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Megjelenik kéthavonta. Ingyenes!

Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja.

Értesüljön falunk híreiről!

Idősek Világnapja

Idén október 19-én (pénteken), délután kerül sor a település idős lakóinak köszöntésére a bükkösdi Sportcsarnokban. Az ünnepségre sok szeretettel várja a
Bükkösdi Önkormányzat, a Bükkösd Jövőjéért Alapítvány és a Bükkösd Holnapjáért Egyesület a falu valamennyi 60 év feletti lakóját. (A rendezvény programjáról
és a szállítási lehetőségekről külön szórólap fog
tájékoztatni.)

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1jét az Idősek Világnapjává. Napjainkban hozzávetőlegesen 600 millió hatvan év feletti személy él a világon,
számuk 2025-re akár meg is kétszereződhet. Éppen
ezért a gyorsan öregedő világban az idősek sokat
segíthetnek a fiatalabb korosztályoknak (akár önkéntes
munkával, akár a tapasztalataik átadásával).

Újra Bivaly Racing Bükkösdön

Szeptember 29-én immár második alkalommal került
megrendezésre – a Bükkösd Jövőjéért Alapítvány
jóvoltából – a Bükkösdi Bivaly Racing. A komoly
erőpróbát kívánó sportrendezvény célja a sport
népszerűsítése, emellett egy olyan futóverseny
létrehozása ahol nem csak a futás szerelmesei
mérettethetik meg magukat, hanem az erőedzés hívei is,
megküzdve szintkülönbséggel, akadályokkal, súlyokkal.

Kosztolányi Dezső: Intés az öregebbek tiszteletére
Bizony hajoljatok meg az öregebbek előtt,
akár utcaseprők, akár miniszterek.
Nem oly tiszteletet prédikálok én tinektek,
mint a papok s az iskolai olvasókönyvek.
De vegyétek számba, mily nehezen mentitek át ti is
évek veszedelmén törékeny szívverésteket
ezen az embernek ellenséges földgolyón
s ők, kik negyven, ötven, hatvan évet éltek,
hány téli reggelen, hány tüdőgyulladáson
gázoltak át, hány folyó mellett haladtak el éjjel
s hány gépkocsitól ugrottak el az utcasarkokon,
míg váratlanul elétek állanak, időtől koszorúzva,
mint a csodák, mint akik háborúból jönnek,
egyenesen, mint a zászlórúdak s egyszerre kibontják,
hogy ámuljatok, vihar-csapott, de visszahozott életüknek
méltóságosan lebegő, békét hirdető, diadalmi lobogóját.

Ez a verseny átfogóan tette próbára a különböző fizikális
teljesítőképességeket (az erőt, a gyorsaságot, az
állóképességet és a koordinációs képességet). Az idei
Bivaly Racing-nek mintegy 240 résztvevője volt, köztök
40 gyermek is. 9.3 km-es pályán 10 mesterséges és
számtalan természetes akadály tette próbára a versenyzőket. Az 1 km-es gyermekpályán játékos akadályok és
erőfeladatok várták a 7-14 éves korosztályt.
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Helyezések, időeredmények
Férfiak
1. Kovács Roland 01:00:54
2. Kovács Ferenc 01:04:48
3. Vér Ferenc 01:04:55
4. Slavonics Bálint 01:09:08
5. Kiticsics Zalán 01:09:44
Nők
1. Bakonyiné Pozsár Katalin Nikolett 01:16:25
2. Kovács Rita 01:18:53
3. Hock Andrea 01:19:12
4. Dr. Kálovics Judit 01:20:05
5. Seff Nikoletta 01:20:15
Felsős gyerekek
1. Pusch Kevin 00:05:33
2. Kiss Noel 00:05:36
3. Lukács Máté 00:06:17
4. Telek Sámuel Álmos 00:07:15
5. Csondor Luca 00:07:32
Alsós gyerekek
1. Petrik Mihály 00:07:01
2. Petrik Marianna 00:07:39
3. Fridrich Levente 00:07:44
4. Ambrus Krisztián 00:07:56
5. Dömötör Attila 00:08:01
Csapatok
1. Büntetés Végrehajtási Intézet csapata 03:32:19
2. Feláldozhatók csapata 03:45:05
3. Katonák csapata 03:55:42
4. Pécsi Tv-torony Keményei 03:56:14
5. Tűzmanók csapata 04:07:37

A Bivaly Racing napja előtti pénteken, a Nemzetközi
Diáksport Nap alkalmából az iskola diákjai is valamenynyien lefutották az 1 km-es akadályokkal és erőfeladatok tűzdelt gyermekpályát. Előtte előadást hallgathattak meg az egészséges életmód fontosságáról. A
legkiválóbb eredményeket elérőket értékes díjakkal jutalmazták a szervezők.

