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Köszönet nyilvánítás

Köszönetemet fejezem ki annak az ismeretlen személynek, 
gazdálkodónak, aki a Várdomb felé vezető út padkáját lekaszálta!
Köszönjük Füredi Zoltán „használaton kívüli, feleslegessé vált 
boros hordóinak” felajánlását, amelyet faluszépítési törekvéseink 
bővítésére kívánunk felhasználni!
Egyúttal kérjük a lakosságot, hogy akinek van még otthon 
használaton kívüli boros hordója amelyet nélkülözni tud, az 
jelezze az Önkormányzat felé!

Lakossági tájékoztatás

Lomtalanítás!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy a koronavírus 
járvány miatt elmaradt ez évi első LOMTALANÍTÁS NAPJA 2020. 
július 09-én lesz. A második lomtalanítási nap október 19-én 
esedékes. 
További tájékoztatásunk, hogy a hulladék udvarok is újra nyitottak. 
Június 02-től már ismét le lehet adni a szabályozások szerinti 
helyen – kölkedi lakosoknak a mohácsi hulladék udvarban – az 
engedélyezett hulladékokat. 
Június 15-től pedig az ügyfélszolgálat is megnyitott. Személyesen 
is lehet intézni az ügyeket.

Újra nyitva a könyvtár!
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a könyvtár újra kinyitott, és 
várja az érdeklődőket! 
A nyári nyitvatartási rend: KEDD – SZERDA, 8:00 – 14:00 óra 
közötti időtartamban!

Kölkedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatója
A Kölkedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat ezúton is tájékoztatja 
a község társadalmi szervezeteit, hogy mobil hangtechnikai 
berendezést és audiovizuális eszközt (projektor) vásároltunk, 
amelyet rendezvények tartása esetén a Roma Önkormányzattól 
igényelhetnek.
Egyúttal tájékoztatjuk a falu teljes lakosságát, hogy Orsós István 
egyedülálló lakosunk lakhatási körülményeinek javításában 
segítettünk.
Köszönjük a munkák elvégzését és a tárgyi ajándékozást: Balogh 
Sándor, Ifj. Balogh József (Loki) és Mihálovics János 
támogatóknak!

„Rémhírterjesztés” kölkediesen!
Megszűnik a focicsapat?!
Hát, nem!

Ha nem is „rémhír”, de mindenképpen valótlan alapokon nyugvó 
rosszhírű pletykálkodás az, hogy Kölkeden meg fog állni az élet! 
Több alkalommal és kritikus hangvétellel a közelmúltban már 
tájékoztattuk a lakosságot, hogy egy sajnálatosan rossz törvényi 
szabályozás következtében a falunkkal – valószínűleg van még 
más település is hasonló helyzetben -, nem létező bevétel után, 
15 millió forint hozzájárulást fizettet az Állam!Ugye, hihetetlennek 
tűnik?! De, mégis tény! Ennek ellenére ki fogunk lábalni ebből a 
nehéz helyzetből, és A FOCICSAPAT TÁMOGATÁSA IS 
MEGMARAD! Remélem, hogy az Önkormányzatunk ebbéli 
elhivatottságát támasztja alá az a tény is, hogy a focipályát – is – 
úgy tartjuk karban, és mindig egy kicsit hozzáfejlesztünk a 
meglévő környezetéhez, hogy szebb és praktikusabb legyen, 
hogy bármikor újra tudjon indulni a labdarúgó élet.  Ennek 
megfelelően május 30-án már játszott is a csapat edzőmérkőzést, 
igen szép számú nézőközönség előtt!A csapat vezetőit és 
játékosait is tájékoztattam arról, hogy amennyivel idáig támogatva 

volt az egyesület, annyival ezután is támogatni fogja az 
Önkormányzat!  Bármiként is! Ha, netán, valamilyen oknál fogva 
mégsem lenne focicsapat, az, akkor, NEM A PÉNZTELENSÉGNEK 
LESZ A KÖVETKEZMÉNYE! Itt mondok köszönetet Gerber 
Csabának, hogy továbbra is segíti a csapatot és a pálya 
karbantartásban is támogat bennünket! És köszönöm Diósi Zsolt 
edzőnek és Policsek Gábor megszállott focistánknak, hogy Ők is 
tovább viszik és intézik a csapat körüli ténykedéseiket. 
Rajtuk kívül is vannak megszállottjaink, akiknek a segítségére ezután 
is, a jövőben is számítunk, így  Freiné Nagy Szilvia, Katona István, 
id. Szécsi Zoltán, Szkróbó Péter és Orsós István munkájára. De a 
legfontosabb - mert a focihoz játékosok kellenek -, hogy a játékosok 
is azt nyilatkozták, hogy szívesen maradnának és fociznának 
továbbra is Kölkeden! És – még ha többségük nem is kölkedi -, ami 
lényeges: Kölkedért!
Nem feledkezhetünk meg a szurkolóinkról sem, mert szeretik a 
csapatot, és a csapattal együtt belevisznek egy kis hétvégi „őrületet” 
a falusi hangulatba!
Bár igen nehéz időszakot kell megélnünk és keményen kell 
spórolnunk, de, TÚL FOGJUK ÉLNI!
HAJRÁ KÖLKED! 

