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Megjelenik kéthavonta. Ingyenes!

Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja.

Értesüljön falunk híreiről!

Nyertes pályázatok a megvalósulás útján
Az elmúlt lapszámokban sorra jelent meg híradás olyan
– az önkormányzat vagy valamelyik helyi civil szervezet
által elnyert – pályázatról, amely közvetve vagy
közvetlenül Bükkösd települést gazdagítja, a helyi
társadalom javát szolgálja. Pályázati híreink továbbra is
vezető helyen szerepelnek a Bükkösdi Hírlapban.
(Érdemes lesz néha visszalapozni az újságban és
összegezni, hogy az elmúlt öt évben hány százmillió
forintos támogatás segítette a falu fejlesztését, fejlődését.) Mostantól nem csupán a nyertes pályázatokról
adunk tájékoztatás, de igyekszünk beszámolni megvalósulásuk egyes szakaszairól is.

Hattyúk tánca a felsős farsangon

A Bükkösdi Önkormányzat, a Bükkösdi Német Önkormányzat és az Esthajnal Nyugdíjas Klub – szintén az
EFOP 1.3.5-16 pályázat támogatásával – nyugdíjas bált
rendezett február 17-én. Az Esthajnal Nyugdíjas Klub
számos nyugdíjas szervezetet hívott meg a térségről
erre a farsangi rendezvényre. Az esten – mely a Sportcsarnokban került megrendezésre – sváb zene szólt, s
fellépett többek között a Magyarhertelendi Bordal Kör és
az Esthajnal Nyugdíja Klub énekkara.

„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” – Fiatalabb generáció társadalmi érzékenyítése a szentlőrinci járásban (EFOP 1.3.5-16)
A pályázat néhány fontosabb célkitűzése:
Önkéntes programok szervezésével és lebonyolításával
figyelemfelhívás, jó gyakorlatok felmutatása, azok a
helyi társadalom igényét szolgáló eredményességének
megmutatása, megvalósításuk módszertanának megismertetése.
Az önkéntes tevékenység helyi lehetőségeinek feltérképezése, illetve szervezett biztosítása, az önkéntesség
népszerűsítése minden korosztály tekintetében.
A helyi kulturális, társadalmi különbségek csökkentése
konkrét programokon keresztül, hosszú távú társadalmi
kapcsolatok kialakítása, célcsoport érzékenyítése, aktivitást biztosító bevonása.

Jelenet a nyugdíjasok báljából

E pályázat keretében került megrendezésre idén februárban – két helyszínen – az általános iskolások farsangi
jelmezes mulatsága (az iskolában a felsősöké, a Művelődési Házban pedig az alsósoké).

Március 27-é és 28-án – szintén két helyszínen – került
megrendezésre az iskolások nyúlnapi kézműves
foglalkozása és az alsó tagozatosok tavaszi versmondó
versenye. A foglalkozásokon felhasznált anyagokat,
eszközöket, valamit a versmondó verseny jutalmait
szintén az EFOP 1.3.5-16 pályázat támogatta.

Alsós farsang

A szavalóverseny győztesei
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„Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” (EFOP 3.7.3-16)

Nemzeti Vidékfejlesztési
Program

Az előző lapszámunkban részletesen bemutattuk az EFOP
3.7.3-16 kódszámú „Az egész életen át tartó tanuláshoz
hozzáférés biztosítása” című, EU-s pályázatot. E pályázat is a
megvalósítás szakaszába lépett. Létrejött az ún. „Böllérklub”,
melynek tagjai 12 klubfoglalkozás keretében ismerkednek meg
a hagyományos disznóvágás és sertésfeldolgozás fogásaival,
módszereivel. A klubtagok megismerhetik a házi kolbász és
sonkakészítés fortélyait. Két foglalkozás már meg is valósult.
Kolbászmustra és húsvét előtti sonkakóstolás is szerepet a
programban.

