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Megjelenik kéthavonta. Ingyenes!

Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja.

Értesüljön falunk híreiről!

Piactér és élelmiszerüzlet
Bükkösdön

méltó volt. A szociális boltot és a termelői piacot is ők
javasolták.
A Bama.hu is hírt adott róla, hogy „a helyiek és a
környék lakói sok kiváló, jó minőségű terméket állítanak
elő, többek között sajtokat, kolbászt, szalonnát, sonkát.
A terv az, hogy ezek az őstermelők által készített áruk
megvásárolhatók legyenek a piacon. Az Önkormányzat
is rendelkezik saját konyhakerttel, savanyítóval. Az itt
megtermelt alapanyagot a helyi konyhában dolgozzák
fel és szállítják az iskolába, óvodába. Ha lesz rá
lehetőség, a konyhakertet bővítenék, hisz saját üres
területekkel rendelkezik az Önkormányzat, és így több
zöldséget tudnának termeszteni, amit a helyi piacon
értékesítenének.”
A piactér kiépítése mellett egy 200 m² alapterületű, jól
felszerelt, modern élelmiszerüzlet is szerepel a megvalósítandó pályázat létesítményei között, amely
nemcsak Bükkösd, de a környező települések lakói
számára is magas színvonalú ellátást fog biztosítani.

Mint arról már a korábbi lapszámunkban is említést
tettünk – a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program jóvoltából, a térségi gazdasági környezet
fejlesztésére, a foglalkoztatás elősegítésére szánt
keretből –, a helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztésére
kapott támogatást a Bükkösdi Önkormányzat.
A régi rendőrségi szolgálati lakás helyén épül fel – közel
százmillió forintos beruházással – a helyi termelőket és
lakosokat kiszolgáló piactér és élelmiszerüzlet – mondja
Budai Zsolt polgármester. Korábban szerették volna
felújítani ezt az önkormányzati ingatlant, ám az erre
benyújtott pályázatok nem jártak sikerrel. Most ősszel az
épületet elbontják és a tervek szerint utána indulhat a kis
piac és az élelmiszerüzlet építése, ami várhatóan jövőre
készül el.

A bükkösdi piactér és az élelmiszerüzlet látványterve

Ezzel a létesítménnyel Bükkösd központi szerepét
kívánjuk tovább erősíteni – mondja a polgármester.
Ezért fordítunk egyre több gondot az intézményrendszer
(közoktatási intézmények, orvosi rendelő, egészségház,
gyógyszertár) és a helyi szolgáltatások továbbfejlesztésére.

A helyi termelői piac és a szociális bolt ötlete egy pár
évvel ezelőtt közzétett kérdőíves vizsgálat nyomán
született – idézi fel a kezdeteket Budai Zsolt. Arról
kérdeztük a település lakóit, hogy milyen fejlesztéseket
látnának szívesen megvalósulni a faluban. A beérkező
válaszok között a Darvas család több ötlete is figyelemre
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Árkolások a faluban

Mégis az Önkormányzat azonnal közbelépett. A polgármester átirányította az árkoló gépet a veszélyeztetett
árokszakaszra, hogy megelőzzék az újabb veszélyt.
Mert a vészhelyzet elhárítása viszont az Önkormányzat
feladata, mint minden más településen, a hosszú távú
árokrendezés pedig a Vízügyé.

Áprilisi lapszámunkban beszélt arról legutóbb Budai
Zsolt polgármester, hogy évek óta elmaradt Bükkösdön
a komplex ároktisztítás. E feladat elvégzése – mint
ahogy azt a július végi nagy esőzések következményei
is igazolták – most már halaszthatatlan. Az árokásást,
ároktisztítást egy erre a munkára szakosodott
vállalkozóval végezteti az Önkormányzat. Az árkolási
munkálatokra ötmillió forintot különítettek el idén a
költségvetésben. A munkálatokat – mint azt olvasóink
észlelhették is – már meg is kezdték a település
legproblémásabb szakaszain. A tervek szerint a jövő év
derekára, azaz 2019 májusára fogják befejezni.
Ahhoz, hogy a falu vízelvezető rendszere hatékonyan
működjön nemcsak az Önkormányzatnak, de az egyes
porták tulajdonosainak is van feladatuk. Az árokásó gép
tisztítja, mélyíti a medret, de a házak előtti hidak alól
nem tudja elkotorni az ott felgyülemlett hordalékot,
szemetet. A bejáró hidak aljának, az áteresznek a
tisztítása a háztulajdonosok feladata. A Közút csak azzal
a feltétellel adott ki engedélyt a hídépítésre, ha az
érintett tulajdonos vállalja annak karbantartását.

