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Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja.

Nyertes pályázataink
Gyógyszertár-felújítás
Hamarosan megkezdődik a bükkösdi Gyógyszertár
felújítása, pályázati forrásból. Ezt a pályázatot a
bükkösdi Horgász Egyesület nyújtotta be. Azért
pályázott az Egyesület, mert ugyanabban a pályázati
„ablakban” egy pályázó csak egy pályázati anyagot
nyújthatott be, és a Bükkösd Jövőjéért Alapítvány a
Bükkösd Holnapjáért Egyesület, valamint az Önkormányzat is jelentkezett pályázattal, ezért a polgármester
megkérte a Horgász Egyesület elnökségét, legyenek ők
e fontos pályázat benyújtói. A pályázat jelentős pénzösszeget, összesen 24 millió forintot nyert, amelyhez az
Önkormányzat saját forrásként 19 millió forintot tett
hozzá. A Gyógyszertár felújításának teljes bekerülési
költsége tehát 43 millió forint lesz.
Önkormányzati önerőből történik meg a gyógyszerész
szolgálati lakásának felújítása. Ezt az önkormányzat
azért tartotta rendkívül fontosnak, mert minden áron meg
akarja tartani a gyógyszerészi ellátást a faluban. Így sem
a idült betegségekkel küzdőknek, sem más betegeknek
nem kell más településre utaznia azért, hogy a
gyógyszerhez hozzájusson. A bükkösdi gyógy-szertár dr.
Harcos
Kinga
szakmai
tevékenységének
köszönhetően – a környező településeken is nagy
elismertségnek örvend. Ide járnak még Szentlőrincről,
sőt, több távolabbi, gyógyszertárral rendelkező községből is a betegek.

Megjelenik időszakosan. Ingyenes!

Értesüljön falunk híreiről!
Teljes tetőfelújítás, födémszigetelés, külső szigetelés,
külső színezés, teljes épületgépészeti felújítás lesz,
valamint ki lesz cserélve az összes nyílászáró. A
közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt, a kivitelezés
2018 elején kezdődik el.

Transznacionális együttműködés
A bükkösdi Önkormányzat a Bükkösd Jövőjéért
Alapítvánnyal konzorciumban 50 millió forint pályázati
forrást nyert határon túli településekkel való
együttműködésre, a „Transznacionális együttműködés”
című pályázaton. A nyertes pályázat keretében a
határmenti horvát Špišić Bukovica (Bakva) és a szlovák
– szintén a határhoz és Esztergomhoz közeli – Belá
(Béla) településsel kötött a bükkösdi Önkormányzat
közreműködői megállapodást. A pályázat megvalósítása
során az egyes települések megismerhetik egymás
munkáját, személyes látogatásokat szerveznek, melyek
keretében nagyobb csoportok kereshetik fel egymást. A
polgármester elmondása szerint, az volt a cél, hogy ne
legyenek elérhetetlen távolságban az együttműködő
települések.

Špišić Bukovica (Bakva)

A legfontosabb cél azonban az volt, hogy a települések
megismerhessék egymás jó gyakorlatát, és azt
hasznosítani tudják majd otthon a jövőben. A
hasznosítható tapasztalatokról – többszáz oldalas tanulmányt kell majd írni, szakértők bevonásával,
tekintettel a pályázatban vállalt szakmai feladatokra. Az
együttműködés kereteit és a tanulmányozás témáit
maga a nyertes pályázó határozhatja meg. Ezek: a
mezőgazdaság, a turizmus és az ipar fejlesztése.

Természetesen nem is lehetett volna a gyógyszertár és
a szolgálati lakás felújítását szétválasztani, tekintettel
arra, hogy például az épületgépészeti, vagy a tetőfedési
munkákat ugyanazon épületen csak egységesen és
egyszerre lehet elvégezni.
A gyógyszertár-felújítás – a már a korábban felújított, a
falut kiszolgáló épületekhez (egészségház, óvoda,
konyha, polgármesteri hivatal) hasonlóan a mai kor
igényeinek megfelelő korszerűsítést is jelent.