Pályázat a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére - Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)

A pályázat keretében egy nyolcfős kulturszakkör is megkezdte
működését. A tagok évente 12 alkalommal vesznek részt
különböző kulturális rendezvényeken (színházi előadáson,
felolvasóesten, hangversenyeken). Márciusban a Pécsi Nemzeti Színházban tekintették meg a Veszedelmes viszonyok
című előadást.

Ezen a pályázaton 100 millió forintot nyert a Bükkösdi
Önkormányzat (10 %-nyi önerő hozzáadásával). Ebből a
támogatásból
csak
külterületi
útszakasz
javítására,
karbantartására van lehetőség. Így két külterületi útsza-kaszt
fogunk felújítani – mondja Budai Zsolt polgármes-ter. Az egyik
a goricai, a másik pedig a szentdomjáni (egédi) útszakasz. A
Gorica felé haladó külterületi út felújításra kerülő szakasza a
nagymátéi úttól a goricai domb aljáig terjed. Míg a
szentdomjáni útszakaszaz Egéd felé vezető út közepétől a
Szabó Zoltánék lovas-tanyája előtti hídközepéig ér el. A
munkálatok az idei év második felében kezdődnek el.

Jelenet a Veszedelmes viszonyok című előadásból
(Fotó Körtvélyesi László)

„Torkos csütörtök” áprilisban
A Főzőkonyha szolgáltatásainak újabb promóciós napját
április 19-én tartja. Ezen a „torkos csütörtökön” csontleves és brassói aprópecsenye helyi készítésű csalamádéval szerepel az étlapon.

„Nagyanyám is ezt főzte”
Az újság szerkesztősége olyan hagyományos, helyi
speci-alitású (magyar, sváb, cigány, stb.) ételek
receptjét várja, amelyeket már a nagyszülők, dédszülők
is elkészítettek a családban. Az ételreceptek közül az arra
legalkalmasabbakat elkészíttetnénk és lefotóznánk azzal
a céllal, hogy szerepel-tessük egy Bükkösdről szóló, a
közeljövőben megjelenő kiadványban. A recepteket
elküldhetik a következő e-mail-címre:
bukkosd.hirlap2013@gmail.com,
vagy személyesen átadhatják Kovács Jánosnak a Polgármesteri Hivatalban.
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Árkokról, vizekről
Évek óta elmaradt Bükkösdön a komplex ároktisztítás –
mondja Budai Zsolt polgármester. E feladat most már
halaszthatatlan. Egy korábbi pályázat támogatása lehetővé tette volna, hogy árokásó gépet vásároljon az
Önkormányzat. De ez a pályázat sikertelenül zárult. Így
most az árokásás, ároktisztítás feladatát egy erre a
munkára szakosodott vállalkozóval kell elvégeztetni. A
munkálatokra ötmillió forintot különítettek el a költségvetésben. A munkálatokat hamarosan elkezdik a falu
legproblémásabb szakaszain. A tervek szerint a jövő év
derekára, azaz 2019 májusára fogják befejezni.

Az önkormányzati tulajdonú utakon is vannak javítási
feladatok – mondja a polgármester –, mint például a
vasúti átjáró melletti mély kátyú megszüntetése, illetve
kisebb aszfaltozási munkák. Ezeket mind igyekszünk az
idei költségvetési évben megoldani

A közfoglalkoztatásról
A kormányzati foglalkoztatás- és szociálpolitika sarokkövének
tekinthető közfoglalkoztatás 2012 óta töretlenül nőtt. Idén
azonban jelentős fordulat állt be, vélhetően a munkaerőhiány
megjelenésére reagált úgy a kormányzat, hogy idén először
csökkentette a közmunkások átlagos létszámát.

