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Kedves Testvéreink!
A Kölkedi Református Gyülekezet nevében – Isten iránti hálával – 
ezúton szeretnénk megköszönni Kedves Testvéreinknek, hogy anyagi 
támogatásaikkal hozzájárultak a kölkedi református templom 
toronyórájának felújításához, amely által a toronyóra újra Kölked 
község lakóinak javára és Isten dicsőségére szolgálhat.
Örömmel jelezzük azt is, hogy a templom külső renoválása is a 
végéhez közeledik, és reménységünk szerint tavasszal ünnepi 
hálaadó Istentisztelet keretében vehetjük használatba.
Életükre és munkájukra Isten áldását kérve, Urunktól megáldott 
Karácsonyi Ünnepet és Újesztendőt kívánva vagyunk tiszteletteljes 
köszöntéssel:

               Wébel Zsolt – lelkipásztor és Pfeiffer Jánosné- gondnok        
                                                                                                    
Köszönet nyilvánítás
Köszönjük Farkas Istvánéknak és Csoknya Sándornak a karácsonyi 
ünnepekre felajánlott fenyőfákat.
Előző számunkból kimaradt, így utólag szeretnénk megköszönni Tutti 
Zsófia, az ovisok és Pettendiné Juci néni idősek napi 
rendezvényünkön való színvonalas fellépését.

Hadisírok felújítása
A református temetőben egy, a katolikus temetőben három, az első 
világháborúban elhunyt kölkedi származású volt lakónk sírja található. 
Közülük talán még egy, sírban nyugvó katonának van olyan 
leszármazottja, aki a sírt látogatja. Önkormányzatunk egy, az első 
világháborúban elhunytak emlékhelyeinek felújítására kiírt pályázaton 
400 ezer forint pályázati támogatást nyert el, melyből ezek a sírok 
lesznek felújíthatóak.

Emlékmű környezetének rendbetétele 
1956. október 23. tiszteletére a templomkertben lévő első- és második 
világháborús emlékműnél tartottuk a most már hagyományossá vált 
megemlékezésünket. Az emlékmű három évvel ezelőtt történt 
felújítását követően az ősz folyamán a méltó környezetét is 
elkészítettük. Térburkolatos járdák és virágágyások kerültek 
kialakításra, melyet a megemlékezéssel együtt egyben át is adtunk. A 
kultúrház előtti parkban lévő elhanyagolt emlékművet is fel fogjuk 
újíttatni. Ez az emlékmű új tartalmat fog kapni, a történelem során itt 
élt őseinkre való emlékezés helyszíneként.

Könyvtári hírek
2018. októberétől könyvtárunk Digitális Jólét Program Pont (röviden: 
DJP Pont) lett. Ezáltal ingyen interneteléréssel, új digitális 
eszközökkel (projektor, nyomtató, laptop, tablet, telefon) 
gazdagodtunk és képzett mentor segít eligazodni a digitális világ 
útvesztőiben. A Digitális Jólét Program (DJP) Pontok biztosítanak 
lehetőséget arra, hogy a digitális kompetencia fejlesztéséhez 
szükséges tevékenységek meg tudjanak valósulni. Ezek a helyek 
mindenki számára elérhető közösségi terek, melyek interneteléréssel, 
infokommunikációs eszközökkel, valamint a témában szakértőnek 
számító mentorokkal rendelkeznek. 
A DJP mentor feladata az, hogy a hozzá tartozó településen 
elterjedjen a digitális írástudás irányába mutató érdeklődés, a 
lakosság felismerje a digitális világ előnyeit, valamint elfogadja azt a 
tényt, mely szerint a digitalizáció nem csak megváltoztatja, hanem 
pozitív irányba, a digitális jólét felé fordíthatja életünket. A DJP mentor 
szolgáltatja a kapcsolatot a digitális világ és a digitális 
kompetenciákkal nem rendelkező személyek között, ő fejleszti a 
digitális írástudatlan réteget.    

