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Megjelenik kéthavonta. Ingyenes!

Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja.

Értesüljön falunk híreiről!

PÁLYÁZATI KÖRKÉP

A Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztésre 9 projekt részesült 3.463
milliárd forintból. Az érintettek: Abaliget, Baranya
Megyei Fejlesztési Ügynökség NKft. (Orfű, Hetvehely,
Kovácsszénája,
Sumony,
Szentlőrinc,
Kákics,
Bükkösd, Komló, Cserdi), Baranya Megyei Önkormányzat (Siklós, Vokány, Kistótfalu, Bisse, Szalánta,
Áta, Szőkéd, Pogány), Kásád, Magyar Katolikus Egyház
Pécsi Egyházmegye – Püspökszentlászló, Mohács,
Orfű, Tésenfa.

Baranya megyébe a 2014–2020 közötti időszakra 38
milliárd forint fejlesztési forrás érkezett a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében. Hogy
ezeket a forrásokat mire költsék, azt többéves gondos
tervezés és számos egyeztetés előzte meg.

Ennek a projektnek az a célja, hogy turisztikai kerékpárút létesüljön Baranya megye frekventált üdülőövezete, a Nyugat Mecsek térség és a gazdag kulturális
és építészeti értékekkel rendelkező Ormánság között. A
helyi és térségi jelentőségű turisztikai vonzerőkre épített
kerékpáros turizmusfejlesztés növeli a térségek idegenforgalmát.
Bükkösdön kerékpárút és kerékpáros pihenő épül.
A pályázatok öt nagy területet fedtek le (a fenti infógrafikának megfelelően) és összesen 182 projekt kapott
36.444 milliárd forint támogatást – a pénz 68 támogatást
igénylő/konzorcium vezető szervezethez került.
Az alábbiakban közzétesszük a BAMA felületén 2018
április 7-én nyilvánosságra hozott információkat, kiemelve benne Bükkösd sikereit.

Gazdaságfejlesztés
A térségi gazdasági környezet fejlesztésére, a
foglalkoztatás elősegítésére szánt keretből helyi
gazdasági infrastruktúra fejlesztésére 17 projekt kapott 5.769 milliárd forintot. A nyertes települések:
Bóly, Bükkösd, Cserdi, Harkány, Komló, Mohács,
Pellérd, Sásd, Sellye, Szászvár, Szentlőrinc, Vajszló.
Kerékpárút és kerékpáros pihenő (illusztráció)

A gazdaságfejlesztést és a munkaerőmobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztésre a Magyar Közút
NZrt. két projektje kapott 2.434 milliárd forintot, 22
kilométernyi útszakasz felújítására (benne a bükkösdi
közútra).

Energiahatékonyság növelése, CO2
csökkentése

Fedett piactér (illusztráció)

Önkormányzatok energiahatékonyságának és a
megújuló energiafelhasználás arányának növelésére
49 projektnek 4.301 milliárd forintot osztottak el.
Berkesd, Bükkösd, Garé, Geresdlak, Harkány, Himesháza, Hosszúhetény, Kétújfalu, Kisharsány, Komló, Ko-

A gazdaságfejlesztést célzó program keretében Bükkösdön 15 árusítóhellyel rendelkezdő fedett teret és szociális boltot létesítenek, így rossz időjárási körülmények
között is zavartalan lehet az értékesítés.
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zármisleny, Kölked, Majs, Mágocs, Mecseknádasd, Mohács, Nagydobsza, Nagypall, Nagypeterd, Olasz, Ófalu,
Pécsvárad, Rózsafa, Sásd, Sellye, Szalánta, Szaporca,
Szederkény, Szentlőrinc, Szigetvár, Tésenfa, Vajszló,
Vejti, Véménd kapott pénzt ilyen célra.