Pár héttel ezelőtt tapasztalhattuk, hogy a Bükkösdi-víz
mennyire megduzzadt. A helyzet még nem volt kritikus –
mondja a polgármester -, de figyelemmel kellet kísérni a
víz állását, a töltések állapotát. Sajnos, itt Bükkösdön
nehéz az árvíz elleni védekezés, mert nem látható a
patak felső szakasza, illetve annak állapota. Így aztán
akár egy órán belül bekövetkezhet az áradás. Ahhoz,
hogy ne következzen be ilyen váratlan helyzet, a nagy
híd felbővítését kell megoldanunk. A híd méretének
megnövelése az Önkormányzat hosszú távú terveiben
szerepel.

Sajnos a közmunka feltételei állandóan változnak –
mondja Budai Zsolt polgármester –, többnyire általában
szűkülnek, mint az idei évben is. Tavaly 38 fő közmunkást foglalkoztathatott a Bükkösdi Önkormányzat. Idén
ez a keretszám 22 főre szűkült. De szigorodott az
életkorhatár is: 25 év alatti fiatalt nem lehet felvenni
közmunkára. Emiatt nem tudjuk folytatni például a nagy
sikerű asszonytornánkat a Sportcsarnokban, mert az
edző még nem töltöttebe a 25. életévét. Pedig nagy
szükség lenne még több olyan közfoglalkoztatottra a
faluban, akik elvégzik a közterületek fenntartását, a
kaszálást, a konyhakert gondozását, a megtermelt
zöldségek feldolgozását (savanyítást, fagyasztásra előkészítést, stb.).

Utakról
A Szentlőrinc-Oroszló útszakaszon többen találkozhattak
munkálkodó földmérőkkel az elmúlt hetekben. Ez amiatt
történhetett, mert ennek az útszakasznak a felújí-tására
kerül sor közeljövőben a Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) keretében a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
szervezésében, uniós támogatással, hazai kivitelezőkkel.
Bükkösdöt ez a felújítás a Kossuth Lajos utcai és a Dózsa
György utcai útszakaszt, valamint a Rákóczi utcát a vasútig
és a Vörösmarty utcát érinti.
A TOP pályázatot az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10–én
elfogadott Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrárvidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a
Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága hirdette meg az 1248/2016.
(V.18.) számú Kormány határozatban szereplő Éves Fejlesztési Keret
alapján. A felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 7. számú, Alapvető
szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben intézkedés
szolgál.
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A volt pálinkafőzőről
Az adóemelések és az otthoni (házi) pálinkafőzések
elterjedése miatt már nem volt rentábilis a pálinkafőzde
működtetése Bükkösdön. A létesítményt a Bükkösdi
Önkormányzat nem tudta tovább üzemeltetni. Ezért a
képviselőtestület döntött a létesítmény felújításáról és új
funkcióval történő ellátásáról.

Ilyen lesz

Hirdetmények
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Bükkösd településen a veszettség
elleni eboltás a következő időpontokban és helyszíneken lesz:
2018. április 22. (vasárnap)
Kossuth u. (Erika abc előtt) 9.00-9.30
Hársfa u.
10.00-10.30
Megyefa
11.00-11.30.
Szentdomján
12.00-12.30.

Az egykori pálinkafőző lerobbant épülete

A felújításhoz, funcióváltáshoz azonban pénzre van
szükség. Ennek érdekében két felújítási pályázatot is
benyújtott a Bükkösd Holnapjáért Egyesület. Az első
pályázat már nyert, ezért a volt pálinkafőzde savanyítóüzemmé történő átalakítása megkezdődött. Amennyiben
a másik pályázattal további támogatáshoz jutunk –
mondja a polgármester – akkor megkezdhetjük egy
hűtőkamra építését is, amire a helyben termelt zöldségfélék feldolgozása, tartós tárolása miatt nagy szükség
lenne.