„A versenyzők Baranya minden szegletéből, de még Kaposvárról, Várvölgyről, Budakalászról és Nyírmadáról is jöttek,
pedig azzal mindenki egyetértett: a pálya nem volt gyerekjáték.
A kijelölt távon számos akadály mellett a bükkösdi
horgásztóba is bele kellett gázolniuk derékig a résztvevőknek,
a szél és a hideg víz miatt talán ez próba volt a legmeglepőbb.
A legnehezebb talán mégsem ez volt, sok tapasztalt
akadályfutó megrökönyödött a sárban kúszást igénylő akadályt
látva, persze némi hezitálás után mindenki bemerészkedett a
szögesdróttal körbevont pályára. Végül még a nyakig sáros
versenyzők is vidáman értek a célba … Az idei évben először
a megyei önkormányzat, a rendőrség és a honvédség is
képviseltette magát. De a gyerekeknek sem kellett a pálya
széléről szurkolniuk, a gyermekfutamon a község és a
környékbeli települések iskolásai is részt vehettek.”
(Forrás: www.bama.hu)
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Járási akadályverseny

E pályázatnak az is egy komoly kihívást jelentő
jellegzetessége, hogy a támogatást elnyerő Bükkösd
Jövőjéért Alapítványnak nem csupán Bükkösdön és a
település környezetében kell egészségfejlesztő testmozgást és szabadidős sportprogramokat szerveznie
három éven keresztül, hanem az egész régióban:
Baranyában, Tolnában és Somogyban is. Ezekből a
„külhonban” megvalósult vagy ezután megszervezésre
kerülő programokból adunk némi ízelítőt a rendezvények plakátjaival.

Bükkösd Jövőjéért Alapítvány által elnyer EFOP 1.8.6.
pályázat támogatásával szervezték meg a bükkösdi
iskolában az újabb sportnapot, benne a járási szintű
akadályversenyt. A bükkösdi iskola diákjai mellett a
Szentlőrinci Általános Iskola egy felsős csapattal és az
EGYMI egy alsós csapattal képviseltette magát.

Az alsó és felső tagozat diákjai külön-külön akadálypályán haladtak keresztül. Útjukat több alkalommal erőtpróbáló, ügyességet és kitartást igénylő akadályok
szakították meg. A legnagyobb sikere a szakadék fölötti
kötélmászásnak volt idén is.

Ennek a pályázatnak nagyon fontos részcéljai a következők:  terjedjen el széles körben az egészséges
életmód szemlélete és gyakorlata, ezen belül a
szabadidősport életvitelszerű gyakorlása;  fejlődjön a
lakosság egészségtudatossága, javuljon az egészsége;
 kerüljön felülvizsgálatra a célcsoportokhoz igazított
egészségkommunikáci és egészségfejlesztő testmozgás
kommunikáció;  javuljon a szabadidősport szolgáltatások elérése a hátrányos helyzetű, különösen szegénységben élő családok számára;  javuljanak az esélyegyenlőség, és a társadalmi befogadás feltételei a
szabadidősportban.

Bocsa („Boccia”) pályaavató és sportrendezvény Helesfán,
a Boróka Otthonban szeptember 7-én
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Szabadidősport rendezvény Sásdon, szeptember 28-án

Sport és életmód fesztivál Kaposváron, október 6-án

Sport és egészségnap Szentlőrincen, október 13-án

Egészségnap Szekszárdon, október 28-án
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„Együtt gyermekeinkért” - futás

Hírek az iskolából

2018. szeptember 21-én rendezték meg az „Együtt Gyermekeinkért” IV. Szentlőrinc – Királyegyháza Jótékonysági Futóversenyt, Szentlőrinc és Királyegyháza települések önkormányzatai, a Tekerj, Fuss, Túrázz Egyesület, valamint a Lafarge
Cement Magyarország Kft. társszervezésében. A többszáz
induló gyermek között Dudás Dominik 7. osztályos tanuló a 2.
helyezést érte el.

