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Tájékoztató
1. A félreértések elkerülése végett tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a szociális csomagokat nem az Önkormányzat biztosítja,
és a rászorulókat sem az Önkormányzat javasolja! A programot a
családsegítő szolgálat koordinálja!
2. Szintén a félreértések elkerülése miatt tájékoztatunk Minden
méltatlankodót, aki úgy gondolta, hogy a Falunap során a
kultúrház kisteremben megrendezett vendégfogadás a
kiváltságosok rendezvénye volt, hogy azt a rendezvényt a
Kölkedi Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezte a magukat
kölkedi német nemzetiséginek valló és regisztrált tagjai számára!
A Német Önkormányzat meghívott más vendégeket is, de ami a
legfontosabb, hogy aki nem volt meghívott vendég és betért a
helyiségbe, Senki sem lett kiutasítva, étellel, itallal lett kínálva!
Ugyan úgy, mint a külső térben főző családok, baráti társaságok
sokasága, akik szintén étellel, itallal kínálták a hozzájuk
„betérőket”!
Köszönetünket fejezzük ki
Gráf Ferencnek a 4 db szalmabáláért, amivel falunap előtt
igyekeztek a kezdeményezők egy kis meglepetéssel előrukkolni
Gerber Csabának, hogy idén is segítségünkre volt a falunapi
sörpadok le- és vissza szállításában, és
Fodorné Virág Brigittának, Schultz Bettinának és Bogdán
Anikónak a falunapi szalmabálás vendégfogadó horgászok
megkomponálásáért
Falunapi rendezvényünk szervezésében és előkészületeiben
legaktívabb hivatali dolgozóinknak, Mádlity Mónikának, Tuttiné
Merkler Gabriellának,
az emlékmű avatás és a falunapi
rendezvény „örökös házigazdájának”, Kun Csabáné Csilla idén is
kiváló konferanszié szerepéért, a munkát segítő Tutti Katának és
Zsófinak
a
társadalmi
aktivitásáért,
továbbá
nyári
diákmunkásainknak, Csiszár Biankának és Sipos Lilinek az
előkészületekben kifejtett munkájáért, ifj. Hegedűs Sándor
tanyagondnokunknak segédkezésekért és szállítmányozásokért,
az ünnepi ebéden kiválóan helyt álló Balog Jolánnak,
Mihálovicsné Balog Marikának, Katzenberger Lászlónénak,
Schäffer Katalinnak és minden további közfoglalkoztatott
dolgozóinknak, akik a nap során különböző feladatokban
kiválóan helytálltak, valamint Orsós Csabának az önkéntes
segítségéért és Szkróbó Péternek a „csőszködésért”
és nem felejthetjük a már hagyományosan visszatérő kölkedi
fellépőink színvonalas produkcióit, a Pislicári Asszonykórus
előadását, a Kölked Csillagai fellépését, Kun Viktória és Bojtor
Fanni zumbáját.
Köszönjük a falunap sikeres megrendezéséhez nyújtott
anyagi támogatást:
Békefi Attila, Béregi István, Dr. Kis Csilla Nikolette, Gaszler
János, Gráf Ferenc, Gráf Krisztián, Kridon Kft., Resitcky János,
Kovácska Kft.,, Kölkedért Közalapítvány, László Ferenc, MHK
Szolgáltató Bt., Muskát Zoltán támogatóinknak,
a tombola tárgyak biztosítása terén pedig:
Czimmer Gábor, Czimmer Jenőné, Deák Annamária, Deák
Antalné, Elekes Krisztina, Szlowini Vegyeskereskedés,
Fortenbacher Attila, Füredi Zoltán, Gulyás Antal, Habling Imréné,