Minden 4 hónapos kort betöltött eb oltása kötelező.
Az oltás díja ebenként 4.000,-Ft, bejelentésre az állat tartási
helyén is beoltható, ebben az esetben 4.500,-Ft-ot kell fizetni.
A féregtelenítés díja (a kutya súlyától függően, 10 kg-onként 1 db
tabletta javasolt) 100,-Ft/tabletta.
Amennyiben nem rendelkezik új sorszámos oltási könyvvel, annak
díja, illetve elveszett könyv pótlása 500,-Ft. Kérem, az új sorszámos
oltási könyvet hozzák magukkal. Csak chippel megjelölt kutya
oltható.
Tájékoztatom Önöket, hogy a Bükkösd Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól
szóló 1/2015. (I. 29.) sz. rendeletében foglaltak szerint kettőszázezer
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható a veszettség elleni
kötelező eboltás elmulasztása.
Dr Tarai Klára
aljegyző

Tájékoztatjuk a település lakosait, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft.
2018. május 10-én (csütörtökön) tavaszi lomtalanítást rendez.
A hulladékot az adott napon reggel 6 óráig kell kihelyezni a
gyűjtőjárat számára úgy, hogy a tisztaság megóvása érdekében
szóródás mentesen alkalmas legyen a kézi emelésre, rakodásra.
Az akció során nem helyezhetők ki a következő anyagok:
építési törmelék
állati tetem
zöldhulladék
veszélyes hulladék (akkumulátor, gumiabroncs,
növényvédőszeres-festékes doboz, stb.)
elektronikai hulladék (tv, hűtőszekrény, stb.)

Ilyen volt

Bükkösd Községi Önkormányzat
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HELYI VEZETŐVEL ERŐSÍT A
KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR
A sikerek sorával zárt 2017-es évet követően a Királyegyházi Cementgyár egy helyi fókuszú, helyi vezetéssel
kívánja piaci szerepét megőrizni, sőt az elkövetkező
időszakban azt tovább növelni.
A 2017-es évet áttekintve a LAFARGE Cement Magyarország
Kft. jelentősen tudta növelni termékeinek értékesítési mennyiségét, ezáltal az árbevételét is. A növekvő állami és uniós
források bevonása már tavaly is érződött, de az iparági
előrejelzések szerint ez a tendencia tovább fog erősödni a
következő években, amely lehetővé teszi a Cementgyár piaci
szerepének növekedését is.
„Az üzleti tevékenységünk során törekszünk arra, hogy ne
csak egy terméket, jelen esetben a cementet adjuk el, hanem
ahhoz egy minőségi szolgáltatást, ügyfélélményt is tudjunk
biztosítani. Éppen ezért is vagyunk büszkék az elégedett vevői
visszajelzésekre. A jövőre vonatkozóan is rövid távú céljaink
között szerepel mind a hazai, mind a nemzetközi téren történő
piaci szerepünk növelése, amelyhez elengedhetetlen a
magasabb színvonalú és hatékonyabb ügyfélkezelés
megvalósítása. Mindezt a folyamatok egyszerűsítésével, illetve
a partnereinket segítő digitális szolgáltatások bevezetésével
kívánjuk elérni.” – számolt be Hoffmann Tamás, március 1-vel
kinevezett Ügyvezető igazgató.
A Királyegyházi Cementgyár versenyképességének növekedését mutatja az is, hogy a belföldi értékesítés mellett a
LafargeHolcim nemzetközi hálózatának szerves részeként
alapanyag szállításokkal járult hozzá a környező cementgyárak működéséhez, amely jelentős export árbevételt
jelentett a cég számára – szinte duplájára nőtt a külföldön
értékesített termékek mennyisége. Mindemellett a gyár meg
tudott felelni a több mint 500 szállítási pontot felölelő új
logisztikai kihívásoknak is.
A korszerű technológia alkalmazása mellett a fenntartható
működés is fontos szempont a Cementgyár számára, amellyel
elősegíti környezetvédelmi ambíciójának elérését is. Erre utal
a LafargeHolcim Csoport által megfogalmazott 2030-as Terv,
amelyben a szén-dioxid kibocsátást tonnánként 40%-kal
kívánják csökkenteni. Ehhez az ambícióhoz csatlakoztak a
gyár munkavállalói is tavaly ősszel, amikor több száz őshonos
fát ültettek el, amelyek önmagukban élettartamuk során
mintegy félezer tonna szén-dioxidot megkötésére képesek.
A gyártás mellett a LAFARGE számára a közösség is
fontos része küldetésének: az elmúlt évben 30 önkéntes
programja keretében 49 munkatárs segítségével 750 munkaórát fordított közösségi kezdeményezések megvalósítására. A
számos falunap, vetélkedő, egyéb program szervezésében
való közreműködése közül kiemelendő az ősszel elültetett több
száz őshonos fa a gyár környékén.
A cementgyár elismeréseinek sora a tavalyi évben a nemzetközi ingatlanfejlesztési nívódíjjal, valamint a Magyar Termék
Nagydíjjal és Klímabarát különdíjjal bővült. Ezzel is elismerve a
Királyegyházi cementek minőségét, mint magyar termékek. A
megyei eredményeket tekintve megemlítendő, hogy a
LAFARGE a 2016-os forgalma alapján decemberben a Baranya Megyei top 100-as lista előkelő kilencedik helyét szerezte
meg.
A megsokszorozódott feladatok a lokális munkaerőpiacra is
jótékony hatással voltak: a LAFARGE több mint 15%-kal tudta
növelni munkavállalóinak számát Királyegyházán.