Belá (Béla)
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Humán szolgáltatások fejlesztése
térségi szemléletben

A témaválasztás nem volt véletlen. Špišić Bukovicán
komoly gyógynövénytermesztés folyik és gyógynövényszárítót is üzemeltet az ottani önkormányzat. Belá
településen azt érdemes tanulmányozni, hogy 20 km-re
Esztergomtól hogyan lehet a város turisztikai vonzását
hasznosítani. (Bükkösd Pécstől 23 km-re fekszik!)
Bükkösd az Ökoparkot tudja bemutatni, mint jelentős,
turistákat vonzó vállalkozást. Mindhárom település
számára fontos kérdés, hogy egy kis településre hogyan
lehet ipari termelést csábítani, milyen forrásból lehet
ipari parkot kialakítani. Ez rendkívül fontos téma, mert
csak a munkahelyteremtéssel tudják a kis települések
lakosságukat megtartani, nemcsak itthon, hanem az
Unió más tagállamaiban is.

A bükkösdi Önkormányzat Nagydobsza településsel
konzorciumban pályázatot nyert „Humán szolgáltatá-sok
fejlesztése
térségi
szemléletben”
címmel.
Az
együttműködést Nagydobsza kérte, Bükkösd csak
résztvevő a pályázat megvalósításában. A pályázat
összege 250 millió forint, ebből 30 millió megvaló-sítását
vállalta Bükkösd.
A pályázat keretén belül három éven keresztül szakmai
rendezvények szervezésére kerül sor szakképzett
rendezvényszervező alkalmazásával. Ezek a rendezvények a témától függően 8, 15 és 80 fős részvétellel
zajlanak majd. Sportesemények, szűrővizsgálatok,
egészséges életmóddal kapcsolatos előadások, kulturális rendezvények kerülnek majd kivitelezésre.

Menő Menza pályázat az iskolában
A Kis Fortuna Alapítvány (melynek elnöke Kissné Bucsai
Klára) 20 millió forintot nyert a fenti címen meghirdetett
pályázaton. Ennek keretében az Alapítvány két évig diabetikus bevonásával rendezvényeket szervez, amelyeken az iskolai menza közreműködésével új, korszerű
étkezési formákat ismertetnek meg főként a gyerekekkel, de a felnőttekkel, szülőkkel is. Az étkezési
szokások nehezen változnak, ezért elsősorban a
gyerekek a célcsoport: ha velük megismertetjük az
egészséges ételeket, amelyeket megszeretnek, a szülők
is szívesen készítik el azokat otthon.

Csatornázási pályázat
Szomorú dolog az, hogy a Viziközmű Társulat az
elnökkel kapcsolatos ügye miatt került a közvélemény
elé. Így alig esik szóba az a tény, hogy most zárult le
végleg Bükkösdön a 467 807 000 Ft értékű – csaknem
félmilliárdos – csatornázási pályázat. A közelmúltban
zajlott le az az ellenőrzés, amelyet minden beruházás
után öt évvel elvégeznek, amelyben azt vizsgálják,
teljesítették-e a pályázók a pályázatban vállaltakat.

A pályázat keretében az iskolába ivókutak lesznek
telepítve. Ezek célja az, hogy a gyerekeket le lehessen
szoktatni a rendkívül egészségtelen –mellesleg drága –
cukros üdítőitalok fogyasztásáról, és rá lehessen
szoktatni őket a sima csapvíz ivására. Ez már csak azért
is megvalósulhat, mert Bükkösdön jóízű, egészséges
csapvizet lehet inni!
Felmérés készül azokról a gyerekekről, akiknek étkezési
gondjai vannak. Az ő szüleikkel diabetikus konzultál,
étkezési tanácsokat ad. Valamennyi szülő segítséget
kap ahhoz, hogy hogyan lehet az élelmiszervásárlás
során spórolni. Ez azért fontos, mert tartja magát az a
tévhit, hogy az egészséges étkezést csak drágán lehet
kivitelezni. Ez persze így nem igaz.
A pályázat célja az is, hogy a gyerekeket rászoktassa a
zöldségek és gyümölcsök fogyasztására.
A fentieken túl a szülők a konyhai higiénia szabályaival
is megismerkednek, bemutatókon vehetnek részt,
amelyek a konyhai eszközök használatát szemléltetik.
Emellett mintarecepteket és azok főzését is bemutatják
az érdeklődőknek. Egészségnap megszervezésére is
sor kerül, amelyen a falu összes lakója részt vehet.