Érdekességek Kölkedről rovatunk

Kölked, „A gólyák földje”

Mint ahogy az olvasható a falu bejáratainál elhelyezett, az első 
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával megvalósított 
köszöntő táblákon: „Üdvözöljük a gólyák földjén!”
Ami egyben tényszerű és igaz is, mert:
 Magyarországon, a Dunántúli területek települései közül valóban 

Kölkeden fészkel a legtöbb fehér gólya (ettől több gólyacsalád 
csak az Alföld, azon belül is a Hortobágy néhány településén 
található)

 Ebben az évben 22 pár gólyánk van. 
 A tavalyi évben még „csak” 18 pár volt, de az azt megelőző 

mintegy 20 év távlatában 12-17 pár között változott ez a szám.
 Állítólag az 1950-es évek körül még 52 pár gólya fészkelt a 

faluban, ami hihető, mert…..
 Abban az időben még alapvetően sokkal több gólya volt 

Európában, és ami Kölked vonatkozásában is vonzó lehetett a 
gólyák számára, a rétek, vizes élőhelyek sokkal nagyobb 
területe, vagyis a táplálkozó terület nagysága, amely alapvetően 
meghatározó tényező.

 A gólyáink számának emelkedése minden bizonnyal annak is 
köszönhető, hogy itt van nekünk a kb. három hektáros parkunk 
és a Gerber Lovasbirtok gyepes területei, vagyis új táplálkozó 
területek.

 A felnevelt fiókák száma nagyban függ attól, hogy van-e 
megfelelő mennyiségű táplálék. Szárazságban sok fiókát a 
szülők kidobnak a fészkükből, de előfordul az is, hogy a 
legkisebb fiókákat a szülők megeszik. Magyarországon az egy 
fészekben felnevelkedett legtöbb fióka szám hét volt. Kölkeden 
az utóbbi húsz évben néha előfordult, hogy egy fészekben 
felnevelt legtöbb fióka öt volt. 

 A kölkedi gólyák Afrika nyugati felén telelnek, és a 
Boszporusznál (Törökország) kelnek át. (A tőlünk nyugatra lévő 
országok gólyái Spanyolországon keresztül, a Gibraltári-
szorosnál kelnek át Afrikába, és Marokkóban valamint Afrika 
középső részén telelnek.)

 A gólyáink nem a hideg miatt vonulnak el télen, hanem azért, 
mert télen Európában nincs táplálékuk. A klímaváltozás 
következményeként mind több gólya telel át Európában, de ha 
egy keményebb tél következik be, akkor elpusztulnak. Más, 
egyéb vándormadarak is hasonlóan viselkednek. 
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 Például a nagykócsagok is valamikor vonuló madarak voltak, 
de mára mind több itt maradt telelni, és gyakran az lesz a 
vesztük egy két-három hetes kemény, havas, fagyos időjárás 
beállta esetén, hogy éhen pusztulnak. 

 A fiatal gólyák egyharmada az első telelésre vonulásuk 
alkalmával,  útközben elpusztul. Pusztulásuk legfőbb oka – 
mintegy 50%-ban – áramütés.

 A bizonyítottan legöregebb Magyar fehér gólya több mint 34 
évet élt, és a tavalyi években, Törökországban áramütés által 
pusztult el. ( A korát azért tudjuk, mert fióka korában Tolna 
megyében gyűrűzve lett. Európa – svájci – legidősebb gólyája 
több mint 39 évet élt.)