ÖNKORMÁNYZATI BEJELENTÉS
A Bükkösd Községi Önkormányzat képviselőtestületének határozata alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében
Hajdu József képviselői mandátuma megszűnt. A
törvény 29. § (1) bekezdés e) pontja ugyanis kimondja
„Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik:
ha az önkormányzati képviselő, annak az ülésnek az
időpontjától, amelyről első ízben távol maradt, egy éven
át nem vesz részt a képviselőtestület ülésén.” Miután
Hajdu József több mint egy éve nem vett részt a testületi
üléseken, a képviselői munka negligálása és az ülésekről való távolléte miatt már a képviselői tiszteletdíja is
megvonásra került, nem hagyott más választást, mint a
mandátuma megszüntetését.
A megüresedett képviselői posztra a soron következő jelölt, Kissné Bucsai Klára került.

Korszerű fűtési rendszer (illusztráció)

E program keretében kerül sor a bükkösdi iskola fűtésének korszerűsítésére. A mintegy 30 millió forintnyi
összegből kettős fűtésrendszer biztosítja majd az iskola
fűtését, melegvíz-ellátását.

Foglalkoztatás
A megyei és helyi emberi- erőforrás-fejlesztések,
foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés
témakörben foglalkoztatás-növelést célzó megyei és
helyi foglalkoztatási együttműködésekre (paktumok) a
Baranya megyei önkormányzat 2.688 milliárd forintban
részesült. Ebből a helyi közösségi programok
megvalósítására 12 projekt között 659 millió forintot
osztottak el. A nyertesek: Baranya Megyei Önkormányzat, Bükkösd, Drávaszabolcs, Komló, Kásád,
Magyarszék, Szabadszentkirály, Töttös.
Kissné Bucsai Klára eskütétele
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (a tisztség
megnevezése) tisztségemből eredő feladataimat a (megye vagy
település vagy kerület) fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
1. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez

„Torkos csütörtök” júniusban is

E program keretében – helyi cselekvési terv alapján – a
falu lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek,
események, programok, folyamatok megvalósítása
történik, a közművelődési, muzeális, könyvtári,
intézmények és közművelődési közösségi színterek,
valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb
intézmények, szervezetek együttműködésével. Bükkösd
– 6 másik településsel konzorciumban – 50 millió forint
támogatáshoz jutott.

A Főzőkonyha szolgáltatásainak promóciós napjait minden hónap 3. csütörtökén tartják.
Ételrendelés: előző napon 6:00-tól 13:00 óráig személyesen a Főzőkonyhán vagy a 73-378-417 telefonszámon, illetve Kissné Bucsai Klára mobilszámán (+3630-355-1981) lehetséges.
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„Nagyanyám is ezt főzte”
A Bükkösdi Hírlap szerkesztősége olyan hagyományos,
helyi specialitású (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 szerepeltessük egy Bükkösdről szóló, a közeljövőben megjelenő
honismereti kiadványban.

Szép környezet, virágos falu
Bizonyára örömmel fogadták a falubeliek, hogy tovább
szépül Bükkösd a kihelyezett virágládák láttán. Május
elején ugyanis pályázati és részben önkormányzati
forrás bevonásával mintegy 30 ládányi virág került a
település különböző pontjára: elsősorban közterekre,
hidakra, járdaszigetek, utak mellé.
Sajnos, akadnak olyanok – mondja a polgármester –,
akik annyira sajátjuknak tekinti ezeket a virágokat, hogy
haza is visznek belőlük. Pedig az ott szép, ahol van. Jó
lenne, ha mindenki megbecsülné ezeket a növényeket,
és a rongálás helyett inkább a virágok gondozásában
vennék ki részüket.

A recepteket továbbra is elküldhetik a következő e-mailcímre: bukkosd.hirlap2013@gmail.com,
vagy személyesen átadhatják Kovács Jánosnak a Polgármesteri Hivatalban.

