ellenszolgáltatások nélkül végzik!
Méltatlan lenne nem megemlíteni azt, hogy mind
szervezõ munkában, mind tevékeny megjelenésekkel,
mind pedig különbözõ anyagi támogatásokkal
közöttünk van a Német Nemzetiségi Önkormányzat
és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetése is!
Adót fizetõ vállalkozásaink nélkül a falu gazdasági
helyzete és fejlõdési lehetõsége lehetetlenné válna,
ezért is tiszteljük és becsüljük a jelenlétüket! És nem
feledhetjük azt sem, hogy ugyan ezen vállalkozások
egy bizonyos köre az adójukon felül további sok-sok
segítséget adott a falunak, különbözõ társadalmi
munkákkal! Nem feledkezhetünk meg a
közmunkában résztvevõkrõl sem, hiszen jelentõs az
az eredmény, amellyel ebben az évben tavalyi
munkájukkal együtt is hozzá tudtak járulni a falunk
esztétikai megjelenésének fejlõdéséhez!
És köszönöm Képviselõ-társaimnak és a hivatal
dolgozóinak azt az elõkészítõ, szervezõ, , bonyolító
és elszámoló munkákat amellyel lehetõvé tették az én
számomra is az eredményes munkát!
Tavalyi köszöntõmbõl, egy ígéretemet idézve:
Tudom, van még bõven tennivalónk, de biztos
vagyok abban, hogy elõrébb fogunk lépni 2016ban!
Talán a szerencsének, de inkább a munkának
köszönhetõ az, hogy ez így is sikerült! Rövid,
felsorolásszerû gondolatokkal szeretnék errõl
tájékoztatni, bár a legtöbb eredmény látható is!
Folytattuk a fásítást, és pótoltuk a tavaly ültetettek
hiányát, 7 hektár területen, folyamatosan. Park
minõségben kezeltük a gyepet, az elhanyagolt bokros
területeket kitisztítottuk és azóta rendszeresen
karbantartjuk. Jó néhány faluképi-esztétikai megoldást
kezdeményeztünk, templom-kertet és járdalapos
járdákat folyamatosan tisztítottuk, a Majális-park tavát
kezeltük és nem hagytuk kiszáradni. Tisztába tettük
az iskola melléképületét és az óvoda kerítését, a Gólya
múzeumnál kerítést újítottunk, és új fa kaput
készítettünk, az öntöttvas padokat felújítottuk. Pihenõ
padokat helyeztünk ki a Majális-parkba és Nyugdíjas
klub udvarába, Erdõfûn egy jelentõs rekultivációs
beavatkozással javítottunk a településrész hangulatán.
Mindezt fõként közmunkában, úgy, hogy éves átlagban
kb. 50 fõ munkanélküli lakónknak tudtunk így
jövedelemszerzést biztosítani. Úgy gondolom, ez is
érték és eredmény! Aztán, saját forrással kiegészített,
tavalyi évben elnyert pályázati pénzbõl felújítottuk a
Kultúrház homlokzatát, a belsõ kishelyiségeket, WC
elõteret, funkcióbõvítésre elõkészítettük az udvari
kisépületet a villany, víz, szennyvíz kiépítésével,
szélvédetté tételével. A kisterembe is hasonló

fejlesztéseket végeztünk, például konyhaszekrény és
mosogató beépítéssel. Pályázaton nyert pénzbõl, kis
önerõvel 100 db új széket vásároltunk a kultúrházba,
egyúttal a meglévõ kultúrházi székekbõl az iskola
ebédlõjében 70 db széket lecseréltünk.
Itt kell megemlítenem, hogy Kovács Károly, volt
kölkedi lakos anyagi felajánlásából  a Kölkedért
Közalapítványon keresztül  színvonalasan bõvült az
óvodai udvari játékok kínálata és egyéb ösztöndíjak
is ebbõl lettek támogatva!
Október hónapban kaptunk értesítést arról, hogy
további kettõ pályázatunk is nyert, így saját erõnkkel
együtt, 2017-ben teljes egészében felújításra fog
kerülni a régi óvoda épületben lévõ védõnõi szolgálat
és nyugdíjas klub épületrésze, az önkormányzat
hivatala a 2016 évben vásárolt, szomszédos épülettel
 volt tejcsarnok, Tatai féle ház  együtt. Abban az
épületben fog helyet kapni a Német és Roma
Nemzetiségi Önkormányzat, polgárõrség,
tanyagondnok, stb.
Jelenleg is további három pályázatunk van elbírálás
alatt, és azon felül is vannak megkezdett pályázataink,
amelyeket majd 2017-ben fogunk benyújtani.
Szinte biztos, hogy 2017-ben még elõrébb fogunk
lépni, de ehhez ugyanennek a csapatnak, legalább a
2016. évhez hasonló minõségû munkájára van
szükségünk! Köszönjük 2016!
Közös a munkánk, közös a felelõsségünk, közös az
eredményünk! Legyen így 2017-ben is!
Csomor Tibor polgármester

A Kölkedi Német Nemzetiség Önkormányzat és a
Kölkedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetõsége
békés, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet
kíván minden kölkedi lakosnak!
A Nyugdíjas Klub 2016. évi programjai
Február hónapban megünnepeltük a farsangot
(ügyességi verseny, tombolák) nagyon jó hangulatban
telt el a délután.
Március 7-én megtartottuk a Nõnapot. Férfi
klubtagjaink mellett megköszöntötte klubunk nõtagjait
a polgármester úr is, mindannyian egy-egy szál virágot
nyújtottak át, melyet nagy örömmel és köszönettel
vettünk át.