 A gólyagyűrűzési adatoknak köszönhetően kijelenthető, hogy 
többnyire ötven kilométeres távolságon belül, oda térnek vissza 
a gólyák költeni, mint ahol megszülettek. Kölkeden tudomásom 
szerint hét gyűrűs gólya van, és mind ötven kilométeren belül 
lett gyűrűzve fióka korában. Vannak olyan gyűrűzött gólyáink, 
amelyek Kölkeden lettek meggyűrűzve, és ide térnek vissza! 
Néhány Horvátországban  - például volt már nálunk Darázson, 
Dályokon gyűrűzött gólya fészkelés is – gyűrűzött gólya is 
szokott nálunk költeni. Most is van ilyen. 

 Kölked fekete gólyából sem áll rossz helyen! A magyarországi, 
mintegy 150 pár fekete gólyából a kölkedi közigazgatási 
területen évente 5-7 pár fekete gólya szokott költeni. Náluk 
rosszabb a költési siker, mint a fehér gólyánál. A fekete gólya 
alapvetően vízhez köthető táplálékállatokat fogyaszt – hal, 
béka -, míg a fehér gólya szinte mindenevő , madár tojás, 
madár fióka, hüllők, giliszták, halak, rovarok. A fekete gólya 
erdőben fészkelő madár. Nálunk leginkább a bédai erdőtömbök 
öreg fáin fészkelnek. Érdekesség még, hogy két – három héttel 
korábban érkeznek vissza Afrikából, mint a fehér gólyák, és 
egy hónappal később vonulnak el.

Ha már fecskéknek örülni nem tudunk, mert drasztikusan csökken a 
számuk, legalább annak örüljünk, hogy ilyen szép számban vannak 
gólyáink! Még akkor is örüljünk, ha tudom, hogy esetenként 
bosszúság a gólyák által „megtisztelt” környezet és a lepotyogtatott 
gallyak és egyéb fészekanyagok. Bízom abban, hogy a gólyák 
kelepelése és a fiókák kéregető hangja valamennyit kárpótolni tud 
ebből a bosszúságból!

Tájékoztató a fúrt- és ásott kutak engedélyeztetéséről

Még 2018-ban felröppentek olyan hírek, mely szerint a már 
meglévő fúrt kutakat és a még régebbi ásott kutakat is utólagosan, 
szabályok szerinti utólagos műszaki dokumentációkkal együtt 
engedélyeztetni kell, amely egyben a fennmaradásuk 
engedélyeztetését is jelenti! A parlament 2020. május 19-én hozott 
törvénymódosítást ebben a kérdésben, bár még nincs kihirdetve. 
Ez, tehát nem önkormányzati döntés kérdése lesz! Ezt  az utólagos 
engedélyeztetést a törvénymódosítás következtében 2023. 
december 31-ig kell mindenkinek lebonyolítani, aki bármilyen 
teljesítményű fúrt kúttal rendelkezik!Az ásott kutak esetében  - 
amelyek akár kétszáz évesek is lehetnek a falu egyes portáin - 
ugyan ezt el kell végeztetni, függetlenül attól, hogy a kútnak tégla, 
vagy beton gyűrű a fala! Sőt, azon kutakra is meg kell kérni majd 
ezt az engedélyt, amelyek valamikor ásott kútként funkcionáltak a 
portákon, de jelenleg szennyvíztárolási célzattal vannak használva! 
Nem riogatás, de valószínűsíthető az, hogy azok a kutak, amiket 
jelenleg szennyvíztárolónak használnak, majd meg kell szüntetni, 
és helyette engedélyezett szennyvíztárolót kell építeni az 
érintetteknek. Mindezen intézkedéseket a talajvíz mennyiségének 
drasztikus csökkenése és minőségének romlása is indokolja. Tudni 
kell azt, hogy a talajvíz részben ivóvíz bázis is, ezért indokoltak  
ezen beavatkozások. Nyilvánvalóan nem a kiskerti kutak okozzák a 
legfőbb talajvízszint csökkenést, de mindenképpen hozzájárulnak 
ahhoz. A régi kutakba engedett szennyvizek szennyező hatása 
viszont sokkal jelentősebb mértékben van jelen. 
Ha szabad javasolni, akkor ne halogassák el ezt a  kötelezően 
elvégzendő kötelezettséget, mert amikor majd közeleg a határidő, 
valószínűsíthetően jóval busásabb áron tudják szakemberrel 
megcsináltatni  a fennmaradási dokumentációt!

Törvényileg változik az avar- és kerti hulladék égetésének 
szabályozása is!

