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oldalon lévő, hasznosítható vízterületeket. 
Kölkedi oldalon az összes holtágunk szerepel a 
kezdeményezésben – Külső-Béda, Kölkedi Holt-Duna, Belső-
Béda, Boki-Duna (Hodály-Duna), összekötő csatornák és 
egyéb, főként árterületi víztestek. A Darázsi-járás oldalán az 
Izsépi Öreg-Duna (Osztrováci) és annak 
mellékhasznosíthatósági területeinek rendezése a cél. 
Hasznosíthatóság szempontjából a természetvédelmi 
beavatkozások, a horgász- és vízi turizmus fejlesztése, 
víztározás és gazdasági célú hasznosítás a prioritások. Egy 
terjedelmes ötletanyag alapján indult el a tárgyalási folyamat. 
Egyenlőre még csak a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, A 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Kölked Község 
Önkormányzata és a horvátországi Darázsi-járás vezetői és 
Horvát Vízügyi szervek a tárgyaló partnerek. A napokban 
kaptuk meg az értesítést, mely szerint mintegy 28 millió 
forintot nyert el az a pályázat, amelyet a Duna-Dráva Nemzeti 
Park Igazgatóság, Kölked Község Önkormányzata és a 
Darázsi-járás közösen nyújtott be a brüszeli elbírálású EU-s 
projektre. Ebből lesz finanszírozva az a megvalósíthatósági 
tanulmány és előtervek, amelynek alapján majd pályázni 
tudunk a kivitelezési forrásra is. Valószínűsíthetően a  Dél-
Dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság lehetnek a pályázat fő bonyolítói. Amennyiben 
sikerül, ez egy milliárdos nagyságrendű pályázati projekt 
lehet! Szép tervekkel és hasznos beavatkozásokkal! 
Remélhetőleg, hamarosan majd a többi érintett szereplővel is 
megkezdődhetnek a tárgyalások, így: Horgász Szövetségek és 
szervezetek, turisztikai szervezetek, hatóságok, falusi turizmus 
szereplői, gazdasági érdekeltségű szereplők.
8. Nem Önkormányzati pályázat, de a falu javát gyarapítja, hogy 
megkezdődtek a templom felújítás munkái. A Mohács – Kölked 
Református Társegyházközség nyertes pályázatához kéri a falu 
lakosságának a támogatását is, mivel a toronyóra cseréjére a 
pályázatuk nem nyújtott lehetőséget és fedezetet. A toronyóra 
cseréjét Kölked Község Önkormányzata is fogja támogatni 
anyagilag.
9. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság őrszolgálati 
központjának építése
Amint azt bizonyára sokan megtapasztalták már, nagyban folyik a 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Kölkedi Őrszolgálati 
Központjának építkezése. Nem egy gigantikus beruházás, de 
mindenképpen kijelenthető, hogy a falukép szempontjából 
meghatározó jelentőségű objektum épül, amely akár jelentős 
közvetett hatással is lehet a jövőbeni fejlődésünkre. A Nemzeti 
Park további fejlesztéseket is tervez a jelenlegi építési területre 
és néhány szomszédos területre is. A tervek között szerepel egy 
kisebb léptékű látogató központ megépítése és egy 
„látványosabb” szürkemarha karámrendszer és telep kialakítása. 
Alkalmas pályázat függvényében a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság ezeket a terveket meg is kívánja valósítani. 
Véleményünk, hogy a lakosságnak a falusi turizmus területén 
jelentős lehetőségei lesznek. Aki ezzel élni tud, akár tartós 
boldogulást is remélhet a jövője szempontjából. Ehhez viszont 
kitartó, kőkemény munka is szükséges, de érdemes lesz vele 
foglalkozni!
  