„Füves udvar” az áradás után

Játszóterek Bükkösdön
Augusztus végén, szeptember közepén megújulnak a
település játszóterei. A Templom térre és a Petőfi
utcába vadonatúj játszótéri játékok, kerti padok,
szeméttárolók kerülnek mintegy 5 millió forint értékben
– mondja Budai Zsolt polgármester. Mindegyik játék
megfelel az uniós szabványoknak. Az új létesítményekkel felszerelt két játszótér mellett felújításra
kerül a Harsfa utcai játszótér is.

Az átereszek karbantartása a háztulajdonosok feladata

Esőzések és következményei
Április 23-ára virradóan monszunszerű eső szakadt a
Hársfa utcai völgy vízgyűjtő területére Bükkösdön. A
hirtelen lezúduló csapadékot az ottani árok nem volt
képes elvezetni, így a víz kilépett medréből és legalább
félméteres iszapos lével terítette be az alacsonyabban
fekvő házak udvarát a Hársfa utcában és a Dózsa
György utcában. Ez az áradás szerencsére a Siót
(Bükkösdi-vizet) nem veszélyeztette, mert a víznek nem
volt lefolyása a Sióba. Így is jelentős károk keletkeztek
néhány elárasztott portán.
Tudniuk kell a lakosoknak, hogy ezeknek a fő árkoknak
a karbantartása, a lefolyások rendbetétele nem az
Önkormányzat dolga – tájékoztat a polgármester. Az a
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság hatáskörébe tartozik.

Ehhez hasonló új játékok kerülnek a játszóterekre

A jó állapotban megmaradt régi játékok – felújítás után
– az iskola udvarába kerülnek, az iskolások nem kis
örömére.
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„A biztonság kedvéért”

„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.

A Szigetvári Rendőrkapitányság bűnmegelőzési tanácsai a
trükkös lopások megelőzése érdekében.
A trükkös lopások módszere általában azonos, megvalósításuk
azonban változó lehet.
Az elkövető, vagy elkövetők a
helyzetnek megfelelően aktualizálják, változtatják azokat a
történeteket, amelyekkel megtévesztik áldozataikat.

Az ételreceptek közül az arra legalkalmasabbakat elkészíttetnénk és lefotóznánk azzal a céllal, hogy szerepeltessük egy Bükkösdről szóló, a közeljövőben megjelenő
honismereti kiadványban.

A tettesek kihasználják, hogy az idős emberek készségesek,
hiszékenyek, többnyire egyedül élnek, ebből fakadóan nem
okoz nehézséget az ellenállásuk legyőzése. Az óvatlanság, a
túlzott bizalom gyakori áldozati magatartás. Az elkövetés
módszere azonos. Első lépésben valamilyen valósnak tűnő
indokkal becsenget a szélhámos, és megnyerő szavakkal kér
bebocsátást a kiszemelt áldozat lakásába.
Az alábbi néhány ajánlással szeretnénk segítséget nyújtani az
ilyen esetek elkerüléséhez:
Idegent ne engedjen be a lakásába, bármilyen indokkal is
érkezik!
Amennyiben a hívatlan „vendég” akarata ellenére belépett
az otthonába, ne hagyja egy pillanatra sem felügyelet nélkül!
Lépjen fel határozottan, akkor feltehetően meghátrál, és
távozni kényszerül!
Bárkinek is mondja magát (akár hivatalos személynek),
minden esetben kérjen igazolványt, és hívja fel azt a szolgáltatót, szervet, amelyre hivatkozik!
A kerítésen, zárt bejárati ajtón keresztül kérdezze ki az
érkezőt, hogy miért jött, és csak az állítás valódiságának
ellenőrzése után nyisson kaput, ajtót!
Aki rosszullétre hivatkozik, annak hívjon mentőt, vagy
irányítsa a közeli orvoshoz, egészségügyi intézményhez! A
pénzváltás trükkjével próbálkozót küldje a legközelebbi
üzletbe!
A közszolgáltatók sem díjbeszedést, sem visszautalást nem
rendeznek készpénzben, átutalással intézik azt. Szakembereik
csak indokolt esetben keresik fel a fogyasztókat, és erről előre
értesítik az ügyfelet. A szolgáltatók alkalmazottjai minden
esetben igazolvánnyal igazolják magukat.

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.

