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 ellenére sokan nem jöttek el. A kultúrház emléktáblájának újraavatásán 
Pettendi Miklósné klubtagunk több verset is szavalt. Nagyon köszönjük 
a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak is hogy a klubunk színvonalas 
működéséhez, rendezvényeink megtartásához jelentős anyagi segítséget 
nyújtottak. Mivel a Covid járvány miatt az óvoda sem tudta megtartani a 
szokásos jótékonysági bálját, így tagságunk jótékonysági jegyek 
vásárlásával támogatta az óvodát. Már második alkalommal hívtuk meg 
Majláth Béláné Marikát, aki rendkívül ügyes mindenféle kézimunkában. 
Karácsony közeledtével közösen készítettünk kézimunkákat. Marika 
segítségével mindenki készített egy karácsonyfát, ami szép lett, és 
díszíteni fogja a karácsonyfánkat. November 22-én az önkormányzatok 
támogatásával egy ebéddel egybekötött bált tartottunk, ahová a 
klubunkat támogató szervezetek vezetőit is meghívtuk. A zenét Katona 
József – aki régi barátunk – szolgáltatta. Mindenki jól érezte magát, az 
utolsó negyedévi névnapokat is megtartottuk, a tagjaink finomabbnál-
finomabb süteményeket hoztak. Köszönjük a Kölkedért Közalapítvány 
támogatását, amelyből a klub berendezéseink pótlását tervezzük 
megvalósítani. Szintén köszönjük Kiss Balázs által ajándékozott két 
karácsonyi hangulatú asztalterítőt, amely ünnepivé varázsolta 
asztalunkat. Sajnos az óvodások a járvány miatt nem tarthattak 
karácsonyi ünnepséget, azért ajándékainkat az óvoda vezetőin keresztül 
adtuk át. Mint minden évben, idén is nagyon szép volt a 
klubkarácsonyunk. Gerber Györgynétől egy szép karácsonyfát kaptunk, 
és a tagok által hozott díszekkel egy szép karácsonyfát tudtunk állítani. 
Meghívásunkra eljött hozzánk Csősz István kanonok úr és egy szívhez 
szóló emlékezést tartott a Karácsonyról és az ahhoz fűződő 
eseményekről. Kanonok úr gitározott, énekeltünk, minden szép és 
megható volt. A Német Nemzetiségi Önkormányzat minden tagunknak 
egy karácsonyi csomaggal kedveskedett, mellyel nagy meglepetést és 
örömet okoztak nekünk. Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és 
Egészségben Megélt Újesztendőt Kívánunk a Polgármester Úrnak, 
Alpolgármester Úrnak, a Tisztelt Képviselőknek, A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Elnökének és Tagjainak, a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Elnökének és Tagjainak, a Kölkedért Közalapítvány 
Elnökének és Tagjainak, Kiss Balázs vállalkozónak és mindazoknak, 
akik eddig is támogattak bennünket, és jó kapcsolatot ápolnak hosszú 
évek óta.
Szívből Kívánunk Boldog Ünnepeket a község valamennyi lakosának és 
jó egészséget a jövőben is! 

A Nyugdíjas Klub valamennyi tagja nevében: Óvári Lajosné elnök 

Óvodai hírek

2021. szeptember 10-én délután megtartottuk a hagyományos szüreti 
felvonulásunkat közösen a Kölkedi Általános Iskolával. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy sokan csatlakoztak a menetbe. Zenével és 
feldíszített lovas kocsival vonultunk végig a falun. Itt szeretném 
megköszönni Balog Tamásnak ,hogy a lovaskocsijával részt vett a 
felvonuláson, amivel emelte a rendezvény hangulatát. Az óvodás és az 
iskolás gyerekek előadtak egy kis zenés-táncos műsort a falu fenti 
buszmegállójánál,onnan indult a menet, az Önkormányzat előtt, az 
óvoda és az iskola előtt a végállomás a focipálya volt, ahol a vendégeket, 
gyerekeket friss sütemény és üdítő várta. A gyerekek nagy örömére 
légvár lett felállítva, ahol önfeledten játszhattak. Hálás köszönet jár ezért  

 Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében 
Minden Lakónknak Boldog Ünnepeket Kívánok!