A híradások sorra arról tudósítottak, hogy a csatorna
beruházásokkal kapcsolatban országszerte rengeteg a
gond, súlyos műszaki zavar, vagy hiányosság fordul elő.
Itt Bükkösdön ilyesmi nem fordult elő, kifogástalan volt a
tervezés és a kivitelezés is. Az ellenőrzés semmiféle
hiányosságot nem talált! A pályázatban 85 %-os rákötést
vállaltunk, - ezt 87.5 %-ra teljesítettük – mondja Budai
Zsolt polgármester. Különösen sikeres a szennyvíztisztító telep. A biológiai tisztás tökéletes, teljesen
szagtalan. A szennyvíz-tisztítót a Baranyavíz üzemelteti,
a kezdetektől azt a visszajelzést adja folyamatosan,
hogy tökéletes a telep működése.
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Hírlapunk olvasói bizonyára emlékeznek még rá, hogy
2016 májusában „Utoljára a lerágott csontról, avagy a
szociális szövetkezetről” címmel egy kéthasábos cikket
közöltünk a

ből, papír-írószerből és rendezvény megvalósításból állt
össze. A projekt befejezését követően záró helyszíni
ellenőrzés történt, melynek keretében minden
költségtételt és megvalósulási elemet leellenőriztek az
Emberi Erőforrások Minisztériumának szakemberei. A
projekt megvalósulását és a források felhasználását
szabályosnak találták.
A projekt lezárását követően a közmunkások részvételével megtermelt térkő nem került értékesítésre, az
csak és kizárólag önkormányzati felhasználásra került,
(járda a bükkösdi buszmegállónál, lépcső, járda az
iskola udvarában) így a szövetkezet nem jutott bevételhez, tagjai részére nem történt vagyongyarapodás. Az
üzemet a szociális szövetkezet térítésmentesen
bocsátotta az önkormányzat rendelkezésére, azzal a
céllal, hogy további településrészek legyenek az
előállított térkővel leburkolva.

Szociális szövetkezetről
A cikk egy részletét – azok kedvéért, akik akkor nem
olvasták – ide idézzük.
„Több bükkösdi magánszemély alapított egy szociális
szövetkezetet. Azaz: ez egy magánvállalkozás, az
önkormányzatnak ehhez semmi köze nincs. Ezek a
magánszemélyek helybéliek. Az volt a szándékuk, hogy
a saját településük fejlődését segíthessék. Ezután a
szövetkezet pályázatot nyújtott be térkövező kisüzem
létrehozására. A pályázati összeg mintegy 50 millió
forint volt, a megvalósítás ideje pedig 2 év. Ebből a
pénzből épült meg maga a kisüzem, ebből került
megvásárlásra a gyártó gép is. De ebből kellett fedezni
az előkészítő munkát is. Ez utóbbi keretében a tagok azt
tanulmányozták, hogyan működnek más településen az
ilyen létesítmények, milyenek a gyártó gépek, mekkora a
kapacitásuk, melyik géppel milyen minőségű térköveket
lehet előállítani. Ebből kellett kifizetni a tervezőt, a
kivitelezést, és ebből a forrásból kellett fedezni a 3
hónap próbaidős termelést is. A próbaidős termelésre
azért van szükség., hogy a felmerülő hibákat ki lehessen
javítani.(például egy sablon közel 1 millió Ft, amiből 5
fajta van). A pályázat lezárult, megtörtént az ellenőrzés,
és mindent rendben találtak, egyetlen javításra,
hiánypótlásra nem volt szükség. A próbaüzem lezárása
után a szövetkezet a saját tulajdonát képező kisüzemet
átadta hasznosításra az önkormányzatnak, méghozzá
ingyen, azért semmiféle használati, vagy bérleti díjat
nem kér.”