Jelenleg az alábbi módszert alkalmazzák:
Jellemzően nyugdíjutalás időszakában, a pénzintézetek
közelében, elsősorban időskorú személyeket szólítanak le
pénzváltás ürügyén, majd a sértett a pénzváltást követően
észleli csak, hogy pénztárcájából hiányzik a készpénze.
Kérjük, hogy ne dőljenek be a trükknek, pénztárcájukat ne
vegyék elő idegenek előtt, azt táskájukban, vagy a ruházatukban rejtve tartsák!
Szigetvári Rendőrkapitányság

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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A műszaki tervdokumentáció már elkészült. A kivitelezésre 2019 nyarán (egy év múlva, a tanévzárás után)
kerül sor. Az iskola tanulói és dolgozói más a 20192020-as tanév kezdetétől használatba vehetik a tágas,
korszerű létesítményt.

Új étkező az iskolában
A Bükkösdi Holnapjáért Egyesület 20 millió Ft értékű
támogatást nyert az általános iskola udvarán lévő
melegítő- és tálalókonyha felújítására. A felújítás révén a
meglévő épületrész korszerűsödik, emellett bővülni fog
egy nagyobb létszám befogadására alkalmas ebédlővel.

Az alábbiakban a műszaki tervdokumentáció egyik oldalát láthatják kedves olvasóink!

nak teremteni ezzel a komoly kihívást, erőt, kitartást
igénylő rendezvénnyel. Már állandósult jelzője is van a
programnak, amit úgy emlegetnek országszerte, mint az
egyik legjobb „sáros verseny”-t. Ez a verseny a mintegy
8 km-es pályán, legalább 12 akadállyal átfogóan teszi
próbára a különböző fizikális teljesítőképességeket (erőt,
gyorsaságot, állóképességet, koordinációs képességet). Aki ki akarja próbálni magát, jelentkezzen a versenyre! Egyénileg, csapatban, gyerekfutamban is lehet
nevezni a http://www.bivalyracing.hu/ weboldalon (akár
már most is).

Szeptember 29-én (szombaton) idén is megrendezésre
kerül Bükkösdön a tavaly nagy sikerrel útjára indított
Bivaly Racing. A program szervezői hagyományt kíván-
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Lezárult a LAFARGE Közösségi
Értékprogram első pályázati
időszaka
A LAFARGE Cement Magyarország Kft. által az idei évben
először meghirdetett LAFARGE Közösségi Értékprogram
pályázati ciklusa eredményesen zárult: összesen 10, helyi
kezdeményezésű projektötlet magvalósulásához járulnak
hozzá a 2018-as évben.

Nyertes pályázatok a
bükkösdi iskola javára
A Bükkösd Holnapjáért Egyesület és a Bükkösd Jövőjéért
Alapítvány külön-külön sikerrel pályázott támogatásért a
Lafarge Közösségi Értékprogramja keretében. Az elnyert 500 –
500 ezer forintnyi összeg a bükkösdi iskola fejlesztését, a
gyerekek kulturáltabb szabadidő eltöltését, az iskolaudvar
biztonságosabbá tételét segíti.
Az elnyert összeg egyik feléből az iskola volt fizika terme kerül
átalakításra a közeljövőben. Olyan szabadidős terem kerül
kialakításra, ahol a gyerekek kulturált körülmények között
tölthetik a szabadidejüket, főleg az esős napokon. Emellett
alkalmas lesz közösségi programok (versenyek, vetélkedők,
kézműves foglalkozások) megtartására is. A terem korszerű
játékokkal, mobil berendezési tárgyakkal lesz felszerelve.
Az elnyert összeg másik fele az iskolaudvar szépítését,
körbekerítését fogja segíteni. Ez utóbbi munkálatokhoz
szeptembertől örömmel fogad társadalmi munkafelajánlásokat
az iskola.

A Királyegyházi Cementgyár – a cég szellemiségének
megfelelően – a program által elsősorban a fenntartható,
fejlesztő célú közösségi tevékenységek megvalósulását
kívánja támogatni. Ennek megfelelően a szervezők olyan helyi
közösségek igényeire alapuló építő programokat vártak,
amelyek a településen élők összetartozását, együttműködését
erősítik. Továbbá kiemelt szempont volt, hogy a pályázat az
alábbi tématerületek valamelyike mentén valósuljon meg:
oktatás, képességfejlesztés,
egészségmegőrzés,
helyi közösségi élet előmozdítása,
környezetvédelem,
helyi közösségeket támogató infrastruktúra fejlesz-tése.
A pályázatok értékelése során előnyben részesültek a
közösség fejlesztésére irányuló, hosszabb távon fennmaradó
hatású tevékenységek. A megvalósítani kívánt ötlet kapcsán
elvárás volt a bírálóktól, hogy a helyi közösség tagjaival együtt
került megtervezésre valamint együtt gondoskodnak a projekt
végrehajtásáról.