Köszönöm a falunk minden társadalmi szervezete vezetőinek és 
tagjainak, egészségügyi dolgozóinknak, óvoda – és iskola 
pedagógusainknak, a társadalmi felajánlást tevő adófizető 
vállalkozásoknak, a társadalmi munkát végző személyeknek, a 
közterületi szépítésekben résztvevő lakóinknak, közfoglalkoztatott 
dolgozóinknak, a Német- és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
vezetőinek és képviselőinek, az Önkormányzat dolgozóinak,  
tanyagondnokunknak és képviselő-társaimnak az egész éves 
munkáját, és a vállalkozások adóbefizetéseit, amellyel 
biztonságossá tették a falu költségvetését! Köszönöm a Magyar 
Állam és a Baranya Megyei Önkormányzat pályázati támogatásait, 
valamint térségünk országgyűlési képviselőjének, Dr. Hargitai 
Jánosnak azt, hogy a mi pályázataink eredményességében is 
segített! Köszönöm a Katolikus Karitasz és Gráf Antal (Új Ház 
centrum Mohács) karácsonyi csomagjait, Tuttiné Merkler 
Gabriellának a csomagok összeállítását és kiosztását! Sajnálom, 
hogy nem jutott a csomagokból Minden rászoruló családnak, de 
őket arra kérem, hogy ez miatt ne nehezteljenek Senkire!

Nyugdíjas Klub hírei – 2021.

Sajnos a Covid miatt nem tudtuk azt, hogy mikor indulhat újra a klub 
élete. Ez a nap, nagy örömünkre június 7-én jött el. Az újranyitás előtt 
nagytakarítást tartottunk és átültettük, pótoltuk a virágainkat. Az 
újrainduláson sok klubtag vett részt, melyet köszönök! Ezt megelőzően 
meghívót kaptunk a Roma Nemzetiségi Önkormányzat május 30-án 
tartandó közösségi napjára, amelyre szép számmal mentünk el, és 
süteményekkel járultunk hozzá a rendezvény sikeréhez. Időközben volt 
pénztárosunk lemondott. Helyét Pataki Andrásné vette át. Munkáját 
nagy hozzáértéssel végzi. Az Önkormányzat ebben az évben is 
biztosított működési támogatást. Június 21-én a Német Önkormányzat 
támogatásával  megtartottuk az elmaradt névnapokat. Minden évben 
többször is támogatnak bennünket. Klubunk létszáma bővült. Sarus 
János, Kovácska Tibor és Schäffer Józsefné  csatlakozott hozzánk. 
Július 12-én a kultúrház előtti emlékmű megemlékező műsorán, azt 
követően a halfőző versenyen vettünk részt. Számunkra Habling 
Imréné - a Német Önkormányzat finanszírozásában - harcsapörköltet 
főzött, amely nagyon finomra sikeredett. Július 15-én a református 
templomban többen részvettünk a református zenei hét színvonalas 
záró rendezvényén. Szeptember 13-án ismét névnapokat tartottunk, 
melyre Polgármester Úr a maga által felajánlott babgulyást főzött, 
csodálatos ízekkel. Szeptember 27-én a Hotel-Béda kulturális vezetője 
hívott meg bennünket az idősek hónapja alkalmából, melyen sokan 
részt is vettünk. Megvendégeltek bennünket, részünkről több szavalat 
is elhangzott, majd közösen énekeltünk. Hangulatos, közvetlen 
együttlét alakult ki közöttünk.  A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
által szervezett sváb bálon – mely szintén rendkívül jól sikerült – 
majdnem teljes létszámban részt vettünk. A bál előtt a templomkertben 
az önkormányzat által rendezett október 23.-i megemlékezésen vettünk 
részt, és egy szavalat is elhangzott a részünkről.  Október 28-án az 
Idősek Hónapja tiszteletére az önkormányzat által  rendezett vettünk 
részt a kultúrházban. Szép és tartalmas ünnep volt. Sajnos a meghívás
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Kölkedi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a 60.000 Ft felajánlásért, 
amiből a légvár lett bérelve, és a süteményeket és üdítőket a gyerekek 
részére. Köszönjük az önzetlen segítséget Csomor Tibor Polgármester 
úrnak, ifj. Hegedűs Sándornak és a Kölkedi Polgárőrségnek a 
lelkiismeretes segítséget, nélkülük ez a rendezvény nem jöhetett volna 
létre. Köszönjük a szülőknek a sütemény felajánlásokat. Október 1-én 
nagycsoportosainkkal a Bédai Idősek Lakóotthonában voltunk műsort 
adni az idősek hónapja alkalmából. Nagy örömet szereztünk az idős 
embereknek, akik tapssal és örömtől csillogó tekintettel jutalmazták 
gyerekeinket az előadott műsorért. Megkínáltak bennünket sütivel, 
üdítővel és minden gyerek kapott egy kis papírból készült ajándékot is. 
2021. október 28-án délután a hagyományokhoz híven a falu 
kultúrházában tartották a falu szintű idősek napját. Az ünnepi köszöntő 
után nagycsoportosaink versekkel, táncokkal köszöntötték a falu 60 év 
feletti lakosait. Gyerekeink műsora nagyon tetszett a közönségnek, nagy 
tapsot kaptak. Ajándékkal is kedveskedtek a gyerekeknek, mindenki 
kapott egy-egy tábla csokoládét. November 11-én este  tartottuk a 
lámpácskás felvonulást, melyre nagyon sokan eljöttek, nagyon 
hangulatossá vált az utca a sok apró fénytől  a zenétől és énekszótól. A 
végállomás az óvoda udvara volt, ahol jelenlévőket vendégül láttuk zsíros 
kenyérrel, teával, felnőtteket forralt borral. Itt szeretném köszönetemet 
kifejezni ifj. Hegedűs Sándornak és a Kölkedi Polgárőröknek a 
lelkiismeretes munkájukért, jó érzés volt tapasztalni, hogy ilyen 
megbízhatóan végezték munkájukat. December hónapnak az egyik 
legszebb időszaka az adventi készülődés, mind az óvodában, mind 
otthon. Mi pedagógusok igyekszünk a gyerekeknek minél 
emlékezetesebbé tenni. Az óvoda dolgozói közösen a gyerekekkel 
feldíszítik az óvodát, majd mindkét csoportban meggyújtjuk az Adventi 
gyertyát hétről hétre. Közben beszélgetünk az Adventi időszak 
jelentőségéről. December 6-án délelőtt a gyerekek nagy örömére 
ellátogatott az óvodánkba a Mikulás. Kis műsorral készültek a gyerekek, 
melyet a Mikulás nagy figyelemmel és szeretettel hallgatta. Majd a 
gyerekek örömére a Mikulás mindenkinek egy-egy csomaggal 
kedveskedett, szeretnénk köszönetet mondani a felajánlásért és, hogy 
örömet szereztek ovisaink részére. December 13-tól-17-ig Adventi vásár 
volt az óvoda előterében. Szülők és óvodapedagógusok által készített kis 
ajándékokat lehetett megvásárolni. December 14-én délelőtt tartottuk meg 
az óvodai karácsonyunkat. Az óvoda folyosóján feldíszített 
karácsonyfánál mondták el a gyerekek, a karácsonyi verseket, énekeket, 
és a fa alatt sok,szép meglepetés játék várta őket. A karácsonyi ajándékok 
megvásárolásához a Kölkedi Német Nemzetiségi Önkormányzata 50.000 
Ft-ot ajánlott fel, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk. A Kölkedi 
Nyugdíjas Klub tagjainak is, hálásan köszönjük a gyerekek részére hozott 
szaloncukrot.