Fűszertkert az ebédlő mellett
A negyedik osztályosok szeptember elején ültették el a fűszerkert első ágyásának növényeit. Bazsalikom, metélőhagyma, kapor, rozmaring, citromfű került a földbe.

Októberre – a szorgalmas ápolás, öntözés eredményeként –
látványosan megnőttek a fűszernövények.

A Népmese Napja
Szeptember 26-án ünnepelte meg az iskola a Benedek Elek
születésnapja alkalmából évente megrendezésre kerülő
Népmese Napját. A gyerekek népmeseillusztrációiból kiállítás
nyílt aznap az iskolában. Az iskola hagyományos meseünnepén a legtöbb osztály dramatizált mesejelenetet adott elő
a meghívott vendégeknek, a nagycsoportos óvodásoknak és
iskolatársaiknak.

XV. Tájoló Nap Bodán
A szeptember 15-én Bodán megrendezett XV. Tájoló Nap
ügyességi versenyén Dinnyeberki csapata 2. helyezést ért el.
Cserdi csapata a második lett. Bükkösd és Helesfa csapata a
4. helyen végzett.
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Erdei iskolában a Dráva mentén
A negyedik és az ötödik osztályosok, valamint egy-egy 6., 7.
és 8. évfolyamos diák erdei iskolai táborozáson vett részt
szeptember 29-től október 2-ig. A négy napos, 3 éjszakás
erdei tábor az ormánsági településen, Mattyon, a Kormorán
Vendégházban került megszervezésre. A program változatos
volt: siklósi várral való ismerkedés, drávai sétahajózás a
kormorántelep megtekintésével, 20 km-es gyalogtúra a Boros
Dráva árterében, a folyó holtágak és a drávai homokpadok
tanulmányozása, a Mattyi Madár Emlékpark meglátogatása,
kézműves foglalkozás, táncház, történelmi vetélkedő, éjszakai
rókavadászat, számháborúzás, jelmezbe öltözés után csata a
vendégház udvarán. A gyerekeknek és a kísérő pedagógusoknak emlékekben gazdag, élménydús napokat jelentett ez
az iskolán kívüli tanulási és szabadidő-eltöltési lehetőség. Az
erdei iskola programját az EFOP-3.3.2-16-2016-00053 jelű,
„Kulturális intézmények a köznevelés eredményes-ségéért Kompetenciafejlesztő foglalkozások Bükkösd községben és
térségében” című pályázati forrásból támogatta a Bükkösdi
Önkormányzat.

Elsősegélynyújtás, életmentés
Dr. Kutnyánszky Valéria háziorvos elsősegélynyújtási és
életmentési technikákat mutatott be és gyakoroltatott az iskola
diákjaival október 5-én.

Virágosítás a faluban
A Bükkösdi Önkormányzat 500 tő levendulát vásárolt a falu
virágosításához. A megyefai buszkordulóban, a megyefai bolt
előtt és a parkolóban, az Önkormányzat előtt és a Templom
térre kerülnek kiültetésre ezek a szép növények. Az illatos
gyógynövény – amellett, hogy díszévé válik a falu köztereinek
– számos módon felhasználható, illatszer, szörp, illatzsák,
merített papír, szappan, stb. készíthető belőle. Ez a kellemes
illatú, évente kétszer virágzó, évelő növény nem igényel
különösebb gondozást. Egyet igen: óvjuk, ne tépjük le ok
nélkül, ne húzzuk ki a földből tövestől! És akkor három-négy év
múlva díszévé válik Bükkösdnek.
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A Királyegyházi Cementgyár új lehetőséggel támogatja a helyi
kezdeményezéseket