2018. április
„Az idei évben a piaci szerepünk növelése érdekében
elengedhetetlennek tartottuk,
hogy megerősítsük szervezetünk működését is, ezért helyi
piaci fókusszal, helyi vezetéssel egy új struktúrát alakítottunk ki. Újonnan kinevezett
ügyvezető igazgatóként fő
célom, hogy a gyár fejlődési
pályáját továbbvigyem. A
LAFARGE idei célkitűzései
négy pilléren alapulnak. A
növekedést az egyszerűsítés,
és a teljesítmény középpontba helyezése fogja elősegíteni. E mellett a pénzügyi stabilitás és a munkatársak
fejlesztése a jövőben is kulcs a sikerhez.” – tette hozzá
Hoffmann Tamás, Ügyvezető igazgató.

LÁNGOLÓ AUTÓT MENTETT A
TEHERAUTÓSOFŐR
Lángoló autót mentett meg a LAFARGE Cement
Magyarország Kft. szállítmányozó partnere, a Trans-Sped
Kft. sofőrje. Az M3-as autópályán történt eset tragédiával
is végződhetett volna, ha nem ér oda még a tűzoltók előtt
a szakszerű segítség.
Szomráki László teherautósofőr az M3-as autópályán haladva
már messziről észlelte a füstöt, az autó mellé érve a pálya
túloldaláról indult segítséget nyújtani. A teherautóban tartott,
hétköznapi porral oltójával sikerült megfékeznie a motorból
kicsapó lángokat a Trans-Sped Kft. munkatársának. A
szakértői vélemény szerint a tüzet típushibából eredő
hiányosságok okozhatták. A január végén történt eset a
személyautó teljes kiégésével, akár sérüléssel is végződhetett
volna, ha nem ér oda időben a segítség.
„Büszkék vagyunk László kollégánkra, akinek lélekjelenléte és
hősies tette eredményezte azt, hogy nem történt nagyobb baj.
Gyors beavatkozásának hála a személygépjármű motorterében felcsapó lángokat megfékezte, így a frissen tankolt 70
liternyi gázolaj sem robbant be. Az autó még menthető maradt,
és személyi sérülés sem történt. A rövid időn belül
megérkezett tűzoltók szerint, ha a kollégánk nincs ott, akár
tragédia is történhetett volna. Az ilyen és hasonló esetek miatt
is elkötelezettek vagyunk kollégáink rendszeres munka- és
tűzvédelmi oktatása mellett.” - mondta az eset körülményeiről
Szántó Lajos, a Trans-Sped Kft. szállítmányozási igazgatója.
TUDTE-E? A kezdeti tüzek gyors és hatékony eloltására a kézi
porral oltó készülékek kiválóak. Nagyon jó a lángoltó hatásuk,
a lángtérbe belőve megfojtja a tüzet, jelentősen csökkentve az
égés intenzitását, vagy akár meg is szünteti azt. Hatékony
tulajdonsága miatt ilyen kézi készülékekkel szerelik fel a