Köszönetünket fejezzük ki a Kölkedért Közalapítvány Kuratóriuma 
elnökének Pataki Ferencnének az óvoda részére felajánlott 75.000 Ft-ot, 
amin laptopot vásároltunk az óvoda részére. Nagyon szépen köszönjük! 
Tartalmas programjaink támogatói: Kölked Község Önkormányzata, 
Kölkedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Kölkedi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat. HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK!

Karácsony az év legszebb ünnepe: a Szeretet Ünnepe 
Mindannyian várunk valami csodára: a gyermekek az igazi fehér 
karácsonyra, ajándékokra, míg felnőttként, hogy a szeretteinkkel 
lehessünk és meghitt ünnepi hangulatot teremtsünk.
A karácsony csodája nem a fenyőfa alatt lévő színes dobozban, 
ajándékokban rejlik. Az Áldott Karácsonyt akkor éljük meg, ha jelen van 
az ünnepelt is, Jézus, aki ott van a szívünkben, és megtölti az ünnepet 
szeretettel, örömmel, boldogsággal, békességgel. Kívánom mindenkinek, 
hogy öltöztesse ünneplőbe a szívét és tartson ki egész évben is a 
karácsony csodája 
A Kölkedi Fehér Gólya Óvoda óvodásai és dolgozói nevében áldott békés, 
szeretettel teli karácsonyi ünnepeket és egészségben, sikerekben gazdag 
boldog új évet kívánok:

Deákné Sebestyén Orsolya
óvodavezető

Kölkedi Német Nemzetiségi Önkormányzat

A Kölkedi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hálás 
szívvel köszöni a II. Sváb bál megrendezésében és lebonyolításában  nyújtott 
segítséget mindenkinek.  Külön köszönet a Platin zenekarnak és a  bálozóknak 
a jó hangulatért. Köszönjük a tombola felajánlásokat. Ők: Kiss Balázs és 
Bernadett, Elekes Krisztina, Habling Imre és Imréné, Fortenbacher Attila és 
családja, Schäffer József és Józsefné,  Pataki Ferenc, ifj. Tutti Tibor, Fábik