id. Hegedűs Sándor, Ilka Lászlóné, Juhász Lászlóné,
Anikó, Kiss Balázs, Kun Csabáné, Kun Krisztina,
Horgászbolt,Gerber Csaba, Kölkedker Bt., Kölkedi
Nemzetiségi Önkormányzat, és a főnyereményt biztosító
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatását.
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Falunapi közös ebéd
Már hagyománnyá vált, hogy falunk minden érintett társadalmi
szervezetének, intézményeinek sokat dolgozó, aktív és a
közösségért is tenni akaró vezetőit, vezetőségi tagjait, az egyéb
területeken
jeleskedő
aktivistáinkat,
közfoglalkoztatott
dolgozóinkat, a hivatal dolgozóit, képviselőinket, vagyis
mindazokat, akik ezért a faluért sokat tesznek, egy közös ebéd
keretében láttuk vendégül. Mint ahogy az más években is lenni
szokott, ezen az alkalmon is mindig megemlítésre kerülő fő elem,
hogy hangsúlyosan megjelenjen az a motívum, hogy mit is
köszönhet a falu lakossága ezeknek az embereknek. Idén is így
történt ez, és a polgármester fő vonalakban, kihangsúlyozva
mondta el azt, hogy mit is sikerült elérnie a falunak az elmúlt öt év
során az 500 millió forint elnyert pályázati támogatásokkal, és
hogy a jövőben is, amit szeretnénk elérni, az elsősorban rajtunk
múlik, hogy sikerül, vagy sem. Mert egymásra vagyunk utalva és
helyettünk, értünk mások nem fognak dolgozni, így saját
munkánk minősége határozhatja meg a falu további fejlődését és
működését.
Emlékmű avatás falunapon
Örülünk annak, hogy a NÉPHÁZ – kultúrház – régi főbejárata
előtt átalakított, felújított, falunk mindenkori őseire emlékező
emlékművünk avatásán szép számban vettek részt az
emlékezők. Kun Csabáné Csilla konferálásában a Himnuszt
követően minden korosztály képviseltette magát az avató
ünnepség fellépői között, így az óvodások részéről Kantár Léna
szavalt, az iskola tanulói képviseletében Schäffer Andrea és
Mihálovics Barbara adott elő irodalmi műveket. Ebben az évben
ballagó általános iskolás tanulóként a Német Nemzetiségi
Önkormányzat képviseletében Tutti Zsófia énekelt német nyelven
a mi Dunánkról, mint hazánkról, az idősebb korosztályunk
részéről pedig mint általában mindig, Pettendiné, Juci néni
szavalata tette teljessé az avató ünnepséget. A fellépések között
Csomor Tibor polgármester tartotta meg avató beszédét, amelyet
az emlékmű leleplezése követett. Az emlékműt, emléktáblát
takaró leplet az emlékművet körül ölelő nemzeti szalag
polgármester által való feloldását követően Tutti Tibor, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat és Horváth Erzsébet, a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke közösen emelték le. A
leleplezést követően Csomor Tibor polgármester, majd Óvári
Lajosné a Nyugdíjas Klub elnöke helyezett el koszorút. A
Nemzetiségi Önkormányzatok elnökei és Kölked Község
Önkormányzat Képviselői egy-egy fehér szegfűt helyeztek el az
emlékezés vázájában. Végezetül Battonyai János káplán Úr
áldotta meg az emlékművet, majd a szózat elhangzásával zárult
az avató ünnepség.