tehergépjárműveket és buszokat, és javasolják a személyautók felszerelését is.
„Példaértékűnek tekintjük logisztikai partnerünk munkatársának hősies tettét. A Királyegyházi Cementgyár működése
során fokozottan ügyelünk az Egészség- és Munkavédelmi
szabályok betartására és azok rendszeres elméleti és
gyakorlati oktatására, amelyben partnereinket is támogatjuk.
Ez az eset is mutatja, soha nem tudhatjuk, mikor van szükség
megszerzett ismereteinkre. Ez a példa megmutatja számunkra
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hogy tudással és határozott cselekvéssel megelőzhetünk
súlyos kimenetelű baleseteket, továbbá elkerülhetjük a
komolyabb anyagi kárt.” – köszönte meg a vészhelyzet
elhárításában partnerének közreműködését Kocsis Mátyás, a
LAFARGE Cement Magyarország Kft. Logisztikai vezetője.

február 10. részt vettünk a "Szép csapattal" a Kővágószőlősi
Kolbásztöltő Versenyen,
február 24. Télbúcsúztató és kiszebáb égetés a Polgármesteri
Hivatal udvarán,
február 28. a Cserkúti Czanadomb Horgászegyesület alakulás
utáni első közgyűlése.

Dinnyeberki
Elszámolásra és lezárásra kerültek a folyamatban lévő közmunka programok.
Elkészítettük és benyújtottuk az újonnan induló mezőgazdasági és hosszú távú programokat, melyek március 1-től
elindultak.
Elkészült az új költségvetés. A hidegre való tekintettel lehetőségeinkhez mérten ismételten tűzifát osztottunk a lakkosság
részére.
Folyamatban lévő pályázatainkat folytattuk, megtörtént az új
pályázatunk előkészítése.

Helesfa

Mind a Trans-Sped Csoport, mind a Királyegyházi Cementgyár
nagy hangsúlyt fektet kollégáik munka- és tűzvédelmi
oktatására. A LAFARGE Cement Magyarország Kft.
munkatársai mellett a logisztikai területen együttműködő
partnerei számára az ilyen és hasonló balesetek
megelőzésének céljából indította el idén az „Együtt a
biztonságért” rendezvénysorozatát. A havonta megrendezésre
kerülő program célja a közúti sofőrök oktatása a fuvarozói
tevékenység során az Egészség- és Munkavédelmi szabályok
megfelelő betartására. A LAFARGE ezzel a szállítmányozás
területén is biztosítani kívánja a biztonságos szolgáltatást és
ez által az ügyfeleik elégedettségének növelését.

Önkormányzatunk nyert a "Digitális Jólét" pályázaton. Február
1-jétől két fő kezdte meg munkáját, önkormányzatunknál a
Szentlőrinc-térségével közös EFOP pályázat keretében.
Február 17-én tartottuk farsangi bálunkat és télűző rendezvényünket, nagy sikerrel.