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. Hárich-Honvéd Anita volt óvodavezetőnk 
szeptember 1-től a Mohács Térségi Óvodaközpont, Bölcsőde és 
Családi Napközi igazgatói posztját tölti be. Ebből kifolyólag új 
pedagógiai asszisztenst köszönthetünk Szukk Linda személyében, 
akinek jó munkát kívánunk. Reméljük, jól fogja magát érezni 
közösségünkben. Óvodánkban jelenleg 43 gyermek jár, mely az 
elmúlt évekhez képest növekedést mutat, melynek nagyon örülünk. 
Az idei 2018/2019-es nevelési évben is részt veszünk a Bozsik-foci 
programban. Az I. félévben lezajlott eseményeink voltak: október 4-
én ellátogattunk a mohácsi busó udvarba, majd kompozni voltunk a 
nagycsoportosokkal. Október 19-én nyugdíjas napon köszöntöttük 
műsorral a falu nyugdíjasait. Márton heti kavalkád: november 5-8. A 
Kölkedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 300.000 Ft-tal támogatta 
óvodánkat. Ebből november 16-án ellátogattunk a Pécsi Bóbita 
Bábszínházba, december 11-én pedig megnéztük a Geresdlaki 
Mézeskalács falut, és a Babamúzeumot. A fennmaradó összegből a 
gyerekek részére játékokat vásároltunk az ovis karácsonyfa alá, 
melyet ezúton is szívből köszönünk. December 6-án 
hagyományunkhoz híven az idén is a Hotel Béda Idősek Otthonában 
jártunk. A Mikulás csomagot a Kölked Község Önkormányzata 
biztosította a gyerekeink számára, amit nagyon szépen köszönünk. 
December 13-án az óvoda nagycsoportosaival részt vettünk a 
Mohácsi Fenyőfa-díszítési versenyen a Széchenyi téren. A Kölkedi 
Nyugdíjas Klubban december 17-én karácsonyi műsorunkat adtuk 
elő. Hagyományunkhoz híven december 18-án tartottuk karácsonyi 
nyílt napunkat, ezen a napon jött a Jézuska is. Ezen a napon a 
nyugdíjas klub tagjai is ellátogattak óvodánkba, kis karácsonyi 
csomaggal kedveskedtek a gyerekeknek, amit nagyon szépen 
köszönünk. Ezen a napon délután az önkormányzat előtt Adventi 
vásárt tartottunk, melynek nagy sikere volt, 4 órakor pedig a falu 
karácsonyfájánál adtuk elő karácsonyi műsorunkat, majd utána 
vendégül láttunk minden érdeklődőt süteménnyel, meleg teával. Az 
év eleji munkatervben foglaltak szerint alakult kapcsolatrendszerünk, 
kiemelkedően jó kapcsolat működik a szülők és az óvoda között, a 
Nyugdíjas Klubbal és a Hotel Béda Idősek otthonával. Bízom benne, 
hogy a 2. félévben is sok-sok programmal, rendezvényekkel tudtuk 
színesíteni óvodásaink mindennapjait.
A Kölkedi Fehér Gólya Óvoda óvodásai és dolgozói nevében békés, 
boldog karácsonyt és egészségben, sikerekben gazdag boldog új 
évet kívánok. 

Deákné Sebestyén Orsolya – óvodavezető
Kölkedért Közalapítvány 
Kölkedért Közalapítvány köszönetét fejezi ki minden kedves kölkedi 
és erdőfűi lakosnak, aki adója 1% -át az alapítványnak ajánlotta fel.
A 2017. évi összeg: 103 427 Ft, melyből terveink szerint a Nyugdíjas 
Klub felszereléseihez, az óvodás és iskolás korú gyermekek 
tehetséggondozásához szeretnénk hozzájárulni.
A közelgő karácsonyra a falu minden lakójának békés, boldog 
ünnepeket, az elkövetkező esztendőre pedig jó erőt, egészséget, 
sikerekben gazdag, békés napokat kíván.
A Kölkedért Közalapítvány Kuratóriuma nevében Pataki Ferencné – 
kuratóriumi elnök

Áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánunk!
Kölked község polgármestere, jegyzője és képviselő-testülete



         

Kölkedi Hírmondó Kölked Község Képviselő-testületének ingyenes híradója.
Felelős szerkesztő: Applné Ignácz Melinda, Felelős kiadó: Csomor Tibor

 

Felújított könyvtárunkban, amely hamarosan újra kinyit, készséggel 
állok rendelkezésre a település lakossága előtt, mint képzett DJP 
mentor, a könyvtár nyitva tartási idejében. A felújításért köszönet a 
Csorba Győző Könyvtárnak, mely közel másfél millió forint értékű új 
bútorzattal, és Kölked Község Képviselő-testületének, hogy a falak 
kifestésével és a régi polcok elszállításával támogatták a könyvtár új 
megújulását.

