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Köszönet nyilvánítás

Köszönöm Gráf Ferencnek azt, hogy Mindenszentek előtt a katolikus 
temető  parkolójának környezetét – mint minden évben – ebben az 
évben is rendbe tette!

Útépítés

Tisztelettel kérjük Mindenki megértését abban, hogy nem tudjuk 
egyszerre a falu minden utcáját felújítani! Amint azt már sokszor 
leírtuk, most hozzávetőlegesen 1800 méter hosszban van 
lehetőségünk utcákat aszfaltoztatni. Ez a munka 30 millió forintba 
kerül! A mostani munkákon felül még mintegy 4 - 4,5 km 
hosszúságban marad vissza felújításra váró utca, amelynek 
megvalósításához további 60 – 80 millió forintra lenne szükségünk! 
Reméljük, hogy lesz majd olyan pályázati lehetőségünk, aminek 
elnyerése esetén folytatni tudjuk a felújításokat!
Ide tartozik az az új probléma is, amely az utak felújításával együtt 
jelent meg. Így, az út szintjének megemelkedése következtében most 
olyan helyen áll meg a csapadékvíz, ahol eddig nem. A 
lehetőségekhez képest igyekszünk majd megszűntetni ezeket a 
vízcsapdákat. Ebben kérjük türelmüket!

Újabb nyertes pályázatok

Urnasíros temetkezési lehetőség kialakítására nyertünk el 
pályázatot. Az elnyert támogatás összege 3.335.261,- forint, amelyből 
mindkét temetőnkben azonos kialakítással  fog elkészülni a 
megpályázott projekt. Ennek tartalma: 75 m2 térkő burkolatú 
közlekedő járda, amelynek mindkét oldalán lehetőség lesz földbe 
helyezett urnasíros temetkezésre. A járda végén pedig 18 fülkés 
urnafal fog készülni gránit lapokból.

20 db sörpad beszerzésére nyertünk el pályázatot az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett az ún. „Kulturális 
Érdekeltség Növelő Támogatás” keretében meghirdetett pályázaton. 
Ebben a pályázati kiírásban már öt éve mindig sikeresen pályáztunk. 
Ezekből és a falu önerejéből lett felújítva a kultúrház külseje, 100 db 
új szék-, 17 db bankett asztal- és hangtechnikai berendezések lettek 
beszerezve.
A mostani 20 db sörpad beszerzésre elnyert 217 ezer forint 
viszonylag szerény összeg, de remélhetőleg önerő kipótlásával 
ezeket is meg tudjuk vásárolni. A sörpadokkal a célunk az, hogy a 
hagyományos falunapjainkra, május elsejei- és augusztus huszadikai 
rendezvényeinkre saját – és nem bérelt – bútorainkkal segíthessünk 
be a kitelepülni vágyó érdeklődők, ezen belül is legfőképpen a főző 
csapatok családias, vagy éppen a baráti társaságok csatlakozásához.

Nem a kutya tehet róla, de…………..

nem lehet tovább türelemmel várni. Oly mértékben elszaporodtak a 
különféle kutya támadások, hogy csak a csodának köszönhető, hogy 
embereket érintően súlyos kutya támadás még nem következett be. 
Ebben az évben közterületen, gazdátlanul, őrizetlenül kóborló 
magányos kutyák és nyolc-tíz fős bandába verődött kutya hordák 
támadásai következtében már embert ért támadás is bekövetkezett! 
De kerítésen keresztül csonkítottak meg egy a saját portáján belül 
maradt kutyát is, más esetben kecskéket öltek meg. Volt olyan nyitott 
porta is, ahol birkát öltek meg. Legutóbb pedig egy udvarban 4 db 
tyúkot mészároltak le kóbor kutyák. Az esetek többségében ismertté 
vált a kutyák gazdája, akikkel szemben meg is történtek a különböző 
fokú eljárások. Más alkalmakkal ugyan ismertté vált az, hogy kinek a 
kutyája okozott gondot, de sajnos nem lehetett bizonyítani. 