Szintén törvénymódosítás következtében, 2021. január 01-től 
TILOS LESZ BÁRMINEMŰ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK 
ÉGETÉSE! Ezt a törvényi szabályozást szintén a parlament hozta! 
Az Önkormányzatok semmilyen címszóval  nem adhatnak majd 
felmentést! Így, tehát az avar- és egyéb kerti növényi hulladék, 

 

 
 

                           

nyesedék kertben történő komposztálására marad lehetőség. Vagy 
költség fejében zöldhulladékként, csak kijelölt hulladék lerakóba 
lehet elhelyezni. A törvényi szigorítást a Magyarország 
klímastratégiai és levegőszennyezettség mutatóinak nemzetközi 
szabályozásai és vállalásai indokolják. Gyanítható, hogy ezen 
törvény értelmében  – mivel általánosságban nem lehet majd égetni 
- 2021-től sokkal szigorúbban fogják venni az égetési szabályok be 
nem tartását, mert nem lesz semmilyen elfogadható magyarázat 
arra, ha valaki(k) bármit is éget az udvarában, kertjében, és 10-100 
méter magas füstfelhő gomolyog a portája felett!

Takarékos 2020 és 2021

Azoknak a súlyos, állami szabályozásoknak köszönhető pénzügyi 
elvonásoknak, amelynek következtében a falu üzemeltetéshez sem 
állami normatív támogatásban nem részesül településünk, sőt még 
a falunknak kell fizetnie  15 millió forint szolidaritási hozzájárulást a 
nem létező bevételei után, ezért ebben az évben és még 
valószínűsíthetően 2021-ben is a legtöbb olyan kiadásunkat vissza 
kell venni, amely már hagyományossá vált az elmúlt sok évek 
során. Így például a gyerekek iskolakezdési támogatását,  mikulás 
csomag- és az idősek karácsonyi ajándékozását is. 
Amint arról már többször is tájékoztattuk Önöket, ez az állapot az 
önkormányzat gazdálkodásától független okok miatt alakult így.
Előző számunkban tájékoztattuk Önöket arról is, hogy a 
járványhelyzet miatt 2 millió forint gépjármű adó bevételünket is az 
állami költségvetésbe kell átutalnunk nem csak ebben az évben, 
hanem törvényi szabályozás következtében 2024-ig.
Új fejlemény – melynek pontos számszaki adatait még nem 
ismerjük -, hogy 2021-ben már a 22 ezer forint/fő iparűzési adó 
bevétel feletti önkormányzatoknak kell úgynevezett szolidaritási 
hozzájárulást fizetni az állami költségvetésbe. Ez a fizetési határ 
eddig 32 ezer forint/főben volt megállapítva, mely után Kölked már 
az elmúlt négy évben jelentős szolidaritási hozzájárulást fizetett, 
mivel nálunk 60 ezer forint/fő körüli mértékű volt az egy főre jutó 
iparűzési adó bevétel. 
Amit szinte biztosan ki lehet jelenteni, hogy a szűkre szabott állami 
normatív támogatások  és az egyéb területen történt önkormányzati 
bevételek elvonásai miatt igen-igen beszűkül minden önkormányzat 
mozgástere. Vagyis, csak a legszükségesebb kiadások 
finanszírozása tűnik biztosítottnak. A szabadon felhasználható saját 
forrás mértéke fokozatosan csökkenhet. 
A jövőben meg kell fontolni minden kiadásunkat, mert  a falunknak 
további fejlesztésekre is szüksége van!

További enyhítések a járványhelyzetben

 500 főig tartható zenés-táncos rendezvény
 A 65 év felettiek is már bármikor vásárolhatnak
 Az idős klubok működésére vonatkozóan egyértelmű 

rendeletről nem tudunk, az ÁNTSZ tájékoztatása alapján 
elvileg újra működhetnek az egyéb előírások betartása mellett. 

Továbbra is kérjük Kedves Lakosainkat, hogy a közterületi 
fűnyírásaik mellett segítsenek be a falu szépítésébe néhány, a 
portáik előtt ültetett virággal is!
Egyben kérjük, hogy az önkormányzat, vagy más személyek 
által kiültetett virágokat senki ne tulajdonítsa el! Sajnos, már 
idén is volt(ak) olyan személy(ek), aki(k) bizony az ingyen 
virágot nagyon megszerette(ték)! 

Legközelebbi események

Július 11. IV. Községi Horgászverseny
Helyszín: Gödör Horgásztó és Büfé
Az Önkormányzat és a
Botond Horgász Egyesület szervezésében
Július 18. Halászléfőző verseny
Helyszín: Körpark – Népház
Az Önkormányzat, a Kölkedi Német Nemzetiségi önkormányzat és 
a Kölkedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében 
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