Bükkösdi emlék - képek
A Bükkösdi Hírlap szerkesztősége várja azon bükkösdi
lakosok jelentkezését, akiknek olyan régi – 50-100 éves
– családi fénykép van a birtokukban, amely Bükkösdön
vagy Bükkösd környékén készült és jól kivehető rajta a
település egy-egy régi részlete, jellegzetes épülete.

Szépül a gyógyszertár is
Májusban megkezdődtek a gyógyszertár felújításának
munkálatai. Mint azt egy korábbi lapszámunkban már
megírtuk, a Horgász Egyesület által nyert 24 millió
forintból és az Önkormányzat saját forrásaként
hozzáadott 19 millió forintból korszerűsödik az épület.
Ez a felújítás – a már korábban elkészült, a falut kiszolgáló épületekhez (egészségház, óvoda, konyha, polgármesteri hivatal) hasonlóan a mai kor igényeinek megfelelő korszerűsítést is jelent.

Ezeket a fényképeket azzal a céllal gyűjtjük, hogy közülük a
legjobbakat – a tulajdonos nevének feltüntetésével – szerepeltessük egy Bükkösdről szóló, a közeljövőben megjelenő
honismereti kiadványban. Aki szívesen látná családi fotóját
a bükkösdi kiadvány oldalain, azt kérjük, személyesen adja
át Kovács Jánosnak a Polgármesteri Hivatalban. Egy-két
hét (beszkennelés) után a képet visszaszolgáltatjuk a
tulajdonosának.
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gatóságot, hogy olvassák a NymTIT Tájkép című újságot, és keressék fel a neten a www.nymtit.hu weboldalt.

Ismertető körút
a nagyaktivitású hulladékok és kiégett fűtőelemek
tervezett tárolójával kapcsolatos kutatási programról
A nyugat-mecseki tájékoztató társulás májusban rendezte meg a kétévente szokásos roadshow-t az NymTIT
tagtelepülésein. Az ismeretterjesztő rendezvénysorozat
célja ez alkalommal is az volt, hogy a nyugat -mecseki
települések lakosai - a társuláson keresztül a nagyaktivitású hulladékok és kiégett fűtőelemek tervezett
tárolójával kapcsolatos kutatások tényleges érintettjei első kézből kapjanak információt a projekt céljáról,
annak előrehaladtáról. A Bodán induló és Kővágószőlősön valamint Cserkúton végződő program tapasztalatai igen jók voltak, szinte minden alkalommal
élénkérdeklődés fogadta az előadókat, és a legtöbb
településen komoly érdeklődést tanúsítottak a lakosok.

Kíváncsiak vagyunk a
véleményére!
Újra közvélemény-kutatás az NYMTIT térségében
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. 2003
óta kétévente végeztet közvéleménykutatást térségeiben, hogy rendszeresen friss információhoz jusson a
helybeliek ismereteiről, véleményéről, a radioaktívhulladéktárolás feltételeivel, körülményeivel és a beruházás, üzemeltetés kommunikációjával kapcsolatban.
Az idei kutatás várhatóan május végén indul (pontos
kezdési idő- pont még egyeztetés alatt) a Nyugatmecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és
Településfejlesztési Önkormányzati Társulás 11 tagtelepülésén, ahol kérdezőbiztosok kopogtatnak majd be a
véletlenszerűen kiválasztott portákra.
A válaszokból lemérhető, hogy a környéken élők
körében mekkora bizalom övezi a Társaság munkáját,
mennyire sikeres a tájékoztató tevékenység, megfelelőe az együttműködés a cég és a helybeliek érdekeit
képviselő Társulás között. Szakmai munka nem
képzelhető el az érintett terület lakosságának bizalma
nélkül, a kapott válaszok pedig segítenek, hogy
kiderüljön, hol kell ráerősíteni a kommunikációra. Annak
érdekében, hogy meggyőződjünk kommunikációs
munkánk eredményességéről, visszacsatolásra van
szükségünk a lakosság részéről, ezért az idei évben újra
közvélemény-kutatást szervez