Önkormányzati választások 2019.

Valószínűsíthetően már Minden kölkedi lakos értesült az 
önkormányzati- és nemzetiségi önkormányzati választások 
végeredményéről, de azért szeretnénk ezúton is tájékoztatni a 
lakosságot a végeredményről. 
Polgármester  Csomor Tibor maradt. 
A képviselő-testület tagjai az érvényes szavazatok száma szerinti 
csökkenő sorrendben az alábbi személyek lettek: Muskát Zoltán,  
Gerber Csaba, Tutti Tibor, Tokai János, Késics János, Hegedűs 
Sándor.
A Kölkedi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői: Tutti Tibor, 
Habling Imréné, Czimmer Gábor 
A Kölkedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői: Balog 
Sándor (Koki),  Fodorné Virág Brigitta, Schulcz Bettina
Újraválasztott polgármesterként a falunk választáson részt vett 
szavazó polgárainak köszönöm azt a bizalmat, amellyel lehetővé 
tették számomra, hogy képviselő-társaimmal együtt folytathassam 
azt az építő munkát, amellyel remélhetőleg hosszú távon is élhető 
település marad Kölked! Martényi János, három cikluson át 
tevékenykedő polgármesterünk és a legutóbbi ciklusban képviselő-
társunk kiválásával – mivel nem is jelöltette magát –  Tokai Jánosnak 
szavazott bizalmat a választóink közössége. A régi „csapattagok” 
újraválasztásával  remélhetőleg azt fejezték ki a számunkra, hogy 
összességében jól dolgoztunk és érdemesek vagyunk a további 
bizonyításra is.
Hasonló bizalmat sugall az az eredmény, amelyet a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat volt vezetői kaptak a nemzetiségi 
szavazás során.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat esetében bekövetkezett teljes 
körű változás valószínűsíthetően azt feltételezi, hogy  a roma 
nemzetiségi választók valamilyen oknál fogva elégedetlenek voltak a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájával.
Újraválasztott polgármesterként meg van az a lehetőségem, hogy 
minden újraválasztott képviselőnek és nemzetiségi képviselőnek 
hasonlóan eredményes munkát kívánjak erre az önkormányzati 
ciklusra is.  Tokai János új képviselőnknek  és a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat képviselő tagjainak pedig azt kívánom, hogy 
munkájukkal minél több olyan új és színes gondolatot hozzanak be 
az önkormányzatiságaink életébe, amellyel valóságosan is előrébb 
juthatunk.
Bár már az elmúlt ciklus végén megköszöntem, de ezúton is még 
egyszer köszönöm Martényi János volt polgármester és képviselő 
munkáját! A Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetőinek, Horváth 
Erzsébet elnöknek és Balog János helyettesnek azt a munkát és 
hozzáállást, amellyel egy másfajta szemlélet mellett  eredményesek 
tudtak lenni a nemzetiségi munkában!
És köszönöm volt bizottsági tagjaink, 
Füredi Zoltán és Schäffer József munkáját is!
De nem feledkezhetünk meg azokról sem, akik bármilyen területen, 
intézmény vezetőként, dolgozóként, társadalmi szervezet 
vezetőjeként, tagjaként, társadalmi munkásként, adófizető 
polgárként, cégvezető adózóként részt vettek és segítettek abban, 
hogy nekünk, itt élőknek kicsit jobb legyen! 
A jövőben is számítok falunk minden polgárának a munkájára, mert 
szükségünk lesz rá!
Rengeteg munka, elvégzendő feladat áll még előttünk, amelynek 
megvalósításához most bizalmat szavaztak a számunkra!
Ezt a bizalmat Minden megválasztott képviselő és nemzetiségi 
képviselő nevében igyekszünk megszolgálni!
Köszönjük!
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És maradtak ismeretlen esetek is. A lényeg az, hogy a türelmi idő 
lejárt, és valóságosan is MEGKEZDJÜK A KÓBOR KUTYÁK 
BEFOGÁSÁT, függetlenül attól, hogy van-e gazdája, vagy nincs! A 
gazdával rendelkező, szabadon kószáló kóbor kutyák gazdái  
pénzügyi elmarasztalásra számíthatnak. Súlyos esetekben pedig 
feljelentés és egyéb szankciók várhatóak!
Kérjük, hogy amennyiben ilyen esetek lesznek, ne méltatlankodjanak, 
mert „Nem a kutya tehet róla”!

