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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)

Kedves Kölkediek!

Tájékoztatás, Kérés, Köszönet és Tisztelet!

Kicsit más köntösben, kicsit másabb szellemben indítjuk útjára a
megújult Kölkedi Hírmondót! Igyekszünk majd minél több olyan
tájékoztató jellegű információt adni Önöknek, amelyek a falu, az
önkormányzat működéséről szólnak. A Hírmondó gyakoriságát
kettő – három hetenként tervezzük, benne sok-sok lehetőséget
biztosítva a falu minden társadalmi szerveződése számára is. A
jövőben a Hírmondó szerkesztése és nyomtatása is helyben fog
történni, így megközelítőleg harmad annyi költségen tudunk egyegy számot megjelentetni. Korlátozott mértékig a lakosság
számára is lehetőséget kívánunk nyújtani a hírmondó hasábjain
olyan esetekben, amikor a teljes közösségünkre hatással bíró
témával, esettel keresnek meg bennünket.
Olvassák érdeklődéssel, egészen biztosan állíthatom, hasznos
információk birtokába juthatnak a jövőben!

Bízunk abban, hogy a falu lakóinak többsége érzékeli azt, hogy
pozitív értelemben, jelentősen változott a falu esztétikai
megjelenése. Rengeteg energiát-, munkát- és anyagiakat
fordítunk folyamatosan arra, hogy még tovább szépüljünk
(virágpalánták, magok, gép- és üzemanyag költségek, stb.)!
Sajnálatos, hogy rengeteg, a falu pénzén vásárolt, kiültetett
virágot tulajdonítottak el ismeretlenek! Bár folyamatosan
pótoltuk őket, de nem mindig ugyan olyan minőségű és értékű
virággal tudtuk ezt megoldani. Arra kérnénk azokat, akik
elvittek ezekből a virágokból, hogy jövőre legalább a házuk
előtt, ha másban nem, egy használaton kívüli edényben
tegyenek ki a közterületre is virágokat. Már előre is köszönjük!
Csak köszönet illeti azon lakóinkat, akik saját portáik előtt,
élményszámba menő módon és minőségben díszítik
virágaikkal falunkat!
Mindenkit arra kérünk, lépjen be közénk és legyen egységesen
virágos a falunk! Ha kell hozzá segítség, kérjük, jelezzék az
önkormányzatnál ( pl. virágmagot, hagymát, stb. szeretnének).

Csomor Tibor
polgármester

Figyelem felhívás!
Nagy Tisztelettel kérünk Mindenkit, hogy a helyi önkormányzati
szabályozásokon túlmenően, mások jogos érdekeire való
tiszteletből is igyekezzenek betartani az egyes rendeletek
szabályozásait. Ebben az esetben elsősorban a kerti hulladékok
égetésének és az egyéb hangos, zajjal járó tevékenységek
időbeli korlátozásainak betartására gondolunk. Égetni hétfőtőlpéntekig 9-17 óra, szombaton 9-16 óra között lehet úgy, hogy
a jelzett órákon belül a tűznek teljesen ki kell aludni!
Részletesen a 6/2016 (IV.20.) rendeletben a honlapon olvasható,
vagy a hivatalban megtekinthető!
Zajos tevékenységet folytatni (pl. fűnyírás, motorfűrészelés)
hétfőtől-péntekig 6-20 óra, szombaton 10-18 óra, vasárnap
10-12 óra közötti időszakban lehet! Ezt részletesen a 7/2016
(IV.20.) rendelet szabályozza! Ez a rendelet még nagyon sok
egyéb olyan társadalmi elvárást is szabályoz, ami a rendelet
értelmében akár büntethető is!
Már eddig is számtalan esetben lehetett volna büntetni, nem
tettük, annak ellenére sem, hogy minden háztartásba, külön
figyelem felhívás mellett juttattuk el a legfontosabb
szabályozásokat!
Sok más lakónk mellett a képviselő-testület is úgy gondolja, hogy
például zavaró, ha este, vagy vasárnap délben „füstöl” valaki, de
nem sokkal jobb az a helyzet sem, amikor hétvégén egy kicsit
tovább szeretnénk pihenni, ám a szomszéd reggel hatkor már
fűnyírózik.
Higgyék el, a legkellemetlenebb dolog, mikor valaki bejelentést
tesz a hivatalba és elvileg el kellene járni egy szabálytalankodóval
szemben. Nem szeretnénk erre az útra lépni, ám mások jogos
elvárásai ezt felülírhatják és mégiscsak „büntetés” lehet a vége!