Részletes tájékoztatást adtak a szakemberek

A nyitónapon személyesen a Radioaktív Hulladékokat
Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója,
Dr. Kereki Ferenc, tartott előadást a nagyaktivitású
hulladékok kezelésének nemzetközi és hazai gyakorlatáról, a végleges tárolókkal kapcsolatos kutatások
állásáról. A társaság szakemberei arról is tájékoztatták a
megjelentek,
hogy
az
elmúlt
évben végzett
kutatófúrások igen biztatóak. Ugyanis a térségben
található kőzet, az agyagkő - hivatalos nevén a Bodai
Agyagkő Formáció - kiváló vízzáró tulajdonsága
igazolódott, és ez alapvetően fontos egy majdani tároló
kiépítéséhez. A hallgatóság képet kapott arról is, hogy
az egyes európai országok hol tartanak a nagy
aktivitású tárolók kiépítésében. Arról is beszéltek az
előadók, milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy az
évszázad derekán hazánkban is megnyílhasson az első
ilyen létesítmény, hogy a Magyarországon keletkező
nagy aktivitású hulladékok és kiégett fűtőelemek
biztonságos, végleges tárolóba kerüljenek.
Kovács Győző a Nyugat-mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás elnöke a tájékoztató végén elmondta,
hogy aki további információkra kíváncsi, forduljon
bizalommal polgármesteréhez, vagy a társulás
vezetőihez - ők segítenek majd, hogy feltett kérdésére
kielégítő választ kapjon mindenki. Arra is biztatta a hall-

Társaságunk – nyilatkozta lapunknak Honti Gabriella, az
RHK Kft. Kommunikációs Önálló Osztály vezetője. A
korábbi évek azt mutatták, hogy a Társulásokhoz tartozó
települések lakosai kimagasló általános ismeretekkel
rendelkeznek a radioaktív hulladékokról, és mindhárom
térségben folyamatosan nőtt a tárolók, illetve a kutatási
tevékenység elfogadottsága, valamint a Társulások
ismertsége, elismertsége is. Társaságunk számára
fontos a társadalmi párbeszéd kialakítása, ezért lesz rá
lehetőség, hogy a 20-25 perces interjú során maguk a
megkérdezettek is tegyenek fel kérdéseket, kifejtsék
véleményüket. A szakemberek válaszai a Társulás
lapjában – a Nyugat- Mecseki Tájképben – és a
honlapján lesznek majd olvashatóak – zárta gondolatait
az osztályvezető.
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A Királyegyházi Cementgyár új lehetőséggel támogatja a helyi
kezdeményezéseket

A pályázati felhívás részletes leírása, a pályázók köre,
valamint a pályázati adatlap a LAFARGE Cement Magyarország Kft. honlapján: http://www.lafarge.hu/ a LAFARGE
Közösségi Érték Program cím alatt érhető el.

A fenntartható jövőért
és közösségért
A LAFARGE Cement Magyarország Kft. új lehetőséget
biztosít a Király-egyházi Cementgyár és Bükkösdi Kőbánya
közvetlen környezetében, a helyi kezdeményezések megvalósításának segítése érdekében.

A Cementgyár – a cég szellemiségének megfelelően – a
fenntartható, fejlesztő célú közösségi A Cementgyár – a cég
szellemiségének megfelelően – a fenntartható, fejlesztő célú
közösségi tevékenységeket kívánja támogatni. Pályázni olyan
helyi közösségek igényeire alapuló és részvételével
megvalósuló,
a
településen
élők
összetartozását,
együttműködését erősítő és építő programokkal lehet, amelyek
célja
· oktatás, képességfejlesztés gyermekek, fiatalok és felnőttek
számára, közösségi programokon keresztül;
· egészségmegőrzés, egészséges életmód kialakítását célzó
közösségi tevékenységek;
· a helyi közösségi élet előmozdítására, fejlesztésére irányuló
kezdeményezések;
· környezetvédelmi, ezen belül elsősorban a klímavédelemmel,
körkörös
gazdasággal,
valamint
víz
és természet
megőrzésével kapcsolatos közösségi programok;
· a helyi közösségeket támogató infrastruktúra fejlesztésével
kapcsolatos kezdeményezések, beleértve a fenntartható
építészet témájában született projektek.

