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Kérjük, hogy az Ön által támogatni kívánt célt

(kultúra, oktatás, sport, önkéntes tûzoltók,
civil szervezetek stb.) szíveskedjen megjelölni

a felajánláskor, illetve csekken történõ befizetéskor a
közlemény rovatban! Megjelenik 450 példányban KÖLKEDEN és ERDÕFÛN

Kölked község
Képviselõ-testülete
2013. április 29-én ülé-
sezett, ahol az alábbi
határozatok születtek:

– 53/2013. (IV.29.) számú határozatával a Képviselõ-
testület elfogadta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról, a polgármester átruházott hatáskörben
hozott döntéseirõl szóló beszámolót.

– 54/2013. (IV.29.) számú határozatával a Képviselõ-
testület elfogadta a Mohácsi Kistérségi Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi tevékenységérõl szóló
beszámolót.

– 55/2013. (IV.29.) számú határozatával a Testület
jóváhagyta az elsõ negyedéves gazdálkodásról szóló
beszámolót.

– 56/2013. (IV.29.) számú határozattal elfogadta a
Testület a 2014. évi költségvetési koncepciót.

– 57/2013. (IV.29.) számú határozatával a Képviselõ-
testület megbízta a Nonprofit Kft-t, hogy a Kölked
Község Önkormányzata által üzemeltetett létesítmények
idõszakos villamos-biztonságtechnikai felülvizsgálatát
végeztesse el.

– 58/2013. (IV.29.) számú határozatával a Testület
arról döntött, hogy 25.000,- Ft összeggel támogatja a
Segítõ Barátok Egyesületét. Az egyesület a gyermekjóléti
szolgálat mellett mûködik, szerepelt vállal abban, hogy
a hátrányos helyzetben és a gyermekjóléti szolgálatnál
gondozásban lévõ gyermekek nyári táborokba
juthassanak el.

- 59/2013. (IV.29.) számú határozatával a Képviselõ-
testület a 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján térfigyelõ
rendszer kiépítésére nyújt be pályázatot. A tervezett
beruházás bruttó bekerülési költsége 7.997.465,- Ft, az
önkormányzati önrész 799.745,- Ft.

– 60/2013. (IV.29.) számú határozatával a Képviselõ-
testület elutasította Siklósi Tibor 7717 Kölked, Nagy L.
u. 9/A. szám alatti lakos kártérítési igényét.

– 61/2013. (IV.29.) számú határozattal a Testület
Varga András 7717 Kölked, Mátyás u. 2. szám alatti lakos
részére átmeneti segélyt állapított meg, építõanyag
formájában.

- 62/2013. (IV.29.) számú határozatával a Képviselõ-
testület elutasította Hafner Tamás 7717 Kölked, II. Lajos
u. 8. szám alatti lakos átmeneti segély kérelmét.

SZMK HÍREK
2013. február 8-án megtartottuk

a Farsangi discot. Sok érdekes és
ötletes jelmezbe öltöztek be a
gyerekek. A díjazás 3 kategóriában
történt: egyénileg készített jelmez,
kölcsönzött jelmez és csoportos.
Minden jelmezbe öltözött gyerek
tábla csokit kapott.

A szülõk felajánlásaiból sok szendvics és sütemény
került az asztalra és a tombolához is szép számmal
készültek csomagok. A fõdíj egy finom torta volt, amit
Sipos Tímea ajánlott fel. Köszönjük szépen neki, és
mindenkinek, aki bármivel támogatta a rendezvényt!

A hangulatról Müller Máté gondoskodott a délután
folyamán. Neki is köszönjük, hogy ez a program jó
hangulatban zajlott le!

Március 8-án került megrendezésre
a Jótékonysági bál, ahol idén elõször
rendhagyó módon a Szülõi
Munkaközösség tagjai készültek egy
színpadi mûsorral Kórház a falu szélén
avagy a születés csodája címmel.

A mûsor nagyon jól sikerült, bár
sajnálatos módon elég kevesen jöttek

el. Talán a Nõnap miatt vagy a kedvezõtlen esõs
idõjárásnak volt köszönhetõ az alacsony létszám. Sajnos
a szülõk részérõl alapvetõen nem volt az érdeklõdés
túlzottnak mondható.

Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy az iskolába járó
gyermekek szüleinek nagy többsége (és itt tisztelet a
kivételt képezõ segítõknek és megjelenteknek) nemhogy
nem jött el, de még az 500,- Ft-os támogatói jegy
megvásárlásával sem járult hozzá a rendezvényhez.

Természetesen tudjuk, hogy nehéz mostanában a
mindennapokkal folytatott hajsza, küzdelmes a
megélhetés, mégis meg kell említenünk, hogy ezen
rendezvény bevételébõl minden gyerek részesül!

Szerintünk nem csak 10 szülõnek kellene összeadnia
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a tombolán kisorsolandó nyereményeket, a fõdíjat és akár
a takarítási munkálatokból kivennie a részét.

Nem mellesleg még azt is visszahallani, hogy ezzel
mi „nyomjuk magunkat és hülyét csinálunk magunkból”.
Lehet, hogy bevállalunk dolgokat, amik talán viccesnek
tûnnek, de mi legalább kivesszük a részünket, hogy
legyen a gyerekeknek Karácsonyi csomag, hogy
kirándulásaikat támogassuk, hogy a jól tanulók
ösztöndíjat kaphassanak, hogy Gyereknapon legyen
mindenkinek fagyi. Mi ezekért a célokért „nyomjuk
magunkat”.