Újabb sikertelen feljelentés
2017.november 24-én rendkívüli ellenőrzést tartott a
Kormányhivatal munkaügyi osztálya Bükkösdön. Az
ellenőrzés keretében harmincnyolc fő a közmunkás
munkakörülményeit, munkavégzését vizsgálták meg
kellő alapossággal. A dokumentációk: munkanapló,
jelenléti ívek áttekintése után, az embereket egyenként
megkeresve, különböző keresztkérdések feltételével
zajlott a vizsgálat. Az eljárás során a Kormányhivatal
szakemberei mindent rendben találtak. Nyilvánvalónak
tűnik, hogy az ellenőrzés egy újabb feljelentés
eredménye, ami ismét bebizonyította, hogy csupán
rágalmaznak bennünket! – mondta a polgármester a
történtek után.

Azt reméltük, hogy mindenki számára érthetőek és
elfogadhatók az akkor közölt tényszerű és tárgyilagos
adatok, információk. De nem így történt.

Ismét hazugságáradat zúdul
a szociális szövetkezetre
A szociális szövetkezet azzal a céllal jött létre, hogy az
itt élő embereknek, munkalehetőséget, munkatapasztalatot biztosítson. Így célja nem a vagyon, vagy tőke
gyarapítása volt, hanem a helyi lehetőségek bővítése.
Ezen
projektünk
megvalósításának
időtartama:
2014.05.01. - 2015.10.31.

Kutatófúrás
A Nyugat-Mecsekben zajló, atomtemetővel kapcsolatos
kutatófúrás kezdődik Szentdomjánban is. Ennek előkészületeivel az ott élők már találkozhattak. Ez a
mélygeológiai kutatás 1000 méter mélységben a kőzet
vízáteresztő képességét vizsgálják.
A kutatófúrást végző cég a kőhídig kiépít egy köves utat.
Budai Zsolt polgármester tárgyalt a kivitelezőkkel és
sikerült elérnie, hogy a fúrás előtt és utána is végezzenek útfelújítást, kátyúzást, aszfaltozást.
További egyeztetés folyik arról is, hogy a kőhidat kössék
össze a Bakonya irányából érkező közös úttal, ez
jelentősen lerövidítené a közlekedést a Mecsekben.

A pályázati útmutató maximum a projekt elszámolható
összköltségének 25 %-át engedte a beruházásra
elszámolni, ez magába foglalta az építést és az
eszközök beszerzését, így a telephely kialakítása és az
eszközök beszerzési értéke 12,5 millió forint volt.
A költségvetés többi része a projekt előkészítő
tanulmányából, bérekből, szakértői díjakból, megvalósulási tanulmányokból, kiadványokból, a projektet
megvalósítók béréből, projektmenedzsmentből, képzés-
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nak tudomására jutott ez a mulasztás, feljelentést tettek
ellenem.

„Az emberek általában nem tudnak szembenézni a színtiszta
igazsággal, ezért szeretik jobban a sztorik által közvetített
hihetőbb és élhetőbb hazugságokat.”

Köztudott, hogy a két civil szervezet elnöke a feleségem,
így a kölcsönszerződéseket ő írta alá, de a pénz –
nyilvánvalóan – nem az ő magán-pénztárcájába vándorolt, hanem a szervezetekhez (Egyesülethez, Alapítványhoz) került, akik a kölcsönzött összegből
megkezdhették a beruházások megvalósítását. Ráadásul mindkét szervezet önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlant újított fel, így a pályázati pénz nem is a saját
vagyonát, hanem az önkormányzatét gyarapította. A
Kultúrház és a Szolgáltatóház ugyanis a bükkösdi
Önkormányzat tulajdonában van továbbra is.