Katasztrófavédelmi
gyakorlat Bükkösdön
Június 8-án és 9-én Bükkösdön tartotta katasztrófavédelmi gyakorlatát a Magyar Református Szeretetszolgálat önkéntes orvoscsoportja. E csoportnak tagja
Bükkösd háziorvosa Dr. Kutnyánszky Valéria. A kétnapos gyakorlat során különböző típusú tömegbalesetet,
katasztrófahelyzetet szimuláltak. Olyan szituációkat,
amelyek – sajnos – a mindennapi életben számtalanszor
előfordulhatnak. A gyakorlatokon statisztaként közreműködtek a bükkösdi iskola diákjai és néhány helyi
önkéntes felnőtt is.

Drónfelvétel az egyik katasztrófahelyzetről

Előnyben részesülnek a közösség fejlesztésére irányuló,
hosszabb távú folyamatok részeként végzett, fennmaradó
hatású tevékenységek, amelyekben a megvalósítani kívánt
ötlet kapcsán a helyi közösség tagjaival együtt végzett
igényfelmérés történt, a projekt a helyi közösség tagjaival
együtt kerül megtervezésre és megvalósításra, valamint együtt
gondoskodnak a projekt fenntarthatóságáról.
Pályázni azok az önkéntes alapon szerveződő, közcélú,
nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit civil
szervezetek tudnak, amelyek bejegyzett székhelye és a
tervezett projekt is a Királyegyházi Cementgyár és a Bükkösdi
Bánya közvetlen vonzáskörzetében van.

A Magyar Református Szeretetszolgálat önkéntes orvosokból
álló orvoscsoportja július hónapban Bangladesbe utazik, hogy
a mianmari etnikai tisztogatás elől Bangladesbe menekült
rohingják között orvosi és karitatív szolgálatot végezzen.

A
Magyar
Adományozói
Fórum
közreműködésével
megvalósuló pályázat június 4-től érhető el a LAFARGE
Cement Magyarország Kft. honlapján (www.lafarge.hu). A
pályázatokat az online pályázati adatlapot kitöltve lehet
benyújtani legkésőbb június 22-ig, a kihirdetésben szereplő
jogi formáknak megfelelve, és a szükséges mellékletek
csatolásával.

Kérlek, hogy lehetőségeidhez mérten támogasd az orvoscsoport missziós útját! Támogatásodat az alábbi számlaszámon
teheted meg: 10702019-85008898-51100005
Kérlek a közleménybe ezt írd: „Rohingják”!
Online adományozás: www.jobbadni.hu/adomanyozas

A rendelkezésre álló keret: 5.000.000 (ötmillió) forint, az egy
pályázó által elnyerhető összeg legfeljebb 500.000
(ötszázezer) Ft. A támogatást nyert projekteket 2018.
december 31-ig kell megvalósítani.

Előre is köszönöm a segítségedet, melyre most van szükség!
Juhász Márton, ügyvezető igazgató
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HÍREK AZ ISKOLÁBÓL

Fekete István rajzpályázat

„Könyvespolc”

Hét kisdiák sikerrel szerepelt május 24-én, a dombóvári
Fekete István rajpályázaton. Gratulálunk Fülöp Emesének, Győrfi Kornélnak, Horváth Lucának, Kiss Petrának,
Kovács Barbarának, Mihály Friderikának és Ranics
Norbertnek!

A bükkösdi iskola tanulói Fülöp Csenge, Keresztes
Ramóna és Sánta Márk 1. helyezést értek el, a
Szentlőrincen megrendezett „Könyvespolc” elnevezésű
irodalmi vetélkedőn. Felkészítő tanáruk Kocsis Szabolcs
volt.