Vincze Józsefné - könyvtáros és DJP mentor

Nyugdíjas Klub 2018. évi programjai

Az idei évben is sikerült számos és változatos programot szervezni, 
melyeket szeretnék röviden vázolni.
A februári hónap a farsang jegyében telt el, volt ügyességi verseny, 
tombola, tánc és természetesen a vidámság, a jókedv jellemezte.
Nagy örömünkre 3 fővel emelkedett a klubtagok száma, és reméljük, 
hogy az év folyamán mások is követik Őket.
Március 8.-án megtartottuk a Nőnapot. Csomor Tibor polgármester Úr 
is köszöntött Bennünket egy – egy szál virággal, majd a klub férfi 
tagjai is üdvözölve Bennünket mindenki részére átadták a szeretet 
virágait.
Részt vettünk a Község rendezésében tartott Március 15-i 
ünnepségen. Az ünnepi beszéd és versek elhangzása után Klubunk 
is koszorút helyezett el a hősök emlékművénél.
Március 17-én az átalakított és felújított Közösségi Ház ünnepi 
átadásán szinte minden klubtagunk részt vett, örülve Községünk ilyen 
irányú fejlődésének.
Április 4-én húsvéti locsolás volt, a szórakoztató versikék elmondása 
után a férfiak mindenkit meglocsoltak, mi pedig piros tojással és 
egyéb kis ajándékkal köszöntük meg a figyelmességet. 
Április 9-én köszöntöttük egy – egy szál virággal a névnapjukat tartó 
Juliskát, Zsuzsát, Ernőt és Józsefet, Isten éltesse Őket sokáig. 
Köszönjük a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a kedves 
ajándékot, amivel megleptek bennünket.
Május 1-én szalonnasütéssel egybekötött ünneplést tartottunk, és 
akkor avattuk fel a Polgármester Úr által adományozott, az udvarban 
felállított hosszú étkező padot. Köszönjük!
Május 3-án részt vettünk az óvodások Anyák Napjára rendezett 
műsoron, majd május 7-én a Klubban megtartott Anyák Napi műsort 
is a gyerekek versekkel, énekkel tették ünnepélyesebbé, mi pedig 
megvendégeltük Őket finom süteményekkel és üdítővel.
Köszönjük Kis Balázs Úrnak a finom süteményeket, amiket 
ajándékozott nekünk a gyerekek nagy örömére.
Május 17-én megkezdődött Klubunk felújítása, így beköltöztünk a 
Művelődési Ház kistermébe. Május 25-én került megtartásra 
Mohácson a Nyugdíjasok Fesztiválja, melyen mi is részt vettünk.
A műsorral, megvendégeléssel és tánccal egybekötött ünneplésen 
nagyon jól éreztük magunkat.
A júniusi óvodai ballagásra meghívást kaptunk, melyen szép 
számmal részt is vettünk.
Június 22-én - mint minden évben – külön busszal kirándulni voltunk 
Szigetváron, és nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük a 
Polgármester Úr hozzájárulását és támogatását.
Július elején ismét megtartottuk az aktuális névnapokat. Köszöntöttük 
az Ilonákat, Annákat és Gizikét egy – egy szál virággal, minden jót, 
erőt és egészséget kívánva Nekik.
Nagyon nagy szomorúság és veszteség érte a Klubunkat. Júliusban 
meghalt Kovács Ferencné Erzsike, aki rendkívül lelkes és aktív 
tagunk volt. Soha nem fogjuk elfelejteni és búcsúzunk ezzel a pár 
sorral.

„Elbúcsúzom, de ott leszek, 
ahol a szél zúg, a Nap nevet.

Elbúcsúzom, de itt marad
belőlem néhány pillanat.”

Drága Erzsikénk, nyugodjál békében.
A nyári szünet után, szeptember hónapban a III. negyed évben 
esedékes névnapok megünneplésével kezdtük a munkánkat. Szívből 
köszöntöttük a Máriákat, Ibolyát és Lajost, s minden jót  kívánva 
átadtuk a szeretet virágait részükre.
Meghívást kaptunk a Béda Hotel vezetőségétől, hogy az Idősek 
Hónapja alkalmával látogassuk meg az ott élő beteg és idős 
embereket.
 Október 3-án mentünk le, ahol nagy szeretettel fogadtak Bennünket 
süteménnyel, üdítővel, kávéval, majd kölcsönösen verseket 
mondtunk és énekeltünk. Nagyon jól éreztük együtt magunkat.
Október 19-én nálunk is megtartásra került az Idősek Hónapja 
megünneplése. A köszöntők, az óvodások műsora, Tut Zsófa szaxofonos 
előadása, és versmondások után a Polgármester Úr átadta a kerek 
évfordulósok ajándékát, majd megvendégelt mindenkit, melyet 
táncmulatság követet.  
 