(Seth Godin amerikai médiakommunikáció-kutató, reklámszakember)

Hazugságok után lássuk
a tényeket!
Az alábbiakban Budai Zsolt nyilatkozatát közöljük,
változtatás nélkül.
Miután a pletyka, különösen minél mocskosabb és
zaftosabb, pillanatok alatt elterjed, nyilván mindenki
tudja már a faluban, hogy a személyem és a családom
ellen többoldalú rágalmazási hadjárat indult.
A Kultúrház és a Szolgáltatóház felújítására nyer pályázattal kapcsolatos történet hitelesen – azaz tényekkel,
és hivatalos okmányokkal igazolhatóan – így hangzik:
A falu központjában álló Kultúrház és a volt 100 forintos
bolt felújítása halaszthatatlan feladattá vált a 2010-es
évek elején. Ezt a munkát saját forrásból nem lehetett
megoldani, ezért kerestük hozzá a megfelelő pályázati
lehetőségeket. Mivel az érvényben lévő jogszabályok
szerint a civil szervezetek előnyösebb feltételek mellett
pályázhatnak, az is egyértelmű volt, hogy a település
civil szervezeteinek érdemes ezekre a felújításokra
pályázatot benyújtani.

A Kultúrház mindenki számára nyitott szolgáltatásaival,
rendezvényeivel, bárki láthatja és élvezheti az
Alapítvány által lebonyolított korszerűsítés eredményeit.
A Szolgáltatóházat a Bükkösd Holnapjáért Egyesület
működteti. Emlékezzenek rá, a falulapban folyamatosan
közöltünk hirdetéseket, helyi szakembereket keresve a
Szolgáltatóházba. Falunkban élő szakembereknek
szerettünk volna lehetőséget biztosítani arra, hogy
helyben dolgozhassanak. Miután senki nem vette ezt a
lehetőséget igénybe, így most nagydobszai és helesfai
szakemberek látják el a fodrászati, kéz- és körömápoló,
műkörmös szolgáltatói feladatokat. Emellett szolárium áll
a bükkösdiek rendelkezésére a Szolgáltatóházban már a
megnyitása óta. Természetesen örülünk az eredményeknek, hiszen a cél a helyben élők életének megkönynyítése volt azáltal, hogy ilyen szolgáltatásokért ne
kelljen nekik a városba utazniuk. (Megjegyzem:
rendszeresen ide jár fodrászhoz az egyik feljelentő és a
felesége is!)

A sikeres pályázatoknak köszönhetően, a Kultúrház
megújult szolgáltatásaira és teljes körű felújítására a
Bükkösd Jövőjéért Alapítvány 31 millió forintot, a volt
100 forintos bolt Szolgáltatóházzá történő felújítására a
Bükkösd Holnapjáért Egyesület 19 millió forintot nyert.
A beruházások kivitelezése 2014-ben és 2015-ben
kezdődött el. Akkor a Szolgáltatóháznál 11 millió, a
Kultúrháznál 4 millió forint hiányzott, amit szinte azonnal
elő kellett teremteni. Ezek a pályázatok – mint köztudott
– utófinanszírozásúak, így az elnyert forrásból még nem
állt rendelkezésre a pénz. Így történt, hogy ezt az
összeget a Víziközmű Társulat adta kölcsön a
civileknek. A pénzt szabályos kölcsönszerződéssel
kapták meg a civilek, a banki betéti kamatnál magasabb
kamat kikötésével.
A kölcsönszerződést én, mint a Vízközmű Társulat
elnöke írtam alá. Elkövettem azonban azt a hibát, hogy
ezt nem terjesztettem a Társulat közgyűlése elé, és nem
fogadtattam el velük a kölcsönszerződést, csupán a
bükkösdi
képviselő testületet
tájékoztattam az
ügymenetről. Ezt tehát egy adminisztratív mulasztás. A
törvény szerint azonban vétségnek minősült, ami azt
jelenti, hogy „más pénzével a sajátomként rendelkeztem”. A médiában és a közösségi portálokon
emlegetett „sikkasztás” nem jelentett mást, mint a
Vízközmű Társulat tájékoztatásának és határozathozatalának elmulasztását, nem pedig azt, hogy ezt a
pénzt a saját céljaimra fordítottam. Mihelyst a Vízközmű
Társulat újonnan választott Ellenőrző Bizottsága tagjai-