Éremeső a Bozsik-tornán

Járási Kisdiák Fesztivál

Sikeresen zárták az idei évet a Bozsik-foci bajnokságain résztvevő lány- és fiúcsapatok Oklevéllel,
éremmel és tárgyi jutalmakkal gazdagodtak focista
tanulóink. Az érdem nemcsak az övék, hanem tanáruké, Császár Csabáé.

Tanulóink „arany” és „ezüst” minősítéssel zárták a járási
Kisdiák Fesztivált május 12-én. Mecseki Kíra 1. osztályos tanuló és Lakatos Viktória 8. osztályos tanuló
arany oklevelet kapott versmondásáért. A 4. osztályosok
vidám dramatikus játéka ezüst oklevelet szerzett a
csapatnak.

Ballagás és tanévzáró
Június 16-án került sor a bükkösdi iskola tanévzáró ünnepélyére és a 8. osztályosok ballagására. A nyolcadikosokon kívül két pedagógusától – Meisl Károlynétól és
Heffner Annától is elbúcsúzott az iskola, akik nyugállományba vonulnak. Ebből az alkalomból „Pedagógus
Szolgálati Emlékérem” elismerést adományozott nekik
az oktatási miniszter, melyet Czömpöly Lászlóné igazgató adott át a két elköszönő tanárnőnek.

Polgárőrség rajzpályázata
A Szentlőrinci
Polgárőrség által
meghirdetett
rajzpályázaton a
bükkösdi második
és harmadik
osztály tanulói
vitték el a díjakat.
Gratulálunk
Mogyorósi
Rolandnak, Hárp
Dalmának és
Nikolics Kittinek!
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Családi nap és Gyermeknap

„A biztonság kedvéért”

A Szigetvári Rendőrkapitányság bűnmegelőzési tanácsai

Május 30-án, két helyszínen változatos programokkal várta
a gyermekeket és családtagjaikat a bükkösdi iskola.
Családi sorversenyek, vízipisztoly csata, gyöngyfűzés,
üvegfestés, légvár, trambulin, tűzoltó bemutató, gólyalábazás, erős ember bemutató, foci, kerékpáros ügyességi
verseny, arcfestés, csillám-tetoválás, evőversenyek,
táncbemutató, zsibvásár, rendőrségi bemutató, kosárfonás,
polgárőr-vetélkedő, elsősegély-bemutató, légvár, cukorágyú, közös ebéd a szülőkkel, tombolahúzás értékes ajándékokkal – ez mind-mind a fergeteges családi és gyermeknap programjában szerepelt.

A Szigetvári Rendőrkapitányság a kerékpárlopások megelőzési lehetőségeire hívja fel a lakosság figyelmét. A kerékpárlopásokkal kapcsolatban fontos megjegyeznünk, hogy az
ellopott kerékpárok többségét nem a nyílt utcáról viszik el,
hanem lépcsőházakból, tárolókból.
A kerékpárlopások megelőzése érdekében az alábbiakat
javasoljuk:
· Soha ne hagyja lezáratlanul kerékpárját!
· Használjon két minőségi zárat!
· A tárolásra használt helyiséget megfelelő védelemmel lássa
el! A lépcsőházakban elsősorban zárható tároló helyiségben
tartsa a kerékpárját, és a lépcsőház bejárati ajtaját is mindig
zárja be!
· Játszótereken se hagyja őrizetlenül a gyermekkerékpárt!
· Regisztráltassa a biciklijét a „BikeSafe” programban!
https://bikesafe.hu/
A regisztrációt követően a kerékpárok adatai egy biztonságos,
a rendőrség számára is hozzáférhető adatbázisba kerülnek. A
regisztrációkor minden, a kerékpárra vonatkozó adatot és
információt rögzítenek, ezzel is segítve egy későbbi
bűncselekmény esetén a hatóságok munkáját. A nyilvántartási
rendszer segítségével beazonosíthatóvá válnak a kerékpárok,
így azok nagyobb valószínűséggel kerülhetnek vissza jogos
tulajdonosaikhoz.