 

Kálmán. Köszönjük az önzetlen segítséget az adventi koszorúhoz és a 
betlehemhez kapott szalmabálákért Gráf Ferencnek, Gráf Krisztiánnak 
és László Ferencnek. Nagy segítségünkre volt ebben az évben is 
Csomor Tibor polgármester, ifj. Hegedűs Sándor, a hivatal dolgozói 
(dr. Kovács Anikó, Mádlity Mónika, Schauer Antal, Tuttiné Merkler 
Gabriella), a német nemzetiségi és a községi rendezvények segítői. 
Továbbra is számítunk rájuk! Köszönjük. 
A Kölkedi Német Nemzetiség Önkormányzat Áldott, békés karácsonyt 
és eredményekben gazdag, békés boldog új esztendőt kíván a falu 
minden lakójának!

Szeretettel: 
              KNNÖ képviselő-testülete

Kölkedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Köszönetünket fejezzük ki Mindenkinek, akik a 2021. évben a 
rendezvényeink előkészítésében és megtartásában részt vettek, és a 
Dankó telepi fűnyírást is. Az év során a gyereknapot és 
főzőversenyünket sikerült megtartani, és részt vettünk az Augusztus 
20-i közös ünneplésen. Mikulásra csomagokkal kedveskedtünk az 
óvoda és iskola gyerekeinek, de év közben a nyugdíjasokat is 
támogattuk. Bár a mikulás csomagokat mi adtuk, a pletykát nem mi 
terjesztettük arról, hogy az Önkormányzat nem ad semmit, hiszen ők 
pénzbeli juttatásban részesítették a gyerekeket és a nyugdíjasokat is. 
Idén kettő pályázatot sikerült leadnunk, melynek eredményességében 
bízunk. Ezekből szeretnénk jövőre is Romanapot és Gyereknapot 
rendezni, és a gyerekek balatoni nyaraltatása helyett jövőre  a faluban 
szerveznénk több gyereknek nyári táborozási lehetőséget.

Ezúton szeretnénk Kellemes Karácsonyi Ünnepeket És Sikerekben, 
Egészségben Gazdag Új Évet Kívánni.

  
                       KRNÖ Képviselő-testülete

Kölkedi Lövész Sport Klub

Napjainkban sajnos költséges sporttá vált a lövészet! Bízunk abban, 
hogy legyőzve a járványt, a jövő évben a szokásos Május 1.-i és 
Augusztus 20.-i rendezvényünkön megint teljes körben, együtt 
örvendhetünk! A Kölkedi Lövész Sport Klub elnökeként a falu minden 
lakójának Boldog Ünnepeket Kívánok!

Kölkedi Botond Horgász Egyesület első helyekre rangsorolt 
gondolatai!

Köszönjük Minden horgász egyesületi tagunknak azt, hogy kitartottak 
az egyesületünk mellet, és azoknak, akik igen szép számban jöttek 
vissza a kölkedi egyesületbe! Továbbra is sok szeretettel várunk vissza 
régi tagokat és új erősségeket! Köszönöm az egyesületünk vezetőségi 
tagjainak, Csomor Józsefnek és ifj. Hegedűs Sándornak az éves 
munkáját, és Kölked Minden Lakójának és a Horgásztársaknak 
Nagyon Boldog Ünnepeket és Eredményes Újévet Kívánok 
egészségben otthon a család mellett és majd újra a vízparton is!

A Kölkedért Közalapítvány Kuratóriuma nevében, A KARÁCSONY 
SZERETETET és BÉKÉT sugárzó hangulatával kívánok Kellemes 
Ünnepeket és Egészségben, Sikerekben Gazdag Új Évet a falu Minden 
Lakójának!Egyúttal köszönjük lakóinknak azt a jelentős támogatást, 
amelyet  a személyi jövedelemadójuk 1%-ának a felajánlásával az 
alapítványunknak ajánlottak fel! A felajánlásokkal ismét jó célokat 
tudtunk támogatni! 

               Pataki Ferencné elnök

A Kölkedi Sport Egyesület elnökeként köszönöm a szurkolóinknak a 
csapat mellett való kitartását, és a játékosainknak azt, hogy nem adták 
fel! Az Ő nevükben is kívánom  hogy szép, meghitt ünnepe legyen 
Mindenkinek, és arról álmodom, hogy jövőre, egészségben, Mindenki 
ott a pálya szélén szurkoljon a kölkedi csapatnak!    
                                                                                Csomor Tibor elnök
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