Köszönettel: Kölked Község Képviselő- testülete

Könyvtári hírek
A nyár végén a Csorba Győző Könyvtártól kaptunk egy 150 x
200 cm-es gyerekszőnyeget, egy kék színű gyerekasztalt, 4 db
sárga színű gyerekszéket és egy görgős könyvtárolót az
olvasósarkunk kialakításhoz, 61 000,-Ft értékben.
Könyvtár új nyitva tartása:
Hétfő: 11:00-12:30
13:30-16:00
Kedd: 11:00-16:00

Szerda: 11:00-12:30
Csütörtök: 9:00-10:30
Péntek: 11:00- 16:00

Könyvtárunk is csatlakozott az Októberi Őszi Könyvtári Napok
program sorozatához. Négy rendezvénnyel neveztünk az
Országos Napokhoz. Ezek a következők: Népi hagyományok
a népmesékben; Állatkerti túra; Mesedélelőtt; Kreatív ősz. A
programok résztvevői a Kölkedi Általános Iskola tanulói, a
Kölkedi Fehér Gólya Óvoda nagycsoportosai és nevelőik
voltak. A programokról készült fényképek megtekinthetők a
Könyvtár Facebook oldalán.
Ebben a hónapban is gazdagodott könyvtárunk technikai
felszereltsége. A Csorba Győző Könyvtár egy 109 cm-es
Samsung UHD TV készüléket adott 140 000,- Ft értékben.
Önkormányzatunk pedig 4 600,- Ft értékben megvásárolta a
készülék felszereléséhez szükséges fali tartót. Köszönjük!

Köszönettel: Kölked Község Képviselő-testülete
Vincze Józsefné
könyvtár vezető

Kölkedért Közalapítvány hírei
A 2016. évben jelentős fordulat állt be az alapítvány
tevékenységében.
Kovács Károly a falu szülötte, ma sikeres üzletember, nem
feledkezett el az indulásról.
Magánéletbeli sikereiből egykori iskolájára, tanáraira,
osztálytársakra, barátokra, ismerősökre gondolva és a jövőt, a
falu gyermekeit, fiatalságát támogatandó 11 millió forintot
adományozott szülőfalujának.
Az
adomány
felhasználása,
pályáztatása
Kölkedért
Közalapítvány Kuratóriumának jutott feladatul.
Kovács Károly a Kölkedi Ifjúság Esélyegyenlőségi
Helyzetének Javítására címmel foglalta össze az összeg
rendeltetését. Négy éven keresztül pályázhatnak a kölkedi
nevelési, oktatási intézményben tanulók és a kölkedi illetőségű
középiskolás és felsőfokú képzésben résztvevők.
2016. évben 5 millió forint állt a pályázók rendelkezésére,
2017-2019-ig bezárólag 2 millió Ft évenként.
2016 -ban 4 kategóriában hirdetett pályázatot a kuratórium.
I. Kategória (Óvodai korcsoport):
A kölkedi Fehér Gólya Óvoda 2 850 000,- Ft-ot nyert az óvodai
udvar többfunkciós játékelemekkel való felszerelésére, illetve
készségfejlesztő eszközökre.
Az átadás a Családok Napja hagyományos rendezvényen
történt, igen bensőséges, színes elsősorban az óvodás
gyermekek szereplésével.
II. Kategória (általános iskolai csoport):
A Kölkedi Általános Iskola igazgatója adott be pályázatot és
nyertek 666 960,- Ft-ot.
A keretből jutott a jó tanulók jutalmazására, erdei iskolai
program lebonyolítására, versenyeken való részvételre,
színház látogatásra és könyvbeszerzésre is.
III. Kategória (Középfokú oktatás):
1. Szakiskolai osztály 4-es átlag felett 1 fő: 20 000,-Ft.
2. Gimnáziumi osztály 4-es átlag felett 1 fő: 30 000,-Ft.
IV. Kategória (felsőfok):
- átlagtól független sikeres év : 2 fő: 100 000,- Ft
-sikeres diploma, mesterképzés + nyelvvizsga: 1 fő: 180
000,- Ft
- sikeres alapdiploma + nyelvvizsga: 1 fő: 140 000,- Ft.
Munkavilága a falu fiatalságának elnevezéssel hirdettük
meg középiskolás korosztályú és azon felüli résztvevőknek a
foglalkozást. Gacza Gáborné és Petrovics Györgyné végig
járták a falut és tájékoztatták a fiatalokat a lehetőségről:
- ingyenes részvétel
- az elkészült munkadarabokat hazavihetik.
Végső cél: a munkavilágában történő elhelyezkedés
elősegítése alternatív oktatási programokkal.
A felmérés során 12 fő jelentkezett. Az első foglalkoztatáson
megjelent 6 fő. Hat fő általában jelen volt a foglalkozásokon,
de a személyek változtak. A foglalkozások végére 4 fő
maradt, igaz közülük egy fő, már eladásra is készített
munkadarabokat.
Az idei évben is elindítjuk a foglakozásokat, előreláthatóan
október 15. -től.
A 2017. évi keret jelentős részét, már eljuttattuk a
pályázókhoz.
I. Kategória (iskolás korúak) 627 000,- Ft-ot nyertek
fejlesztő
foglalkozásokra,
tanulmányi
versenyek
szervezésére, készségfejlesztő szakkörök működtetésére,
iskolai tanulmányi kirándulásokra (osztályátlag tükrében),
valamint év végi tanulmányi eredmény alapján történő
helyezettek jutalmazására.
II. Kategória (Középiskolás képzés):
A 2016. évhez képest változtattunk a pályázati kiíráson,
sikeres osztály elvégzésekor, már pályázhattak a tanulók és
továbbra is a 2016. évi kiírásnak megfelelően támogattuk a
szakmunkás vizsgázókat, érettségizőket, nyelvvizsgázókat. A
2016. évben ebben a korcsoportban 1 050 000,- Ft-ot
fizettünk ki.