Együtt vetélkedett gyermek és szülő

Ingyenes gravírozás vehető igénybe 2018. július 2-án 14 órától
18 óráig a Szigetvári Rendőrkapitányságon (Szigetvár, Vár
utca 6.).

Falunap Bükkösdön
Idén is gazdag programmal várja a település lakóit Bükkös
Község Önkormányzata, a kisebbségi önkormányzatok és a
helyi civil szervezetek közös rendezvénye július 7-én.

A hagyományos főzőverseny, a kirakodóvásár, a nemzetiségi ételkóstoló, az ingyenes gyermekprogramok és
a „Lóti-Futi” lovasjátékok mellett számtalan új és érdekes program várja majd egész nap az érdeklődőket. (A
részletes program lapszámunk hátoldalán olvasható!)
Jó lenne, ha a falunap, igazi faluünneppé válna, ahova
szívesen látogatnak ki a családok gyermekeikkel együtt,
mint régen a búcsúba. Bár a kettő között komoly az
eltérés, hiszen a búcsúban minden körért fizetni kellett a
ringlispílen és a körhintán. Itt meg minden játékot,
kézműves programot, arcfestést, csillámtetkó-készítést,
stb., sőt az ebédet és a fagyizást is ellenszolgáltatás
nélkül veheti igénybe a falunapra kilátogató gyemek és
családja.

Ilyen még nem volt! Cukorágyúnak örültek a nebulók

A nagysikerű rendezvény megvalósításához az EFOP1.3.5.
számú „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek
fejlesztésével” című nyertes pályázat nyújtott támogatást.
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NymTIT Gyorsinfo

gyerekei mérik össze tudásukat a témában, melyet az idei XIV.
alkalommal megrendezésre került versenyen Boda község
gyerekei nyertek a hetvehelyiek előtt.
Május 8-án NymTIT Roadshow volt Hetvehelyen a Szolgáltatóházban, az RHK Kft, munkatársai remek előadást tartottak a
falu lakóinak, akik érdeklődéssel figyelték az előadásokat.
Az idei esztendőben kapott Nukleáris Pénzügyi Alap támogatásból, a képviselőtestület döntése alapján a Művelődési Ház.
karbantartását végzik el, valamint működési költségekre fordítják a
fennmaradó összeget.

A nyugat-mecseki települések hírei
2018. május

Bakonya
Május 26. Bányász majális keretében került megrendezésre a volt
II. és V. üzemi dolgozók baráti találkozója a Bányász emlékkőnél.
Június 2-án Családi napot és Gyermeknapot szervezett az
önkormányzat. Játékos vetélkedők, légvár, arcfestés, valamint
főzőverseny várták az érdeklődőket.
Az önkormányzat három útfelújításra pályázott.
Folytatódott a Bakonya-Kővágótöttős közötti út felújítása, az
önkormányzati belterületi utak fejlesztése.
Külterületi kövesút építése kezdődött meg Bakonyán és
Kővágótöttősön a 6-os főközlekedési útra.
Az EFOP pályázat keretében 1 fő rendezvényszervező került
foglalkoztatásra 24 hónapos időtartamban.

Kővágószőlős
Május 7-én négy általános iskolás képviselte Kővágószőlőst a XIV.
Niels Bohr fizika-kémia versenyen, Hetvehelyen. Az előkelő IV.
helyezést érte el a csapat: Asztalos Erik, Eckl Vanda, Sipos Laura
és Szentendrei Antal.
A hosszútávú közmunka programban 10 fővel folyamatosan végzik a zöldövezet karbantartását.
Május 24-én a NymTIT Roadshow keretében tájékoztatást kapott
a település lakossága a Nyugat-Mecsekben zajló föltani
kutatásokról az RHK Kft. munkatársaitól.