Tudnivalók a parlagfűirtási
kötelezettségről

A júniusi pályázati időszakban összesen 14 érvényes projektet
nyújtottak be a környező települések civil szervezetei, amelyek
megvalósítása
összesen
öt
települést
érinthet
a
mikrotérségben: Bicsérd, Bükkösd, Gerde, Királyegyháza,
Szentlőrinc. A LAFARGE Közösségi Értékprogram Társadalmi
Tanácsa a szakmai bírálók értékelését figyelembe véve tíz
projektötlet választottak ki. Ezek megvalósulását összesen
több mint 4 millió forint értékben támogatják a szervezők.

A módosított növényvédelmi törvény értelmében a földtulajdonos, földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni
és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan
fenntartani. A parlagfű legintenzívebb növekedési időszaka
július hónapban, a virágpor szóródásának legnagyobb tömege
július végén és augusztus hónapban történik, ezért az
ingatlantulajdonosoknak a parlagfű elleni védekezést június
30-ig végre kell hajtani azt követően pedig a parlagfű
virágzását, az allergén pollen levegőbe kerülését folyamatosan
megakadályozni. A növényvédelmi szerv növényvédelmi
bírságot szab ki azzal szemben, aki a károsító elleni
védekezési kötelezettségét elmulasztja. A bírság mértéke a
terület nagyságától és a gyomosodás mértékétől függően
20.000 – 5.000.000. Ft. A törvény hatálya kiterjed az ország
teljes területére és az összes ingatlantulajdonosra.

A támogatott pályázatok közel fele olyan infrastrukturális
fejlesztések megvalósulását segítik, amelyek hosszú távon is
biztosíthatják a helyi közösségi élet elő-mozdítását, a
közvetlen környezet szépítését, valamint a fiatalkorúak
biztonságos szabadidő eltöltését. Így például játszótér felújítás
és kertépítés valósulhat meg Bükkösdön, Bicsérden betonból
készült padok épül-hetnek, továbbá a speciális nevelési igényű
gyerekek új mozgást segítő eszközökkel gazdagodhatnak.
A Királyegyházi Cementgyár célja, hogy hosszú távon együtt
tudjon működni a közvetlen környezetében élőkkel, segítse a
helyi kezdeményezések megvaló-sulását. Ennek érdekében
2018 őszén ismételten kiírja a LAFARGE Közösségi
Értékprogram pályázatát, amelyre olyan projektötleteket
várnak, amelyek a 2019-es év során fognak megvalósulni.
A pályázati felhívás várhatóan 2018. október elején lesz
közzétéve a www.lafarge.hu honlapon
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NymTIT Gyorsinfo

Településünk július 21-én 45 fővel kirándult Mórahalomra- mindenki jól
érezte magát. A lakosságot felhívással értesítettük a jövő héten
kezdődő NYMTIT közvélemény-kutatásról.
Augusztus 11-én tartjuk Családi délutánunkat.

A nyugat-mecseki települések hírei
2018. június-július

Hetvehely

Bakonya

A Szent György Vitézi Lovagrend két db kombinált kórházi ágyat
adományozott a Hetvehelyi Idősek Klubjának, emellett több százezer
Ft adományt adott át a Hetvehelyi Gyermekekért egyesületnek.
Befejeződött a volt művelődési ház belső karbantartása, melyben
megújult a belső tér. Végső cél, hogy az épület újra betöltse az eredeti
funkcióját.
A kis összegű pályázati forrást a temetőben térköves járda építésére,
valamint a ravatalozó belső felújítására fordította az önkormányzat.
Elkészült az óvoda nyári festése, melyben a csoportszoba, előtér,
mosdó, iroda kapott új színt.
Hetvehely község polgármestere részt az NYMTIT által szervezett
utazáson, melynek célja volt a GMF konferencián való részvétel
Angliában Glouchesterben.

Július 14-én Balatonföldvárra szervezett kirándulást az önkormányzat.
Július 1-től ismét közmunka program indult a településen 6 fő
foglalkoztatásával.
Megtörtént a Bakonya-Kővágótöttös közötti út szélesítése, amely
hamarosan aszfalt burkolatot is kap.
Augusztus 18-ára buszos kirándulást szervezett az önkormányzat
Csokonyavisontára.
Az önkormányzat beiskolázási támogatást nyújt az általános és
középiskolai tanulók részére, melynek kifizetése augusztus közepéig
megtörténik.