Az egész Község idős, nyugdíjas lakossága nevében szívből köszönjük 
a megemlékezést.
Két esetben is voltunk Mohácson színházban, nagyon vidám 
előadásokat néztünk meg.
November 17-én volt a felújított és gyönyörűen berendezett Klubunk 
átadása köszönjük a Polgármester Úrnak, alpolgármester Úrnak és a 
Tisztelt Képviselő Uraknak, hogy ilyen modern, minden igényt kielégítő 
helységekben tölthetjük el napjainkat.
Azóta ismét emelkedett a klubtagok létszáma két fővel, és várhatóan 
mások is szívesen jönnek majd közénk.
November 19-én tartottuk meg a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
segítségével Klubunk felavatását.
Egy vendég énekes szórakoztatott Bennünket, majd a Kuratórium 
elnöke és a Roma Önkormányzat elnöke ajándékkal lepett meg 
Bennünket és a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke szintén egy 
örvendetes bejelentést tett.
Mindenkinek szívből köszönjük.
Ezt követően a meghívott vendégek és a Klub tagjai ünnepi ebéden 
vettek részt.
December 12-én tartottuk meg az év utolsó névnapjait. Köszöntöttük 
Etát, Etelkát, Jolánt, Erzsébetet és Évát. Erőt, egészséget kívánva, 
átadtuk részükre a szép virágokat.
December 17-én tartottuk meg a Karácsonyi Ünnepségünket. 
Meghívtuk a Polgármester Urat, Csősz István nyugalmazott kanonok 
Urat, aki a meghívásunkat elfogadta.
Az óvodások nagyon szép műsort adtak, majd megvendégeltük Őket.
Karácsonyfát állítottunk és feldíszítettük a Klubunkat, ünnepi volt a 
hangulat.
Csősz István nyugalmazott kanonok Úr nagyon szép és tartalmas 
ismertetést tartott az Advent, a Karácsony, és az ünnephez fűződő 
események alakulásáról, a szeretet jelentőségéről, a családok 
összetartásáról.
Nagyon szépen köszönjük Kanonok Úrnak, hogy megtisztelte 
Klubunkat, s kértük, hogy áldását adja a Nyugdíjas Klubra.
Ezt követően átadtuk mindenkinek a karácsonyi ajándékot, köszönjük Sipos 
Marikának az egy – egy üveg kis mézet, majd karácsonyi énekekkel, 
beszélgetéssel telt el a délután.
December 18-án elmentünk az óvodások karácsonyi ünnepére, minden 
gyereknek egy –egy kis ajándékot vitünk és boldog, örömteli karácsonyt 
kívántunk az óvónőknek, a kisegítőknek, a szülőknek és a gyermekeknek.
A Nyugdíjas Klub valamennyi tagja nevében kívánok a Polgármester Úrnak, 
alpolgármester Úrnak, a Jegyző asszonynak a Tisztelt Képviselőknek, az 
intézmények vezetőinek és dolgozóinak és mindazoknak, akik eddig is 
segítségünkre voltak, így a Német Nemzetségi Önkormányzat Elnökének, a 
Roma Nemzetségi Önkormányzat Elnökének, valamint valamennyi kölkedi 
lakosnak Áldot Karácsonyi Ünnepeket és erőben, egészségben megélt Boldog 
Új Évet.
                             Tisztelettel: Óvári Lajosné – Nyugdíjas Klub Elnöke

A Kölkedi Német Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatója és 
köszöntője

A Kölkedi Német Nemzetiségi Önkormányzat a falu egy kis létszámú 
közösségének választott testülete. A német nemzetiségű közösségünk, 
erején felül igyekszik megtartani identitását, és segíteni a falu 
lakosságának kulturális, sport, szabadidő, egyesületi, 
egészségmegőrző és  oktató-nevelő feladatait. Részt vesz a közösség 
legfiatalabb és legidősebb tagjainak programjainak szervezésben, 
lebonyolításában és finanszírozásában. Igyekszünk továbbra is 
megfelelni annak a célnak, hogy erősítsük a Kölkeden élő német ajkúak 
közösséget, segíteni őket kulturális programok megszervezésében, 
lebonyolításában, identitásuknak és igényeiknek megfelelő 
programokra való eljutásra. A kölkedi római katolikus közösségben 
meghatározó szerepet tölt be közösségünk, a hitélet és a liturgia terén 
is. Igyekszünk megóvni, felújítani a katolikus közösség vagyontárgyait, 
és lelki-szellemi értékeit is. Oktatás-nevelés terén az óvoda-iskola nem 
a német nemzetiségi önkormányzat mozgástere, ennek ellenér 
igyekszünk segíteni anyagi terheiken már amennyire ezt a törvényi 
keretek engedik. Köszönjük a német nemzetiségi kölkedieknek, hogy 
belénk fektették a bizalmukat, hogy vállalják nemzeti hovatartozásukat, 
és a helyi és az országos választásokon is kinyilvánították ezen 
elkötelezettségüket. Köszönjük a segítségét a közös hivatal kölkedi 
kirendeltsége meghatározó dolgozóinak. Köszönjük a falu elöljáróinak 

az erkölcsi támogatását munkánk hatékonyságának egyre jobbá és 
színvonalasabbá tételében. Köszönet illeti Habling Imréné és Czimmer Gábor 
német nemzetiségi képviselőtársaimat lelkiismeretes és segítőkész 
munkájukért.

 Szeretettel: id. Tutti Tibor KNNÖ elnök  
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