 

 

 

Pályázati hírek

1. GINOP-7.1.6-16 – Kölked (Altinum) világörökségi 
várományos helyszín fejlesztése
Május 11. napjáig kellet benyújtanunk a pályázatunkhoz a 
hiánypótlást, amely a jogerős építési engedély megszerzését 
jelentette. Az építési engedélyt megkaptuk és most már 
egészen biztosan kijelenthető, hogy 100 millió forintot 
nyertünk a pályázaton, amelyből cca. 80 millió forint lesz a 
tényleges fejlesztésre fordítható forrás, 20 millió forint pedig a 
tervezés, bonyolítás, régészet és egyéb járulékos költségekre 
lesz fordítható. Május 17-én Altinum területén (Várdomb) 
megkezdődtek a régészeti feltárási munkák, amelyet május 5-
én megelőzött egy fémdetektoros terület átkutatás. 
Megközelítőleg 800 db, főként bronz érmét és egyéb fém 
ékszer töredéket találtak, túlnyomó többségében a IV. 
századból.
2. A VP6 – 7.2.1 – 7.4.1.2 -16 kódszámú, Szilárd burkolatú 
(aszfaltozott) út építése a Világörökségi várományos 
helyszínhez (Altinum-Várdomb)
Az út még ebben az évben, előreláthatólag szeptemberig meg 
fog épülni. A beruházás összköltsége 43.705.667,- forint.
A TOP – 2.1.3 -16 kódszámú, Belterületi csapadékvíz hálózat 
kialakítása
A 46.639.024,- forint összköltségű projekt tervezési munkái 
megkezdődtek. Valószínűsíthető, hogy a tényleges kivitelezési 
munkák teljes egészében 2018-ban nem fognak elkészülni, de 
a különböző hatósági engedélyek megszerzése és az őszi 
időjárás függvényében még az is elképzelhető, hogy a teljes 
kivitelezés 2019-ben fog megvalósulni.
4. A nyár folyamán, a Belügyminisztérium által 2017. évben kiírt 
pályázaton elnyert 15 millió forint támogatásból és 15 millió 
forint önrészből útfelújításokat fogunk végeztetni. A falu 
teljes úthálózatának kátyúzásán felül 1.235 méter teljes 
útaszfaltozás is elkészül, de a belterületi csapadékvíz hálózat 
kivitelezését követően – mivel van a csapadékvíz hálózat 
kivitelezéssel érintett útszakasz -  még további 544 méter 
hosszúságban lesz teljes út aszfaltozás.
5. A TOP – 4.1.1 – 15 kódszámú, Védőnői szolgálat 
épületének felújítása
Az elnyert pályázatunk kivitelezési munkái megkezdődtek. A 
beruházás teljes pályázati támogatottsága 19.028.598,- forint. 
Mivel a nyugdíjas klub részének felújítására pályázni nem 
lehetett, de csak a teljes épület felújításával pályázhattunk, 
ezért cca. 12 millió forint önrészből valósítjuk meg az épület 
ezen részének a felújítását.
6. Pályázaton nyertünk egy defibrillátort, melynek értéke 
412.750,- forint. A készüléket már meg is kaptuk. Muskát 
Zoltán és Frey-né Nagy Szilvia a készülék kezeléséből 
sikeresen le is vizsgáztak. Köszönjük nekik, hogy vállalták a 
tanfolyamot és azt is, hogy a sport rendezvényeinken 
készenlétbe helyezett készüléket – ha szükséges – használják 
is! Reméljük, hogy sosem lesz szükség a használatára, de ha 
mégis, akkor remélhetőleg egy új esélyt tudunk adni!
7. Dunai holtágaink revitalizációja
Kölked Község Önkormányzata és a horvátországi Darázsi-
járás közösen elindított egy, a közigazgatási területeinken lévő, 
Duna holtágak revitalizációjával kapcsolatos kezdeményezést. 
Lényege, hogy a meglévő holtágaink állapotán javítsunk, adott 
esetben  funkcionálisan is kössük össze a magyar és horvát 
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A régészet vezető megállapítása szerint, valószínűsíthetően a 
római kor utolsó évszázadaiban épült csak meg ez az erőd. Erre 
enged következtetni az a tény is, hogy a feltárásra került pénzek 
alapvetően a IV. századból származóak. Nincs több  kor is 
képviseltetve a pénzek között. Az erőd formája is arra utaló, hogy 
a Limes vonalában lévő erődrendszer klasszikus téglalap 
formája itt nem jelenik meg, inkább ovális, végig íves 
vonalvezetésű az erőd volt fala. Ez is azt mutatja, hogy az erőd 
rendszernek ez egy pótlólagosan épített része és helyszíne 
lehetett a kölkedi erőd, Altinum. A leendő kiszolgáló épület 
területén a kőépítmény maradványokon túl emberi csontok is 
előkerültek. A régészek számára izgalmas a helyzet, az előkerült 
és nem túlságosan bőséges leletanyag a kielemzését követően 
nagy valószínűséggel jó beazonosítója lehet az erőd 
történetének.