Kölkedi Általános Iskola hírei

Szeptember 7.

Településünk szülötte, Kovács Károly, egy alapítványt hozott létre 4 
évvel ezelőtt azért, hogy anyagi támogatást nyújtson a hátrányos 
helyzetű, tehetséges, jól tanuló gyerekeknek. Tanulmányi 
ösztöndíjban nemcsak az általános iskolások, hanem a közép- és 
felsőfokú intézményben tanulók is részesülnek. A kapcsolattartás 
most abban nyilvánult meg, hogy ezen a napon ellátogattunk az 
elmúlt tanév ösztöndíjasaival (14 tanuló, 4 pedagógus) Budapestre, 
ahol a városnézésen kívül az alapítványtevő cégének irodájában is 
jártunk. Kovács Károly szeretettel várt bennünket a Hősök terén, 
majd rövid séta után a Szépművészeti Múzeumban lányával, Kovács 
Verával egy múzeumpedagógiai órán vettünk részt. Néhány megállót 
utaztunk a kis földalattin, majd ebéd egy Burger King-ben, onnan 
városnézés a Budapest Szeme hatalmas óriáskerekén. Buszos 
idegenvezetés és városnézés után ellátogattunk Kovács Károly 
cégének a Pureco Kft.-nek az irodaházába. A tulajdonos ismertette a 
cég profilját, s a gyerekeknek elmagyarázta a víztisztítás fontosságát. 
Ösztöndíjasaink élményekkel gazdagon tértek vissza.

Szervező: Deméné Elekes Ágnes

Szeptember 9. – 13.

Erdei iskola –Liptód

Iskolánk 6. osztályosai a bólyi Erzsébet Vigadó (EFOP-3.3.2-16) 
pályázatának köszönhetően erdei iskolai programon vettek részt öt 
napig Liptódon. A napi megtervezett programokon kívül (füzetben 
erdei iskola dokumentálása, kézműveskedés) megismerkedtek a 
település nevezetességeivel, feladatokat oldottak meg, túráztak 
Erdősmárokra, kirándultak Pécsre, lovaskocsiztak, segítséggel rétest 
készítettek. Rengeteg tapasztalattal gazdagodtak, megtanulva az 
együttélés szabályait.

Szervezők: Deméné Elekes Ágnes, Simonné Polgár Zita. 
                  Segítő: Muskát Klára.

Szeptember 18. – Népmese Napja a MTTÉK-ban

Ezen a napon alsós gyerekeink ellátogattak a Mohácsi 
Természettudományos Központba Mohácsra, ahol két külön 
csoportban vettek részt a foglalkozásokon. Az egyik csoportban a 
mesékhez kapcsolódó állatokkal ismerkedtek a számítógépek 
segítségével, míg a másik csoportban egy papírszínházi mesével és 
utána következő kreatív foglalkozással lettek gazdagabbak. 
Gyerekeink nagyon jól érezték magukat.

Foglalkozásvezetők: Schmidtmayer Szabina és Bóka Balázs

Szeptember 27. -  Európai Diáksport Nap

Ezen a napon tanulóink 2019 m-t futottak a település erre kijelölt 
utcáin, majd Pákozd-Sukoró Emléktúrán, azaz játékos 
akadályversenyen vettek részt külön az alsó és külön a felső 
tagozatosok. Az érdekes feladatokkal a vegyes csapatok felmérhették 
észbeli képességeiket és ügyességüket, kitartásukat is.