A fenntartható jövőért és közösségért
A LAFARGE Cement Magyarország Kft. új lehetőséget
biztosít a Királyegyházi Cementgyár és Bükkösdi Kőbánya
közvetlen környezetében, a helyi kezdeményezések megvalósításának segítése érdekében.
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 várnak,
amelyek a településen élők összetartozását, együttműködését
erősítik. Továbbá kiemelt szempont, hogy a pályázat az alábbi
tématerületek valamelyike mentén valósuljon meg:
· oktatás, képességfejlesztés,
· egészségmegőrzés,
· helyi közösségi élet előmozdítása,
· környezetvédelem,
· egyéb, helyi közösségeket támogató infrastruktúra fejlesztése.
A pályázatok értékelése során előnyben részesülnek a közösség fejlesztésére irányuló, hosszabb távon fennmaradó
hatású tevékenységek. A megvalósítani kívánt ötlet kapcsán
elvárás a bírálóktól, hogy a helyi közösség tagjaival együtt
kerül megtervezésre valamint együtt gondoskodnak a projekt
végrehajtásáról.
ű

Pályázni azok az önkéntes alapon szerveződő, közcélú,
nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit civil szervezetek, valamint a nonprofit KKV-k tudnak, amelyek
bejegyzett székhelye és a tervezett projekt is a Királyegyházi
Cementgyár és a Bükkösdi Kőbánya közvetlen vonzáskörzetében van.
A Magyar Adományozói Fórum közreműködésével megvalósuló pályázat október 10-től érhető el a LAFARGE Cement
Magyarország Kft. honlapján (www.lafarge.hu). A pályázatokat az online pályázati adatlapot kitöltve lehet benyújtani
legkésőbb november 8-ig, a kihirdetésben szereplő jogi
formáknak megfelelve, és a szükséges mellékletek csatolásával.
A rendelkezésre álló keret: 4.000.000 Ft, azaz négymillió forint,
az egy pályázó által elnyerhető összeg legfeljebb 500.000 Ft,
azaz ötszázezer forint. A támogatást nyert projekteket 2019.
január 1. és 2019. június 30. között kell megvalósítani.
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.

GYÜMÖLCCSEL JÁRULT HOZZÁ A GYEREKEK
ÉTKEZTETÉSÉHEZ A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR
Közel háromszázötvenezer forint értékben osztottak szét
gyümölcsöt a Királyegyházi Cementgyár munkavállalói
Szentlőrinc, Királyegyháza és Bükkösd óvodáiban, általános iskoláiban, szeptemberben. A jótékonysági akció nem
egyedüli, egy olyan sorozat első állomása, ahol a
munkavállalók felajánlják juttatásaik egy részét a helyi
közösségek javára.
„Ami Neked természetes, az másnak ajándék címmel belső
kampányt indítottunk munkatársaink részére. A sorozat első
állomásaként az Egészség- és Munkavédelem jegyében a
munkavállalóink a dolgozói juttatásként biztosított napi
gyümölcsadagjaikat ajánlották fel és vitték el személyesen
mindennap a helyi óvodákba vagy általános iskolákba”. –
mondta Hoffmann Tamás, a LAFARGE Cement Magyarország
Kft. Ügyvezető igazgatója.
Összesen négy héten keresztül, 30 önkéntes kolléga, közel
350.000 Ft értéken osztott szét gyümölcsöt több mint 1000
gyermek számára. A Királyegyházi Cementgyár ezzel olyan
érzékeny témára hívta fel a figyelmet, mint a fejlődésben lévő
kisiskolások napi rost- és vitaminbevitel szükséglete. Az
óvodás és általános iskolás gyerekek meghatározó része
ugyanis, kifejezetten olyan hátrányos helyzetű kistérségekben,
mint az Ormánsághoz közel eső Szentlőrinc és környéke, nem
jut hozzá a napi szükséges gyümölcsforráshoz, pedig ezek
alapvető élelmiszerek a növekedéshez.
„A kollégák mindig boldogan és büszkén vitték ki a
gyümölcsöket a helyi óvodákba, általános iskolákba. Köztük
voltak olyanok, akik munkaidejükön kívül, szabadnapjukon is
csak azért eljöttek, hogy ebben a nemes feladatban részt
tudjanak venni.” – mondta Zadravecz Zsófia, Értékesítés és
marketing igazgató. A munkavállalóknak meghirdetett kampányt tervezetten további akciók követik még az idei évben,
illetve a jövő év elején is.