Felhívások

Tisztelettel kérjük a lakosságot, mindazokat akiket érint, hogy 
fokozott figyelemmel tartsák be a fűnyírás és kerti hulladék 
égetéssel kapcsolatos helyi szabályozásunkat! Nem a büntetés 
a célunk – és nem is büntettünk idáig senkit sem -, hanem az, 
hogy legyünk tekintettel mások jogos érdekeire is!

Továbbá arra  kérjük a háztartási szennyvízzel sajátosan 
ügyeskedőket – ők azok, akik éjszaka a hátsó kertbe, szomszéd 
telekre szívattyúzzák az emésztőjükből a híg „folyadékot” - , 
hogy cselekedeteikkel igen vékony jégen járnak, mert egy nevét 
is vállaló bejelentő esetén, kénytelen-kelletlen, az 
önkormányzattól független eljárás keretében ki kell hívnunk a 
szakhatóságot. A hatóság talajmintavétele alapján 
elkerülhetetlen lesz a bírság, aminek alsó határa nem néhány 
ezer forint!

És itt, és most, és ismételten kérjük azon gazdálkodók 
együttműködését is, akik újra „visszabátorkodtak” az erő- és 
munkagépeik, adaptereik közterületen lévő tárolásához. Ne az 
Önkormányzatot hozzák kényelmetlen helyzetbe azzal, hogy 
sok-sok felhívó levél után, amikor nagy nehezen elrakodtak a 
közterületekről, most ismét megjelenve, szinte provokálják azt, 
hogy bátorkodunk-e büntetni! Nem ez a szándékunk, ezért 
kérjük, hogy ne éljenek vissza az Önkormányzat jóindulatával!
Köszönjük!

Felhívás a játszótéri rendhez kapcsolódóan!

Tisztelettel kérjük a játszótereket látogatókat, hogy a kerítésen 
belülre semmilyen körülmények között ne vigyenek be kutyát! 
Egyúttal kérjük, hogy amikor a játszótereket elhagyják, a kaput 
csukják be! 

Legközelebbi események

Június 1.
Gyermeknap
Helyszín: Kölkedi Általános Iskola
Június 2.
Évzáró, nagycsoportosok ballagása
Helyszín: Népház
Kölkedi Fehér Gólya Óvoda szervezésében
Június 16.
Tanévzáró, ballagás
Helyszín: Kölkedi Általános Iskola 
Június 18. 16ºº óra
Képviselő – testületi ülés, nyilvános
Helyszín: Önkormányzat Hivatala 

Köszönet nyilvánítás!

- Köszönjük Sziládi Máté lakosunknak a Magnólia (tulipánfa) 
bokor csemetéket. Mintegy 110 db csemetét ültettünk el, 
melynek túlnyomó többsége él.