Szervezők: Nagy Ervin és Bende Gáborné

Szeptember 30. – Október 6. - Országos Könyvtári Napok
Az iskolai könyvtár 3 programmal csatlakozott az Országos Könyvtári 
Napok rendezvénysorozatához általános iskolásoknak és a 
nagycsoportos óvodásoknak: Mesekvíz; Mese,mese,meskete és Állati 
legtotó címmel. 

Szervező: Vincze Józsefné

Október 3. – Szüreti felvonulás

A település óvodája a szüreti felvonulást, a hagyomány újbóli 
felidézésére szánta, ezért az általános iskolások és az óvodások kis 
műsorszámmal készültek, mely dalokból, táncokból és játékokból állt. A 
falu főutcáján,  három helyen megállva mutatták be előadásukat, majd 
a focipályán a szülők jóvoltából megvendégelték a részvevőket egy kis 
kaláccsal és meleg teával.

Szervezők: Muskát Klára és Izsák Adrienn

Október 4. – Aradi vértanúkra emlékező műsor

Iskolánk új pedagógusa színvonalas műsorral emlékezett mag az aradi 
13 tábornok kivégzésének a napjáról. Iskolánk 6. osztályosai voltak a 
megemlékező műsor szereplői.

Szervező: Izsák Adrienn

Október 9. – Pályaorientációs nap

A pályaorientációs napunkon izgalmas, látványos bemutatót és 
előadást tartott diákjainknak Kasz László, bólyi amatőr csillagász. A 
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 
pályaválasztási osztályfőnöki órákon vehettek részt a felsősök Purger 
Valéria és Strasz Eszter közreműködésével. Izsák Andrea kolléganőnk 
Nagynyárádra szervezett látogatást Colin Foster szobrászművészhez 
és a helyi múzeumba. Tartalmas, vidám napot tölthettünk együtt.

Szervező: Simonné Polgár Zita

Roma Nemzetiségi Önkormányzat hírei

Az újonnan megalakult Kölkedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
köszönet nyilvánítása és felajánlása

Ezúton is szeretnénk megköszönni a Kölkedi Roma Nemzetiségi 
Választópolgároknak, hogy eljöttek a 2019. október 13. – i 
önkormányzati választásra és többségi akaratukkal Nekünk bizalmat 
szavaztak! Egyúttal tájékoztatunk Mindenkit, hogy a jövőben a Kölkedi 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat is igyekszik azokat a lehetőségeket 
kihasználni, amellyel minél több új arculatot tud hozni Szeretett Falunk, 
Kölked életébe és fejlődésébe!
A Kölkedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként, mindezen 
törekvéseink első lépésével, egy nagyvonalú segítséget szeretnék 
felkínálni a falunkban élő összes rászorulónak! Közösségünk 
társadalmi felajánlás keretében kíván ingyen segítséget nyújtani a 
lehető legrövidebb időn belül olyan ház körüli munkákban, amellyel a 
tél közeledte miatt sokaknak jelenthet ez valós megoldást. Így, 
gondolunk itt favágásra, fahordásra, hólapátolásra, vagy éppenséggel 
bármi olyan feladat megoldására is, amelyhez adott esetben csupán 
némi energia és emberiesség szükséges!  
Bátran és Bizalommal Keressetek Bennünket!

A Kölkedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetősége nevében:   
                                                                                        Balog Sándor

                                                                                                 elnök

Kölkedért Közalapítvány

Kölkedért Közalapítvány megköszöni azon lakosoknak a támogatását, 
akik adójuk 1%-át az alapítvány céljaira ajánlották fel.

                                                                 Pataki Ferencné
Kölkedért Közalapítvány elnöke
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