7

2018. október

Bükkösdi Hírlap

Október 6.

unak, ő azonban ezt elutasította, és kötél általi halálra ítélte.
Lázár Vilmos: Örmény származású magyar nemesi családban
született. Fiatalon lett katona. Kiválóan szerepelt a
szabadságharc utolsó csatáiban. Augusztus 12-én Bem
tábornok ezredessé léptette elő és megbízta a felsőmagyarországi hadtest maradványaiból alakított IX. hadtest
parancsnokságával.

Nemzeti gyásznap
Bár a 1848-49-es szabadságharc 1849 tavaszán még nagy
magyar győzelmeket hozott, Ferenc József császár fő
szövetségesétől, Oroszországtól kért segítséget és elérte a
fordulatot. A hatalmas cári haderő eltiporta a több mint egy éve
folyó harcokban kivérzett magyar seregeket. 1849. október 6án a majdnem egy éven át tartó szabadságharc befejezését
követően az ifjú Ferenc József császár súlyos büntetés
kiszabásával akarta megüzenni a magyaroknak: birodalmában
nem tűri a lázadást. A császár tizenhárom magyar
honvédtábornokot ítéltetett halálra, mindegyiküket nyilvános és
megszégyenítő kivégzéssel sújtva.

Poeltenberg Ernő: Gazdag osztrák szülők gyermekeként
született. Összesen 18 éve szolgált már tisztként a császári
seregben, amikor kitört a szabadságharc. A kápolnai csatában
kitüntette magát. 1849. április 14-e után a hetedik hadtest
parancsnoka lett ezredesként, majd június 2-án tábornokká
léptették elő. A nyári hadjárat idején Haynau túlerejével
szemben visszavonulni kényszerült. Görgey bizalmasaként ő
közvetített
a
tárgyalásokon
a
cári
seregekkel
a
fegyverletételről. Ezután fogták el az osztrák hatóságok.
Török Ignác: Kisbirtokos magyar nemesi családból származott. A bécsi hadmérnöki akadémián végzett, 1839-ban a
nemesi testőrséghez került, ahol erődítés elméleteket oktatott.
Tanította többek között Görgey Artúrt és Klapka Györgyöt is. A
harcok alatt Komáromban a vár erődítését, kiépítését
szervezte meg, majd a budai várban szolgált, végül Szegedre
rendelték hogy a Tisza jobb partján sáncokat emeljen.
Láhner György: A Túróc megyei Necpálon született 1795ben, német polgári családban. 1848 őszén a Honvédelmi
Minisztérium hadfelszerelési és fegyverkezési főfelügyelővé
nevezte ki, ezredesi rangban. Ebben a minőségében a pesti
központú magyar fegyvergyártás felfuttatása volt a feladata.
Pest elestét követően tábornokként ő állíttatta fel a nagyváradi
fegyvergyárat.
Knézich Károly: Édesapja horvát volt, aki osztrák szolgálatban határőrtisztként dolgozott. Részt vett a szerbek elleni
hadjáratban, majd az isaszegi és a nagysallói csatában is.
Damjanich János lábtörése után vezérőrnaggyá és a harmadik
hadtest főparancsnokává nevezték ki. E minőségében vett
részt Buda ostromában.
Nagysándor József: A déli harcokban nyújtott kiváló teljesítményéért ezredessé léptették elő. Az 1849. március 5-i
szolnoki csatában szétvert ellenség maradványait hősiesen
üldözte. Az ütközetben tanúsított hősiességéért 2. osztályú
érdemjellel tüntették ki. A tokaji átkelés után 1849. augusztus
2-án Debrecen mellett megütközött a hatszoros túlerőben lévő
cári sereggel, és bár vereséget szenvedett, megmentette a
felmorzsolódástól a Görgey vezette főerőket.

Kik is voltak ők?
Kiss Ernő: Gazdag, örmény eredetű családban született.
1848 októberében – a honvéd hadseregben elsőként –
nevezték ki honvéd vezérőrnaggyá. Később 1849 januárjában
Debrecenben az Országos Főhadparancsnokság vezetője lett,
majd tavasszal megkapta a Magyar Katonai Érdemrend II.
osztályát. A szabadságharc végéig több alkalommal is
helyettesítette a hadügyminisztert.