4

Bükkösdi Hírlap

2017. november

Nem véletlen tehát, amikor azt mondom: rosszindulatú
sugalmazás, szemenszedett rágalom azt állítani, hogy a
fentiekben részletesen taglalt kölcsön a feleségemnek
adott „juttatás” volt. Ugyanilyen alaptalan hazugság azt
állítani, hogy a kölcsön csak „részben lett visszafizetve”.
Annak már nem járt utána a rágalmazó, hogy amint
megérkeztek az illetékes minisztériumtól a pályázati
összegek, az Egyesület és az Alapítvány nyomban
visszautalta a kölcsönzött összeget, méghozzá a
kamataival együtt. Ezek a kamatok – mint fentebb
említettem – a banki kamatoknál magasabbak voltak.
Így a Vízközmű Társulás még gazdagodott is ezzel az
ügylettel, nemhogy kár érte volna.
A büntetőeljárás során természetesen elismertem, hogy
elkövettem azt a hibát, hogy nem terjesztettem a
közgyűlés elé a kölcsön folyósításának ügyét. E mulasztásért tehát muszáj volt büntetést kérnie az Ügyésznek, de hangsúlyozta: az, amit elkövettem, rendkívül
csekély mértékben veszélyes a társadalomra, ezért a
legenyhébb kiszabható büntetést javasolta (pénzbüntetést, 270 ezer forintértékben), amit a bíróság jóvá is
hagyott. Ez a bírósági döntés nem von maga után
büntetett előéletet, a pénzbüntetés kifizetése után
ugyanúgy büntetlen előéletű maradok, mint korábban
voltam. Így az a kérdés, hogy lemondok-e, fel se merült
bennem!
Ez az ügy, a bírósági feljelentés és az a szándék, hogy
személyemet meghurcolják, befeketítsék nem az első
eset ugyanazon személyek részéről. Aki nyomon követte
a faluújság híradásait az elmúlt években, megtapasztalhatta, hiszen minden esetben tájékoztattuk róla a
közvéleményt.
Rosszakaróim bizonyára nem számítottak rá, de ennek
az ügynek pozitív hozadéka is volt számomra. Nagyon
sokan felkerestek ugyanis személyesen vagy telefonon
és a támogatásukról biztosítottak, továbbá elmondták,
hogy őszintén felháborodtak azon, hogy olyanok
támadnak, akik semmit nem tettek Bükkösdért, csak
ártottak, rágalmaztak, és feljelentéseket gyártottak.
Mindezek megerősített abban, hogy ne adjam fel és
még elszántabban folytassam a munkámat.
Bükkösdöt összehasonlítva más környező településekkel tényszerűen megállapítható, hogy mindegyiküknél több nyertes pályázatot sikerült idehoznom,
ezáltal több beruházást, fejlesztést megvalósítanom.
Ezt minden falunkba látogató idegen elismeri, csupán a
bükkösdiek egy kisebb, de annál indulatosabb és
hangosabb csoportja nem elégedett semmivel! Nem
véletlenül járja szakmai körökben az a hír rólam, hogy jó
és eredményes munkát végzek a rendszeres rágalmazás és meghurcoltatás közegében is.