Ennek apropóján szeretnék köszönetet mondani a
Szülõi Munkaközösség aktív tagjainak, akik szerepet
vállaltak a mûsorban és azoknak a szülõknek is, akik
nem az SZMK tagjai vagy iskolás gyermekük sincs,
mégis bevállalták a szerepeiket.

Név szerint Schäffer Józsefnek és Freyné Nagy
Szilviának.

A mûsor utáni buli hangulatáról dj. Szicsa
gondoskodott és elmondhatjuk, hogy a tõle megszokott
kiváló hangulatot teremtett. A kitartóbbak hajnali 3-ig
élvezhették a jobbnál jobb zenéket. Köszönjük Szécsi
Zoli! Nagyon jó volt!

A tombolán kisorsolt nyeremények mindegyike új
gazdára talált. A fõdíj tejszínes-gesztenyetorta volt,
aminek elkészítését köszönjük szépen Kovácsné Szabó
Andreának.

A takarító brigád tagjait is külön köszönet illeti, név
szerint: Freyné Nagy Szilvia, Sipos Tímea és férje Sipos
Gábor, Schäffer József és Kun Csabáné!

Ehhez jól jött volna még néhány segítõ kéz, de
megoldottuk.

Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki
bármilyen formában segítséget nyújtott a rendezvény
sikeres lebonyolításához.

Támogatóink: Elekes Krisztina,  Dj. Szicsa, Mohácsi
Takarék Bank Zrt., Policsek Gábor, Policsek Ottilia,
Kling Gáborné, Kovácsné Szabó Andrea, Orsós Jánosné,
Freyné Nagy Szilvia, Duna-Dráva Nemzeti Park, Sipos
Tímea, Csiszár Attiláné, Schmidt-Kovács Diána.
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Az idei év elsõ programja volt a farsang
megünneplése. A klubtagok közül 10 fõ öltözött fel
különbözõ jelmezekbe és ötletekben sem volt hiány.
Mindenki hozott süteményt, az italt a klub fizette. Az
ügyességi versenyt az idén Farkas Dávidné nyerte.

Sok tombola jegy fogyott, így a sorsolás alkalmával
nem is volt senki, aki ne nyert volna valami érdekességet.
A fõnyereményt Schmidt Jánosné klubtagunk nyerte
meg.

Mindenki le lett fényképezve, így sok év múlva is
visszatekinthetnek a jelmezesek a régi szép idõkre.

Az Iskola Szülõi Munkaközössége a március 8-án
tartott elõadással egybekötött táncmulatságra hívott meg
bennünket. Minden klubtag fizetett hozzájárulást és páran
el is mentek megnézni az elõadást, így mi is
hozzájárultunk, hogy a terveiket meg tudják valósítani.

Március 11-én tartottuk meg a Nõnapi
ünnepségünket. A hagyományokhoz híven idén is nagyon
szép és bensõséges volt. Az iskola tanulói mûsort adtak.
Martényi János polgármester úr ünnepi köszöntõt
mondott, és mindenkinek hozott egy-egy szál virágot.
Majd klub férfi tagjai is átadták a hölgyeknek a virágokat
pár köszöntõ szó kíséretében. Köszönjük az iskola
diákjainak, a felkészítõ tanárnõnek, Martényi János
polgármester úrnak és klubtagjainknak ezt a szép
ünnepséget és kedvességet. Klubtagjaink közül Szûcs
Istvánné Ilonka néni és Pettendi Miklósné mondtak
nagyon szép verseket, ezzel is emelve az ünnepség
szinvonalát. Köszönetet kell mondanunk Kiss Balázs
alpolgármester úrnak, mivel ezen nap alkalmából
megajándékozott bennünket nagyon finom
süteményekkel.

Március 15-i ünnepség alkalmából koszorút
helyeztünk el a református temetõ kertjében álló
emlékmûnél. Itt kell köszönetet mondanunk Elekes
Krisztinának, a „BÓT” vezetõjének, mivel a koszorú
alapját ingyen adta és ingyen is készítette el.

Március 22-én a református egyház helyi képviselõi
meghívására részt vettünk a szeretet megvendégelésen,
mely nagyon tanulságos volt, és az ott levõk számára
elgondolkodtató a jövõre nézve is.

Március 25-én tartottuk meg az év elsõ névnapjait.
Szeretettel köszöntöttük a Júliákat, Irénkét, Máriát, Ernõt
és Józsefet, átadva részükre a szeretet virágait, majd
ünnepi ebéddel és a finom sütemények elfogyasztásával,
jó kedvvel töltöttük el a délutánt.

Az idén is megtartottunk a húsvéti locsolást. A klub
férfi tagjai érdekes
mondókákat, köszöntõket
adtak elõ, majd minden
hölgyet meglocsoltak, akik
viszont cserébe piros
tojásokat ajándékoztak
nekik.

Április 22-én szalonna
sütés volt a klubhelyiségben. Ilyenkor már délre megyünk
és közösen ebédelünk, mely nap örömet okoz
mindenkinek, igazi családi hangulat van, melyet komoly
kártyacsata követ. Igazi jókedv közepette múlatjuk az
idõt.

Óvári Lajosné, elnök