Aulich Lajos: Ő volt az aradi vértanúk közül a legidősebb,
kivégzésekor 56 éves. Német anyanyelvű polgári családba
született. Már 20 évesen katonai pályára lépett. A
szabadságharc kezdetén a délvidéki harcokban vett részt.
Később a tavaszi hadjáratban harcolt, majd 1849. július 14-étől
a magyar kormány hadügyminisztere lett.

Dessewffy Arisztid: Jómódú, magyar, evangélikus családba
született. 18 éves korában jelentkezett a császári hadseregbe.
Kitüntette magát a kápolnai csatában, majd a tavaszi hadjárat
ütközeteiben, ezért április 18-án megkapta a Magyar Katonai
Érdemrend III. osztályát. Később az I. hadtest lovashadosztályának parancsnokává nevezték ki. Hadtestével jelen volt
Buda ostrománál, ahol megkapta vezérőrnagyi kinevezését.
Július elejétől a felső-magyarországi hadsereg lovassági
főparancsnokaként az orosz sereg előrenyomulását akadályozta hősiesen.

Damjanich János: Szerb nemzetiségű, vagyontalan családból
származott. A katonatiszti iskolát Temesváron végezte. A
szabadságharc első szakaszában, 1848 végéig a délvidéken
harcolt. Részt vett a tavaszi hadjáratban és a komáromi
csatában is. Április 28-án ideiglenes hadügyminiszterré is
kinevezték, azonban mikor kikocsizott csapatai megszemlélésére, eltörte a lábát, és emiatt szolgálatképtelenné vált.
Július 11-től az aradi vár főfelügyelője, majd várparancsnoka
lett. Augusztus 17-én a cári csapatok előtt tette le a fegyvert.

Schweidel József: Harcolt a napóleoni háborúkban. A
schwechati csatában tanúsított bátorságáért az Országos
Honvédelmi Bizottmány 1848 októberében tábornokká avatta.
1849. május 9-én lett Pest városparancsnoka. Ő volt az
egyetlen, akit az aradi vészbíróság kegyelemre javasolt Hayna

Vécsey Károly: Rangos főnemesi családba született és szinte
még kamaszként katonai pályára lépett. A szabadságharc kezdetén ő is a délvidéken vett részt a harcokban. 1949. április 7-
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2018. október
1989. október 23-án Szűrös Mátyás az akkori megbízott
államfő kikiáltotta a III. Magyar Köztársaságot a Parlamentnél
összegyűlt százezres tömeg előtt.

én nevezték ki az aradi várat ostromló V. hadtest élére. A
szabadságharc utolsó csatájában, Temesvárnál hősiesen és
nagy szakértelemmel vezette csapatait.
Leiningen-Westerburg Károly: Ő volt a legfiatalabb aradi vértanú, kivégzésekor alig 30 éves. Hessen nagyhercegségben
született, olyan család gyermekeként, amelynek több tagja is
katonaként szolgált. 1848 őszén Temesvárra rendelték, ahol
önként jelentkezett a szerbek ellen vívott hadjáratba. Bátorságáért 1849 áprilisban ezredesi ranggal tüntették ki. A tavaszi
hadjáratban további érdemeket szerzett, melyek elismeréséül
július 1-jén tábornokká léptették elő. Görgey személyes jó
barátjának mondhatta magát.
Forrás:
https://tortenelemtanulas.blog.hu/2014/10/05/oktober_6_az_aradi_vertanuk_napja

Forrás: https://wiki.startlap.hu/miota-nemzeti-unnep-oktober-23/

Október 23.

Egyre szépül Bükkösd

Ez a nap 1991 óta ünnepnap Magyarországon. Az 1956-os
forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar
Köztársaság 1989-es kikiáltásának a napja.
1956. október 23-án a magyar nép a diktatúrára forradalommal
válaszolt, fegyveres felkelés robbant ki a szovjet megszállás
ellen. Az egyetemi diákság országszerte tiltakozott a kommunista diktatúra ellen, ezen a napon pedig tömegmozgalommá
tudott válni a szervezkedés. Nagy Imre, akkori miniszterelnök
a beszédében reformokat ígért a kétszázezer főre duzzadt
tömegnek. A felkelők elfoglalták a Magyar Rádió épületét.