Hetvehely
Az orvosi rendelőre elnyert pályázatban közbeszerzési eljárás
lefolytatását kezdte meg az önkormányzat. A beruházás értéke
23 millió Ft, mely tartalmazza a tetőhéjazat cseréjét, az épület
belső átalakítását, védőnői szolgálat részére helységkialakítás,
fűtéskorszerűsítés,
napelem
kiépítés,
épület
külső
szigetelését.
Újra indult a Start Munkaprogram 10 fővel, 2018.03.01-től
2019.02.28.-ig. A programban folytatódik a tavalyi esztendőben megkezdett útépítés az Öreg hegyi szőlősoron.
Folytatódik a Mezőgazdasági program 8 fővel, melyben
szabad földben dughagyma, valamint vetőburgonya kerül a
földekbe, továbbá a fóliasátorban paradicsom, és paprikapalánták kerülnek. A program 2018.03.01-jén indul és 2018.
10.31.-ig tart.

NymTIT Gyorsinfo
A nyugat-mecseki települések hírei
2018. február

Boda

Kővágószőlős

Boda község képviselőtestülete, februári ülésén megtárgyalta
és elfogadta a település 2018.-évi költségvetését.
A képviselőtestület döntésének megfelelően kiszállításra került
az érintettek számára a szociális tűzifa.

Kővágószőlős Község Önkormányzat 2018. február 19-én
tartott testületi ülésén elfogadta a kővágószőlősi civil szervezetek beszámolóit a 2017. évi támogatások felhasználásáról. A
képviselő-testület a civil szervezetek 2018. évi támogatását a
jelenleg is hatályos rendelete alapján elbírálta és a kérelmekben szereplő összegekkel támogatja a településen
működő civil szervezetek 2018-as évre tervezett programjait.

Bükkösd
A Bükkösdi önkormányzat 79 millió Ft vissza nem térítendő
támogatást nyert az EFOP 3.7.3-16 kódszámú „Az egész
életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” című, EU-s
pályázaton. melynek megvalósítása 2 évig tart. Az önkormányzat célja a pályázat megvalósításával az, hogy az itt élők
megkaphassák a megfelelő támogatást az egész életen át
tartó tanuláshoz, illetve a képességeik fejlesztéséhez kompetenciafejlesztő foglakozások és szakkörök formájában

Kővágótöttös
A kővágótöttösi képviselőtestület február 1-i ülésén elfogadta a
2018. évi költségvetést.
Február 17-én a RNÖ farsangot tartott a község gyermekeinek.
Február 27-én rendkívüli testületi ülésen döntött a képviselő
testület az NMF által biztosított, NyMTIT-hez benyújtandó
támogatás felhasználásról. Nyolc fővel folytatódik a hosszabb
időtartamú közmunka program 2018.03.01-től.

Cserkút
Február 9. Beszélgetés az uránbánya megnyitásáról
Benkovics Istvánnal,
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„A biztonság kedvéért”

Hírek internetezőknek

a Szigetvári Rendőrkapitányság bűnmegelőzési tanácsai

Alig hat nap alatt közel hatszázezren nézték meg a YouTubeon a „Törjük meg a csendet” című dalt, amelyet a Dikh Tv
töltött fel saját csatornájára. A Dorina nevű előadó pörgős
videóklipjében a túlzásba vitt közösségimédia-használatról,
okostelefon-függésről énekelve bemutat jeleneteket és
lehetséges, drámai kifejleteket. A dal ezen a linken érhető el:
https://www.youtube.com/watch?v=2K4QyvQdND

Biztonságos Internet - Adathalászat
Személyes és pénzügyi adataink komoly értéket képviselnek.
Ha ezek illetéktelen személyek számára hozzáférhetővé válnak, az komoly károkat is okozhat. Az internetes adathalászat
elterjedt napjainkban, de kellő körültekintéssel megelőzhetjük.