Falunapi halfőző verseny

kilátástalan a falu helyzete, hiszen további olyan egyéb állami
(normatív) támogatásokhoz juthatunk hozzá a működésünk során,
Ebben az évben 13 bográccsal neveztek be a halfőző versenyre. amelyeket idáig a magas iparűzési adóbevétel miatt nem kapott
Harmadik lett Bogdán Jánosné, Lidi néni (tavalyi győztes), meg a falu!
második helyezett Bedi László vegyes hala és a győztes Schäffer
József
„natúr” pontyhalászléje lett. Schäffer József immár Újabb pályázataink
harmadik alkalommal lett első az id. Hegedűs Sándor által
alapított vándorserleg elnyerésében. Ez egyúttal azt is jelenti, Rengeteg
munkával
járóan,
folyamatosan
nyújtjuk
be
hogy a kupa végérvényesen a Schäffer család birtokában marad, pályázatainkat a Magyar Falu Program pályázati kiírásaira. Amint
mert a kupa alapítása úgy szólt, hogy aki háromszor elnyeri azt, azt az előző cikkben írtuk, sajnos a magas iparűzési adó
azé lesz végérvényesen.
bevételünk miatt kicsi a nyerési esélyünk. De a nagyszámok

Amint az már a falunap során bejelentésre került, az elmaradt
tűzijáték augusztus 19-én, 21:00 órakor a focipályán lesz
pótolva! Erre a napra a Német Nemzetiségi Önkormányzat,
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat,
Kölked
Község
Önkormányzata és a Kölkedi Lövész Sport Klub közösen készül,
mely együttlétnek záró eseményeként tervezett a tűzijáték.
Ezúton is Mindenkit invitálunk arra, hogy a Falunap után egy kis
újabb együttlétre csatlakozzon a rendezvényhez. A programok az
önkormányzat honlapján és plakátokon is olvashatóak!

törvénye alapján azért csak-csak sikerül egy-egy pályázat, mint
például a nyertes orvosi eszköz pályázatunk is.
Legfrissebb beadásra váró pályázataink:
-katolikus temető kerítés építésére, cca. 4 millió forint értékben
-óvoda korszerűsítése, tálaló-mosogató konyha, óvónői öltöző és
vizesblokk kialakítása, cca. 8.5 millió forint értékben
-óvoda udvar fejlesztés, kisbicikli tároló kialakítása cca. 1,5 millió
forint értékben
-belterületi utak felújítása cca. 30 millió forint értékben
-gép- és eszközbeszerzés közterület karbantartásához, traktor és
ahhoz adapterek cca. 9 millió forint értékben
-járda felújítás anyag támogatása cca. 3 millió forint értékben

A jövőben mikor is legyen a falunap?

Murál-Morál Egyesület gyerek festőtábora

Mohács Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évben
indította el a Mohácsi Halfőző Fesztivál programját. Abban az
évben még ez a program a Kölkedi Falunapot követő hét
szombatján volt, de 2018-ban már a mi, hagyományosan július
harmadik szombatján tartandó falunapunkkal egyidőben került
megrendezésre. Mivel a mohácsi fesztiválon sok neves
sztárvendég is fellép, ez a mi falunapi látogatottságunkra is
kihatással van. Ezért a jövőben megfontolandó, hogy esetleg
más időpontra kellene áthelyezni a falunapunkat. Egy héttel
korábban, vagy egy héttel későbbi időpontban gondolkodva.

Több mint húsz 8-15 éves gyerek részvételével ezen a héten egy
alkotó tábor alakult Katona Krisztina és Gacza Gábor vezetésével,
a Murál-Morál Egyesület védnöksége alatt. A gyerekek kettő és fél
napig előkészületi és tervezési munkákkal készülnek közös
alkotásuk megvalósítására, a kölkedi buszforduló épületének
oldalfalain való, általuk tervezett jelenetek megfestésére. Az egész
napos elfoglaltságukat egy közös ebéd szokta „megszakítani”,
mely ebédeket más-más szakácsok készítenek társadalmi
felajánlásként. Mivel a tábor még tart, így az adományozókat és
segítőket most még nem neveznénk meg, mert nem szeretnénk
senkit sem kihagyni a segítők közül.

A falunapi elmaradt tűzijáték………….