Képek a bükkösdi Kultúrház felújításának egyes fázisaiból

Jelenleg az ügyvédemmel a jogi ellenlépések megtételén gondolkodunk.
Bükkösdi Hírlap, XIII. évf. 2. szám Bükkösd község hivatalos lapja. Megjelenik időszakosan Bükkösd közigazgatási
területén. Ingyenes kiadvány. Az online változat elérhető a www.bukkosd.hu címről. Felelős kiadó és szerkesztő: Budai
Zsolt polgármester. Kiadó címe: Bükkösd, Kossuth L. u. 48. Tel.:73/578-560. Nyomtatási munkálatok, terjesztés:
Bükkösdi Polgármesteri Hivatal. E-mail: hivatal@bukkosd.hu.
ISSN 1789-6495 (Nyomtatott); ISSN 1789-6509 (Online)
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A kastély megvilágítása
November 21-én az Önkormányzat megtisztította a
Petrovszky-kastély előterét, és – a tulajdonossal egyeztetve – az Önkormányzat biztosítja a kastély homlokzatának megvilágítását. Az átutazók szeme elé így egy
szép barokk kastély és templom tárul a főtéren, ami egy
ilyen kis településen igazán lenyűgöző látvány. Mi, akik
itt élnünk, megszoktuk ezt a látványt, ám az ideérkező
vendégek és az átutazó turisták mindig meglepve
gyönyörködnek benne. Legyünk büszkék a falunkra!

Épül a parkoló

Ingyenes bábelőadás
Novemberben és decemberben két alkalommal
nézhetnek bábelőadást az óvodás- és az iskoláskorú
gyerekek a bükkösdi Kultúrházban. A programot az
Önkormányzat és a Bükkösd Jövőjéért Alapítvány közös
összefogással szervezte meg. A település óvodásai és
iskolásai többségének ugyanis nincs lehetősége Pécsre
ellátogatni a bábszínházba.
.

Ingyenes lovagoltatás
A Bükkösd Holnapjáért Egyesület ingyenes lovas oktatást biztosít pályázati pénzből három éven keresztül,
ősszel és tavasszal nyolc-nyolc alkalommal keddenként
a bükkösdi gyerekeknek,. A gyerekek kitörő örömmel,
vidáman vesznek részt ezeken a foglalkozásokon.

Bursa Hungarica
ösztöndíj

Iskolai parkoló
A Bükkösd Holnapjáért Egyesület pályázati támogatásból parkolót alakított ki az iskola udvarában, ezzel
párhuzamosan az iskola lezárta az udvar azon részét,
ahol a gyerekek közlekednek, a személyi biztonság
védelméért.

A bükkösdi Önkormányzat a jövő évben is támogatást
nyújt a Bursa Hungarica ösztöndíjhoz. Minden diáknak
havi 5 ezer forintot ad, amit az állam ugyanannyival
kiegészít. Ezt a támogatást főiskolán, vagy egyetemen
tanuló diákok igényelhetik. Jelenleg hét bükkösdi fiatal
részesül ebben az ösztöndíjban. Az Önkormányzat nem
differenciál a családi jövedelmek alapján, aki bükkösdi
lakos, felsőfokú intézménybe jár és igényli ezt a támogatást, az megkapja.
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Kézműves Mikulás

Bükkösd Községi Önkormányzat
Polgármester
MEGHÍVÓ

A Bükkösd Jövőjéért Alapítvány támogatásával Mikulás
napján kézműves foglalkozás lesz az iskolában. A
programon karácsonyi ajándékokat és emléktárgyakat
készítenek a gyerekek, amiket utána haza is vihetnek.
Közösen, egymást segítve készülnek az ünnepekre. Az
Alapítvány jóvoltából 100 000 Ft értékű anyagot és
eszközöket használhatnak fel a munkákhoz.

Tisztelettel meghívom a település lakosságát Bükkösd
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testületének 2017.
december 13-án /szerdán/ 14.00 órakor kezdődő, a Bicsérdi
KÖH Bükkösdi Kirendeltségének házasságkötő termében
megrendezésre kerülő közmeghallgatására.
Napirend:
1. Beszámoló a Képviselő-testület 2017. évi munkájáról.
2. Lakossági kérdések.
Bükkösd, 2017. 11. 17.