Boda

Kővágószőlős

A Rákóczi utcában megkezdett járda felújítása folytatódik a lehetőségekhez mérten.
Elkészült a bodai buszgarázsnál lévő utas váró. Az anyagot és a
munkálatokat Boda Község Önkormányzata biztosította.
A falu készül a közfoglalkoztatásban művelt fűszer- és gyógynövénykert termésének betakarítására. Idén mályvát termesztettünk. Emellett
zajlanak a hagyományos faluszépítő munkák. Sajnálatos módon
általános tapasztalat, hogy a fejlesztések előrehaladását gyakran
akadályozza az anyag- illetőleg szakemberhiány.

Befejeződött a polgármesteri hivatal felújítása, új színt kapott az épület
kívülről.
9 fővel folytatódik a hosszú távú közmunka program, melynek keretében a település zöldövezet karbantartását végzik a programban
résztvevők. A főbb feladatok: fűnyírás, parlagfű irtás, turista utak
karbantartása.
Július elején szakmai úton Angliában, Bristolban, az NDA Stakeholder
Summit két napos konferenciáján vettünk részt az NYMTIT társulás
tagjaként.
Önkormányzati támogatással a Buzás Andor Művelődési Házban nyári
gyermektábort szerveztünk az óvodás és alsó tagozatos iskolások
részére.
Augusztus elején megkezdődik templomunk orgonájának karbantartása, a munka megvalósulásához jelentős forrással járult hozzá az
Önkormányzat. Augusztus 20-án tartjuk a falunapunkat, melyre
szeretettel várunk minden érdeklődőt az NYMTIT tagtelepüléseiről is.

Bükkösd
A térségi gazdasági környezet fejlesztésére, a foglalkoztatás
elősegítésére szánt keretből helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztésére 17 projekt kapott állami támogatást. 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.

Kővágótöttös

Cserdi

Megkezdődtek a Tájház felújításának munkálatai, ami a NYMTIT
társulási támogatásból finanszírozunk.
Három busszal Falunapi kirándulásra vittük a lakosságot FelcsútVelencei tó úti céllal, a résztvevők sok szép élménnyel gazdagodtak.
Június 14-én Közmeghallgatást és testületi ülést tartottunk, ahol a
községben közszolgáltatást végző intézmények vezetői is részt
vettek.A testület elfogadta a településkép védelmi rendelet.
Hét fő foglalkoztatásával folytatódott a hosszú távú közmunkaprogram
A tájház felújítása a tervekhez képest halad, mely a NYMTIT társulási
támogatásból valósul meg.
Alpolgármesterünk Kosztolányi Dezsőné utazott az Angliai szakmai
útra Bristolba, ahol a NYMTIT társulás tagjai az NDA Stakeholder
Summit két napos konferenciáján vettek részt.
A RNÖ 2018.07.21.-én Roma Családi Napot tartott, ahol a
gyerekeknek légvár, trambulin állt rendelkezésre, valamit mindenkit
vendégül láttak egy tányér babgulyásra.
Július 28-án strandos kirándulást szervezett az RNÖ Zalaegerszegre

Zajlik a karbantartási munka a településen, a műemlék járdák felújítása, festése történik, családoknál tető-, kémény-, járda-javítás folyik.
A fóliasátrakban folyamatosan zajlanak a növénytermesztési munkálatok. A szőlőhegyen és az önkormányzat területeken parlagfű mentesítés történik.

Dinnyeberki
Folytattuk munkálatainkat a hosszú távú mezőgazdasági programunkban, elvettettük a cirkót, zellert, petrezselymet.
Az önkormányzati épületegyüttes felújításához befejeződött az épület
kiürítése, elkezdődtek a munkálatok.
A falugondnok elkezdte képzését Kecskeméten.
Júliusban is folytattuk munkálatainkat a hosszú távú mező-gazdasági
programunkban, sajnos a vihar sok kárt okozott. Diákmunkára is volt
lehetőség a két hónapra 3 főt alkalmaztunk,4 órában dolgozhattak.
A hosszú távú programunkat ismét elindítottuk 07.01-12.31-ig tartó
időszakra 2 fővel.
Az önkormányzati épületegyüttes felújításánál tartanak a mun-kálatok,
a csomagoló mögött elkészült a féltető, előtte pedig térkövezve lett.
A temetőben a ravatalozó előtti rész betonozták.
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Helesfa
Június 23-án a Természetjáró Klub a következő túrán vett részt,
Kővágószőlős-Jakabhegy–Zsongorkő-Babás szerkövek-Pálos kolostor
rom. A kirándulás jól sikerült. Június 30-án délutánra "Mozdulj!"
felhívással sportnapot tartottunk, idősek és fiatalok részére is.
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