Befejezéséhez közeledik a Gyógyszertár felújítása. A külső
munkálatok már teljesen elkészültek. A belső munkák 99 %-a
szintén elkészült.

Pár nappal ezután a szovjet csapatok vérbe fojtották a forradalmat, majd a Kádár rezsim megtorló intézkedéseket
foganatosított.
Természetesen ezután évtizedekig nem lehetett október 23-át
ünnepelni. Az eseményeket ellenforradalomként kommunikálták. Nagy Imre miniszterelnököt és többszáz társát 1958ban kivégezték az ellenük irányuló koncepciós per eredményeként. Először börtönudvaron temették el őket, majd az
Új Köztemető 301-es parcellájába, jeltelen sírba tették a
tetemeket.
Az 1980-as végén, ahogyan a rendszer gyengült, egyre inkább
nyilvánosságra került, hogy mi is történt akkor. 1989. június
16-án a Hősök terén 250 000-es tömeg búcsúzott Nagy Imrétől
és mártírhalált halt társaitól, majd a 301-es parcellába ünnepélyesen újratemették őket.

Elkészült az első vadonatúj játszótér is a Templom téren. A
korábban itt lévő játékok egy része – felújítva – bekerült az
iskola udvarába, a gyerekek nagy-nagy örömére.
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NymTIT Gyorsinfo
A nyugat-mecseki települések hírei
2018. szeptember

Bakonya
Szeptember 15-én szüreti felvonulás és bál volt a településen.
Szept. 22-én a bakonyai RNÖ szervezésében "Táncolj cigánylány"
címmel hagyományőrző fesztivál volt az önkormányzat udvarán.

Boda
Az Európai mobilitási Hét keretében Bodán, autómentes napot
tartottak, ehhez egy utca teljes lezárására került. Lehetőség volt a
program keretében a gyermekeknek sportversenyeken részt venni,
kvadozni, íjászkodni, sportolni. A sportversenyen részt vevők között a
jó eredményt elérők díjazásban részesültek.

Bükkösd
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. A
műszaki tervdokumentáció már elkészült. A kivitelezésre 2019 nyarán
(a tanévzárás után) kerül sor. Az iskola tanulói és dolgozói más a
2019-2020-as tanév kezdetétől használatba vehetik a tágas, korszerű
létesítményt.

Cserdi
A hűtő ház tervei elkészültek közhasznú munkások befejezték a nyári
munkálatokat, most a szőlőhegyi utak takarítása következik.
Nagy sikerű falunapot tartottunk szeptember 29-én. Vendégünk volt
többek között a Kaly Jag együttes és fellépett Kis Grófo (Kozák János)
is a rendezvényünkön.

Cserkút
Cserkút község az idei NyMTIT-es támogatásból azt a célt (is) tűzte ki,
hogy a falunk Ny-i, első utcájának É-i oldalán oldja meg a járdák és
autóbejárók igényes megoldását, ahogy korábban az Alkotmány utcában is tapasztalhatták.
Komoly ígéretet kaptunk a kivitelezőtől, hogy az utcán látható
feladatokat időre megoldják és november közepétől birtokba vehetik a
lakók az új bejárókat.
A kivitelezővel egyetértésben igyekszünk - a kereteinkhez mérten minden egyedi igényt is kielégíteni.
Köszönjük lakóink türelmét és a kivitelezők igyekezetét!

Dinnyeberki
Folytattuk munkálatainkat a hosszú távú mezőgazdasági programunkban.
Az önkormányzati épület együttes felújítása hamarosan befejeződik.
Szeptember 8-án megtartottuk családi napunkat, ami nagyon jó
hangulatban telt el, finom ételek készültek és a gyerekeknek gokard,
légvár és íjászat volt.

Helesfa
Részt vettünk Bodán szeptember 15-én a NyMTIT Tájoló napi
rendezvényén, mely jól sikerült.
Sportnapot tartottunk minden korosztály részére a sporttelepen 22-én.
Október 2-án háziorvosunk, dr. Kutnyánszky Valéria előadást tartott az
idei bangladesi missziójáról és az egészségügyi szűrések fontosságáról.