- Köszönjük, hogy néhány lakónk csatlakozott a virágosítási 
felhívásunkra! Nagyon kevés energiával és költséggel lehet 
szép és hangulatos utcát varázsolni. Elég egy régi fazék, egy 
vödör, két lyukas tuskó és a beleültetett virág máris felértékeli a 
környezetünket, mint ahogy ezt Orsós Laci és felesége, Lenke 
tették a Vörösmarty utcában! De ugyan ilyen hatású a néhány 
cserép, vagy balkonláda az ablakpárkányon, mint Peti 
Tibiéknél, Kovács Zsoltiéknál! De Fürediék virágosított 
istállóvályúja, Hullám Dávidék által ültetett díszcserjék az utcán 
is megteszik a kellő hatást! 
Várjuk mások csatlakozását is!

Gratuláció és kérés!

Szívmelengető és örvendetes az, hogy falunkban szeretik a 
virágokat! De ezt a szeretetet talán még sem úgy kellene és 
illene kinyilvánítani, hogy az Önkormányzat által közterületre 
kiültetett virágokból saját célú hasznosítás legyen. Tolvajnak 
nem neveznénk azt (azokat), akik elvitték a virágokat, mert „aki 
a virágot szereti, az rossz ember nem lehet”! Idén még csak 17 
db virág eltulajdonításáról tudunk. Szépen kérjük, hogy inkább 
tegyenek ki az utcára virágot, mint sem a meglévőt dézsmálják!

MOZI 2.

Május 11-én a „Nosztalgia MOZI” sorozatunk második filmjének 
vetítése is megtörtént!
Mintegy 40 fő fogadta el a meghívásunkat. Szerintünk nem volt 
rossz, hiszen, ha létszámban nem is, de az előadást követő 
kötetlen beszélgetésben jó nagyot léptünk előre! A zsíros 
kenyér és a bor elfogyott! Jó hangulatú és kitartó volt a 
nézőközönség ráadás beszélgetése! Jönni fog a harmadik 
előadás is, lehet majd csatlakozni!

Kölkedért Közalapítvány felhívása – Ösztöndíj Pályázat

Felhívjuk a diákok és szülők figyelmét, hogy ebben az évben is 
meghirdetésre került az általános- és középiskolás diákok, 
valamint a felsőfokú tanulmányokat végzők számára a Kovács 
Károly, falunk szülöttjének felajánlásából finanszírozott 
tanulmányi ösztöndíj. A pályázat részletes feltételeiről a község 
szokásos hirdető helyein és Kölked honlapján tájékozódhatnak!

Régészeti feltárások a volt római kori erőd, Altinum 
területén, a Várdombon

Május 17-én megkezdődtek a régészeti feltárások a 
világörökségi várományos helyszín, Altinum területén. Mivel a 
régészeti munkák igen alaposak, sok élő munkát igényelnek, 
ezért igen költségesek is. Ám az építési munkák előtt azokat a 
területeket, ahol tervezve vannak építmények, teljes egészében 
fel kell tárni. Az egyik ilyen terület mintegy 150 m2, ahol egy 
volt sarokbástya fölé kilátó lett tervezve. A másik, ahova a 
kiszolgáló épület fog épülni, hozzávetőlegesen 250 m2 
nagyságú terület. A kutatandó területről a felső földréteget 
mintegy 40 cm vastagságban, géppel leszedték. Ezt követően 
igen aprólékos, kézi munkával történik a terület feltárása. 
Hatalmas értékek nem kerültek elő, viszont az erőd kőfalának 
és bástyafalának maradványai előkerültek, jobbára 60-100 cm 
mélységben. A falakat az évszázadok során a környező 
lakosság építkezések céljára széthordta. Amik megmaradtak a 
földfelszín alatt, azok sajnos a mezőgazdasági művelés során 
jelentős mértékben károsodtak. A fal maradványait altalaj 
lazítóval és ekézéssel szétroncsolták. Ettől függetlenül érdekes 
dolgok is napvilágot láttak. Égés során konzerválódott 
faszerkezetek, tetőfedő cserép maradványok és szemetes 
gödrök, amelyekből edénycserép töredékek, üveggyöngyök, 
fésű és egyéb „háztartási” termék maradványok kerültek elő.
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