III. Kategória (Felsőfok):
4 fő pályázott sikeresen, őket 230 000,- Ft-tal támogattuk.
A Közalapítvány Kuratóriuma az érintett korosztályok nevében
megköszöni Kovács Károly Úrnak a támogatást, mellyel
fiataljainkat segítette az eredményesebb tanulásban, a
tanulás
feltételeinek
javításában,
a
munkavégzés
lehetőségének bővítésében.
A 2014 - 2015. év SZJA 1% -ból befolyt összeget 98 800 Ft-ot
a református egyház ravatalozójának drapéria beszerzésére
használtuk fel. Az idei év áprilisában elkészült a drapéria és a
ravatalozó is megújult a festés és karbantartások
elvégzésével.
Az Alapítvány Kuratóriuma megköszöni azoknak a kedves
Polgároknak a gesztusát, akik SZJA 1% -át az alapítvány
céljaira ajánlották fel. A 2016 évi SZJA összege: 204 476,-Ft.
Pataki Ferencné
Kölkedért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke

A Kölkedi Fehér Gólya Óvoda hírei
Óvodásaink újra birtokba vették a csoportszobákat, és az
óvoda udvarát szeptember elejétől, amit a nyár folyamán a
dajka nénik tisztára varázsoltak.
Gizi néni nyugdíjas lett, kívánunk neki boldog nyugdíjas éveket,
egészségben, szeretetben.
Ebből kifolyólag új dajka nénit köszönthetünk Sipos Tímea
személyében, akinek jó munkát kívánunk, reméljük, jól fogja
magát érezni közösségünkben.
Óvodánkban jelenleg 36 gyermek jár, mely az elmúlt évekhez
képest növekedést mutat, melynek nagyon örülünk.
Óvodánk elnyerte a „ ZÖLD ÓVODA” címet, melyről Kerényi
Dominika óvodapedagógus írt összefoglalót:
„ Az elmúlt tanév fő feladatának tekintettük, hogy elkészítsük és
beadjuk pályázatunkat a „Zöld Óvoda” cím elnyerésére.
Miután kitöltöttük az önértékelési táblázatot, illetve beszereztük
a szükséges Támogatói Nyilatkozatot a fenntartótól, illetve egy
külső szakembertől az elkészült munkát elküldtük a pályázat
kiírója, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum címére.
A pályázat eredményéről 2016. október végén értesültünk nagy
örömmel, miszerint a Kölkedi Fehér Gólya Óvoda sikeresen
elnyerte a „ Zöld Óvoda” címet.
A Zöld szellemiségnek megfelelően az óvoda pedagógiai
programja a környezettudatos nevelést kiemelten kezeli, erre
építi a fejlődést elősegítő tevékenységeket, tartalmazza a
fenntarthatóság pedagógiája iránti elkötelezettséget, illetve
előtérbe helyezi a helyi értékek megismerését, védelmét,
megőrzését.
Ezeket a zöld tartalmakat igyekszünk a gyerekeken keresztül a
családokhoz is eljuttatni, mivel úgy gondoljuk, hogy ennek
megélése alapfeltétele egy szebb, élhetőbb jövőnek.
Azt szeretnénk, hogy ez a most elnyert cím nem egy elért cél
lenne csupán, hanem egy folyamat része, amelynek végén
megszerezhetnénk az „Örökös Zöld Óvoda” címet is.
Dominikának sok szeretettel gratulálunk, hiszen a pályázat
megírásában nagy részt vállalt.
Szeptember végén nagycsoportosaink szerepelni voltak a Hotel
Béda Idősek Otthonában, a Bédai Búcsú rendezvényének
keretében. A színvonalas zenés, táncos műsort Deákné
Sebestyén Orsolya tanította be a gyerekeknek.
Novemberi előzetesünk: Márton heti kavalkád: november 6-10.
14. óvodás Jótékonysági bál: November 17. Péntek
A bál zártkörű, jegyek csak elővételben, az óvodában.
Hárich.Honvéd Anita
óvodavezető
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