Bükkösdi Hírlap

Hetvehely
Támogatásra alkalmasnak minősítette a döntéshozó a VP6-7.2.1.10
7.4.1.2-16 kódszámú pályázatunkat, mely erőgép beszerzési projekt.
Beszerzendő erőgépek: 1 db DEUTZ FAHR 5105.4 G DT MD ECO
erőgép, 1 db MB 170 LW rézsűkasza, 1 db LEKO 2,5 vonólap, 1db
Tehnos MU 220 LW szárzúzógép, 1db Jimna WC-6 ágaprító. A teljes
projekt összege 19.250.253 Ft.
A " Humán Reaktor" projekt keretében Sport napot rendezett az
önkormányzat, mely népszerű volt a fiatalok körében. A remek
programok egy részét a Sportcsarnokba szervezték a hatalmas hőség
miatt, ahol egyben az ebédet is elfogyaszthatták a jelenlévők.
Megkezdődött az orvosi rendelő felújítása, melynek beruházása
23.000.000 Ft összegbe kerül. Ebből megújul a rendelő, váró,
tetőfedés, szigetelés, nyílászárok cseréje, Ebben az épületben kap
helyet a Védőnői szolgálat is.

Kővágószőlős
Képviselő testületi határozat alapján zajlik, lassan befejeződik a Hősök
terét korul ölelő járda javítása és az eddig hiányzó járdarészek
megépítése.
Az új nevelési-oktatási évben új vezetőt neveztünk ki az óvoda élére.
Megkezdődött az iskolai tanév. Az első osztályban 12 gyermek kezdte
meg az általános iskolai tanulmányait.
A közmunka programban folyamatosan végezzük a zöldterület
karbantartása, a parlagfű mentesítés ötödik üteme szeptember 17-21
között zajlik.
Felső tagozatos iskolásaink 4 fős csapattal vettek részt a XV. Tájoló
Nap társrendezvényén a Kővágótöttösön szeptember 14-én
megrendezett játékos szellemi vetélkedőn. Szeptember 15-én a
jubileumi, XV. Tájoló Nap szakmai fórumán vettünk részt Bodán a
Zsongorkő Baráti Kör és a Nyugdíjas Klub képviselőivel.
Szeptember 15-én a 11. Nemzeti Vágtán, Budapesten a Hősök terén
72 település között Kővágószőlős is képviseltette magát. A 11.
előfutamban 78.05 mp-es idővel elsőnek ért célba, így a
középfutamban is rajthoz állhatott, ahol 108.22 mp-es idejével a
negyedik helyen végzett Bagonyi Gergely Déva Szándék lovával. Az
indulót az önkormányzat anyagi erőforrásaival támogatta. Gratulálunk
a versenyen elért eredményért.
A Munkaügyi Központ által biztosított TOP pályázat keretében 1 fő
irodai dolgozóval bővült az önkormányzat dolgozóinak létszáma.
Örömmel tudatjuk, hogy Pécs város napján dr. Pandur József festőművész, tanár “Városháza Emlékérem” kitüntetést kapott.

Kővágótöttös
Szeptember 1-én bányásznapi megemlékezést tartottunk, helyi fiatalok
műsorával, koszorúzással a Falufejlesztő Egyesülettel közösen.
Szeptember 8-án Szüreti mulatság keretében a "Gondozott virágos
porta" díjainak átadására is sor került, ismét három ingatlan részesült
az elismerésben. Szeptember 14-én megtörtént a tájház műszaki
átadása, elkészült a felújítás első szakasza.
A NyMTIT jubileumi XV. alkalommal megtartott Tájoló napi kisérő
rendezvényén 11 település 44 fiatalja négy fős csapatainak tartott
játékos vetélkedő falunkban került megrendezésre. E napon a Bodára
érkezett finn testvértelepülésük vendégei is megtisztelték a
rendezvényt. A másnapi fő rendezvényen a képviselőtestület tagjai, az
RNÖ és a civil szervezet vezetője is részt vett a szakmai tájékoztatón
és az azt követő kulturális műsoron.
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