Budai Zsolt sk.
polgármester

ŐSHONOS FÁKAT ÜLTET A
KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR

Karácsonyi ajándékok

Több száz fát ültetett november végén a Királyegyházi
Cementgyár, amelyek több száz tonna szén-dioxidot
kötnek meg élettartamuk alatt. A tíz féle őshonos fafaja
telepítésébe a cég önkéntesei is közreműködnek.

Azok a bükkösdi gyerekek, akik a bükkösdi óvodába és
iskolába járnak, az önkormányzattól karácsonyi
ajándékot kapnak. 300 000 Ft értékben. Az ajándékok
kiválasztásában az iskola pedagógusai segítenek,
figyelembe véve az életkori sajátosságokat. Könyveket,
játékokat, édességeket, kisebb értékű tárgyakat kapnak
a gyerekek. Sajnos, lesznek köztük olyanok is, akiknek
kizárólag ez az ajándék kerül csak a karácsonyfa alá.
Ezért is tartjuk fontosnak ezt a hagyománnyá vált
gesztust - mondja a polgármester.

„200 őshonos fát ültettünk novemberben Királyegyházán, a LafargeHolcim magyarországi cementgyárának
közvetlen környezetében. A fák 30 éves élettartammal
számolva mintegy 550 tonna szén-dioxidot kötnek meg,
amely hatékony és egyben természetes eszköze a
környezeti terhelés csökkentésének.” – mondta a projekt
egyik legfőbb értékét Mikita István, a LAFARGE Cement
Magyarország Kft. Gyárigazgatója.
Kizárólag őshonos, tíz féle fafajta került a földbe: tatár
juhar, korai juhar, hegyi juhar, gyertyán, magas kőris,
fehér nyár, fekete nyár, fehér fűz, berkenye és kislevelű
hárs. Egy fiatal facsemete évente 6 kg, míg egy 10 éves
érett fa évente 20 kg szén-dioxidot köt meg. Így a 200
facsemete ültetésekor már 1,2 tonna/év körüli menynyiséget, 10 éves korukban pedig már 4 tonna/év
széndioxidot kötnek meg. Teljes élettartamuk alatt így
több mint félezer tonna szén-dioxid megkötésével
járulnak hozzá a környezet tehermentesítéséhez.

Adventi ünnepek
December 10-én és 17-én, ezüst- és aranyvasárnapon
adventi ünnepségeket tartunk a bükkösdi Kultúrházban.
Az ünnepségeket a Bükkösd Jövőjéért Alapítvány
szervezi. Színvonalas műsorokkal, süteménnyel, teával
forralt borkóstolással várja a látogatókat.
December 10-én tizenhárom bükkösdi lakos a saját
kézműves termékeit állítja ki, amiket meg is lehet
vásárolni majd a helyszínen.

„A faültetési akciónk illeszkedik a LafargeHolcim
úgynevezett „2030-as tervébe”. A környezetért felelős
cementgyártóként 2030-ra tonnánként 40 százalékkal
kívánjuk a nettó szén-dioxid kibocsátást csökkenteni. E
mellett ügyfeleink évente akár 10 millió tonna széndioxid csökkentést érhetnék el az újszerű megoldásaink
alkalmazásával. Az ilyen akciók is felhívják a figyelmet a
környezet terhelését csökkentő technológiai megoldások
lehetőségére, és hozzájárulnak a természet tehermentesítéséhez is.” – mondta a faültetés hátteréről Zadravecz Zsófia, Marketing kommunikációs vezető.
A fatelepítésbe a Királyegyházi Cementgyár önkéntesei
is bekapcsolódtak. Önkéntes programjuk idén 650 órát
célzott meg, ennek szinte teljes egésze teljesült a
faültetés megkezdése előtt.

Minden megjelent vendég az Önkormányzat és az
Alapítvány közös meglepetés ajándékában is részesül.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők.
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