Mit is jelent az adathalászat?
Az adathalászok jellemzően hamisított weboldalon keresztül
próbálnak személyes és pénzügyi adatokhoz (tipikusan
felhasználónév, jelszó, bankkártyaadatok) jutni. Megbízható
szervezetek, bankok, elektronikus kereskedelemmel foglalkozó
weboldalak, online fizetési szolgáltatók ismertségét kihasználva, azok weboldalait lemásolva igyekeznek a felhasználók
bizalmába férkőzni.
A csalók e-mailt vagy üzenetet küldenek a címzettnek, amiben
ráveszik egy hivatkozásra való kattintásra. Arra kérik a
felhasználót, hogy jelentkezzen be valamilyen megbízható cég
(például: levelezési szolgáltató, bank stb.) honlapjához nagyon
hasonlító weboldalra, amit azonban a csalók üzemeltetnek, és
itt a megadott személyes és pénzügyi adatok a hozzájuk
kerülnek.

Tipikus adathalászó üzenetek:
Frissítse jelszavát az alábbi linken!
Lépjen be fiókjába, ellenkező esetben az 24 órán belül törlődik!
A mellékelt számla befizetéséhez az alábbi linken adja meg
bankkártyaadatai!

Ne dőljön be az adathalászoknak!
Mindig ellenőrizze, hogy a feladó az-e, akinek kiadja magát!
A bankok nem kérnek bankkártyaadatokat, más cégeknek ne
adja meg kártyaadatait!
Online vásárláskor, bankkártyás fizetésnél mindig győződjön
meg arról, hogy valóban egy bank által üzemeltetett oldalon
adja meg kártya adatait!
Felhasználói nevet és jelszót csak tanúsítvánnyal rendelkező
(https-előtagú) oldalon adjon meg!

Bükkösdi Hírlap, XIV. évf. 2. szám
Bükkösd község hivatalos lapja. Megjelenik
kéthavonta Bükkösd közigazgatási területén.
Ingyenes kiadvány.
Az online változat elérhető a www.bukkosd.hu címről.

Szigetvári Rendőrkapitányság
https://hu.wikipedia.org/wiki/Adathalászat
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https://biztonsagportal.hu
https://biztonsagosinternet.hu
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Hírek az iskolából

„Menő Menza” program

„Iskolába kukkantó”

Szintén március 12-én kerül sor a „Menő Menza” program nyitó rendezvényére. (A programról előző lapszámunkban részletesen szóltunk.)

Március 7-től havonta egy-két alkalommal ismerkednek az iskolával a nagycsoportos óvodások a bükkösdi iskola közel egy
évtizede működő jó gyakorlata, az „Iskolába kukkantó”
program révén. E program célja az óvodából az iskolába való
átmenet megkönnyítése a gyerekek számára. A foglalkozásokat Rab Zsuzsanna, a leendő elsős tanító néni tartja.
Segítői a 4. osztályos gyerekekből szerveződött önkéntes
csoport.

Március 15. megünneplése
A bükkösdi Művelődési Házban bensőséges műsorral
köszöntötték a bükkösdi iskolások az 1848-as forradalom
ünnepét. Hazafelé menet – hagyományaikhoz híven - az alsós
gyerekek nemzeti színű zászlókat helyeztek el a kopjafánál.

Gergelyjárás, mendikálás a faluban
és az óvodában
Idén március 12-én immár nyolcadik alkalommal indultak el a
bükkösdi 4. osztályosok a faluba és az óvodába, hogy felevenítsenek egy régi népszokást a Gergelyjárást és a mendikálást. E népi játék keretében iskolába csalogatják a nagycsoportosokat és némi adományt (cukrot, csokit) gyűjtenek az osztály
számára.

„Határtalanul” Erdélyben
A bükkösdi iskola tíz tanulója erdélyi tanulmányi kiránduláson
vett részt március 25-tól 28-ig három másik iskola (Szabadszentkirály, Bicsérd és Drávasztára) felső tagozatos diákjaival
együtt. Tartalmas programjukról részletes beszámoló készül,
melyet az iskolában meg lehet majd tekinteni.

A Szent Anna-tónál
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