Viszont fontos információ és tájékoztatás, hogy az
elkészült alkotás ünnepélyes átadására 2019. augusztus
A Magyar Falu Program keretében 2..832.468,- Ft támogatást 18-án, 17:00 órakor, az iskolával szemben lévő
nyert egy pályázatunk, amelyből elsősorban fontos egészségügyi buszfordulóban, egy kis műsorral együtt kerül sor,
berendezéseket tudunk beszerezni. Közülük megemlíteném a ahova szeretettel várjuk a falu lakosságát!
Jó hírek

defibrillátor és az EKG készülékeket, amik igen színvonalas és
adott esetben életmentő eszközök!
A Kölkedi Lövész Sport Klub és a Kölkedi Sport Egyesület
eredményesen pályázott a spotpályán meglévő épület elé
építendő esővédő előtetőre. A két egyesület együttesen
4.731.637,- Ft támogatásban részesült.
Eredményesek lettek az Önkormányzat urnasíros temetkezési
lehetőség kialakítására és járda térburkolásra beadott pályázatai
is, amelyből mindkét temetőnkben azonos műszaki tartalommal
fognak ezek a beruházások elkészülni. A munkák kivitelezésére
az Önkormányzat 3.335.261,- Ft támogatást nyert el.

Önkormányzati választások – 2019.

Tájékoztatjuk a falu lakosságát és mindazon lakóinkat, akik a
2019. évi Önkormányzati Választásokon indulni szeretnének
polgármesternek,
képviselő-testület
tagjának,
nemzetiségi
önkormányzatok képviselőinek, hogy a választás napja 2019.
október 13., vasárnap. A választáson indulni kívánó helyi – vagy
nem helyi – lakosok 2019. augusztus 24. napjától (vagyis már
augusztus 24-én is átvehetik) vehetik át az ajánlásokat gyűjtő
íveket a Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatalban,
Nagynyárádon. A választásokkal kapcsolatos részletesebb
Rossz hír
információkat olvashatnak Kölked Község Honlapján és szokásos
hirdető helyeinken. További felvilágosítást a kökedi hivatalban,
Sajnos a legnagyobb helyi adózó vállalkozás bejelentette a vagy ha az nem kielégítő, úgy a jegyzőtől kérhetnek.
kölkedi telephelyének megszűntetését. Ez azt jelenti, hogy
jelentős iparűzési adó bevétel ezután nem fog az önkormányzat Legközelebbi események
számlájára érkezni. A vállalkozás ezen döntése átmenetileg az
önkormányzat számára költségvetési nehézségeket okozhat, de Augusztus 19.
a kialakult helyzet normalizálódását követően nem lesznek az
Ünnepi piknik
önkormányzatnak költségvetési finanszírozási gondjai! A rossz
hírrel együtt nem elhanyagolható jó hír is keletkezett abból a Kölkedi Német Nemzetiségi Önkormányzat, Kölkedi Roma
döntésből, hogy a legnagyobb adózó kivált a Kölkeden adózó Nemzetiségi Önkormányzat, Kölkedi Lövész Sport Klub és
vállalkozások közül. Ez a tény nem más, mint, hogy ezáltal Kölked Község Önkormányzata szervezésében
nagyon sok pályázat esetén lényegesen esélyesebbek lesznek
a
pályázataink,
mivel
már
nem
a
TEHETŐS Ne feledje, hogy a falunapi elmaradt
ÖNKORMÁNYZATOK közé fogunk tartozni. Idáig a magas
21:00
órakor
kerül
iparűzési adóbevétel miatt igen-igen hátra, az esélytelenek közé tűzijáték
voltunk
rangsorolva.
Az
adózó
vállalkozás
kiválása megrendezésre!
természetesen nem azt jelenti, hogy még jobb is az, hogy
kijelentkezett innen ez a vállalkozás, de a magyarországi
önkormányzati rendszer sajátos finanszírozása révén nem lesz
Kölkedi Hírmondó Kölked Község Képviselő-testületének ingyenes híradója.
Felelős szerkesztő: Applné Ignácz Melinda, Felelős kiadó: Csomor Tibor