Boda

Kővágótöttös

Az önkormányzat támogatásával gyereknapi rendezvény volt a
Rácz Tanyán. Volt ugrálódomb, légvár, gokartpálya, trambulin. A
bátrabbak a kalandparkot is kipróbálhatták.

Az Önkormányzat LEADER pályázatot nyújtott be a volt kocsma
helység "Termékfelesleg-csere színterének kiala-kítása"
A Falufejlesztő Egyesület és az Önkormányzat május 3-án
végezete a falu közterületinek virágosítását, a virágok az
egyesületnek felajánlott személyi jövedelemadók 1%-ból lettek
megvásárolva.
Május 15-én aláírták a NYMTIT alszerződésben meghatározott
felhalmozási munkával kapcsolatban a Tájház felújítására
vonatkozó szerződést a vállalkozóval. A munka június elején
kezdődik és várhatóan augusztus végéig tart.
Május 17-én került megrendezésre a NYMTIT Roadshow, ahol az
RHK Kft. munkatársai tartottak előadást a Nyugat-Mecsekben
folyó kutatásokról, valamint érdekességeket hallhattunk a
radioaktivitásról.
Május 19-én a MUBE Pécsi Egyesület meghívásának eleget téve
Kővágótöttösön mutatkozott be elsőként a térségben a volt I.
üzemben tartott Bányásztalálkozón, ahol Vizslár Irén polgármester
mutatta be a községet videó és fotók felhasználásával.
A RNÖ gyereknapot tartott május 20-án a közösségi háznál, ahol
légvár, trambulin, játékok, zene és pizza várta a gyerekeket.

Bükkösd
A Bükkösdi Önkormányzat 21 millió Ft vissza nem térítendő
támogatást nyert az EFOP 3.3.2-16 kódszámú „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című EU-s pályázaton,
melynek megvalósítása 2018 augusztusában indul és 4 félévig
tart.

Cserkút
Május. 1.- "Somlai Lajos" horgászverseny
Május.3.- NYMTIT polgármesteri tájékoztató
Május.7.- Niels- Bohr vetélkedő
Május.15. - Testületi ülés

Dinnyeberki
Folytatódtak a munkálatok a hosszútávú mezőgazdasági programban. Elpalántázták a paradicsomot.
Az önkormányzati épületegyüttes felújítása miatt befejeződött az
épület kiürítése, hamarosan megkezdődnek a munkálatok.

Bükkösdi Hírlap, XIV. évf. 3. szám
Bükkösd község hivatalos lapja.
Megjelenik kéthavonta Bükkösd közigazgatási területén.
Ingyenes kiadvány.
Az online változat elérhető a www.bukkosd.hu címről.

Helesfa
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az orvosi rendelő és váró
Az
felújítására.
Május 7-én Niels Bors verseny volt, a helesfai csapat a IV. helyen
végzett.
Május 15-én NymTIT Roadshow volt a kultúrházban az RHK. Kft
szakemberei előadásában, a jelenlegi kutatásról és tervekről.
Május 26-án autóbuszos kirándulást szervezett az önkormányzat
Székesfehérvárra.

Felelős kiadó és szerkesztő: Budai Zsolt polgármester.
Kiadó címe: Bükkösd, Kossuth L. u. 48.
Tel.:73/578-560.
Nyomtatási munkálatok, terjesztés:
Bükkösdi Polgármesteri Hivatal.

Hetvehely

E-mail: hivatal@bukkosd.hu
bukkosd.hirlap2013@gmail.com
A lap megjelenését a NymTIT támogatja.

Hetvehelyen került megrendezésre a Niels Bohr kutatóról
elnevezett fizika, kémia verseny a tagtelepülések iskolái között. Ez
volt az első alkalom, amikor a két új tagtelepülés iskolái is
megjelentek a versenyen. Ezzel együtt, már 11 település iskolás
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