XIV. évfolyam 6. szám, 2018. DECEMBER

Megjelenik kéthavonta. Ingyenes!

Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja.

Értesüljön falunk híreiről!

Áldott, békés ünnepeket!

A karácsonyi ünnepkör
A karácsonyi ünnepkör advent első vasárnapjától vízkereszt
ünnepéig tartó időszak, amely felöleli a karácsonyi készülődést
és ünneplést, valamint az azt követő időszakot is. Erre az
ünnepkörre nagyon sok jeles nap esik. A jelentősebbek között
van az advent időszaka, András, Borbála és Luca napja, a
Mikulás ünnepe, a szenteste és a karácsony, az aprószentek
ünnepe, Szilveszter napja és az újév, végül a vízkereszt. A
karácsonyi ünnepkör – a húsvéti és a pünkösdi ünnep-kör
mellet – a legnagyobb ünnepnek számít a keresztény világban.

Minden kedves Olvasónknak áldott, békés
karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag,
boldog új évet kívánunk!
Fésűs Éva: Karácsonykor
Karácsonykor
fényesek a felhők,
csillagokból
horgol a tél kendőt.
Ráteríti
hegyek tetejére,
fenyőágnak
jégrojtos a vége.
Karácsonykor
mindenki varázsol,
meglepetés
bújik ki a zsákból.
Szekrényeknek
titkos rejtekéből,
édesapám
legmélyebb zsebéből.
Karácsonyra
kalácsot is sütnek,
nincsen ennél
izgalmasabb ünnep!
Ajándékot én is
készítettem,
amíg készült
majdnem tündér lettem!

Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (december 25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig számított időszak. Advent első vasárnapja
egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti. Az advent szó
jelentése „eljövetel”. A latin „adventus Domini” kifejezésből
származik, ami annyit jelent: „az Úr eljövetele”. Régebben
egyes vidékeken „kisböjtnek” nevezték ezt az időszakot.
Az András-nap (november 30.) Szent András apostol ünnepe.
Ezért a népi kalendáriumban ezt a hóna-pot Szent András
havának nevezték. András napja a néphagyományban az
advent közeledtét jelzi, mivel a hozzá legközelebb eső vasárnap van advent első vasárnapja. Ez a nap férjjósló nap volt,
így sok helyütt elterjedt szokás az ólomöntés és a gombócból
jóslás. Advent a disznóvágási időszak kezdetét is jelölte.
December 4-e, a hagyomány szerint a Kisázsiában élt és
keresztény hitéért megkínzott, majd lefejezett Szent Borbála
emlékünnepe. Borbála védőszentje volt a bányászoknak, a
tüzéreknek, a váraknak. A hajadon lányok is pártfogójuknak
tekintették. A Borbála napján vízbe tett és karácsonyra kivirágzott cseresznyeág, gally a házasságot jelezte.
A december 6-án piros palástban, püspöksüvegben és pásztorbottal járó, ajándékokat osztó Mikulás eredetileg a katolikus
vallású vidékeken Szent Miklós püspöknek a népies alakja.
Szent Miklós a gyermekek és diákok védőszentje. Ezért lett a
későbbi korokban jutalmazó, ajándékozó jótevő. December 5.
éjjelén – december 6. hajnalán a Mikulás meglátogatja a gyermekeket, s ha az elmúlt évben jól viselkedtek, kisebb ajándékot ad nekik. Ez a népszokás, azaz az ablakba kitett csizmákba ajándékot helyező titokzatos Mikulásjárás közel egy évszázadra tekint vissza.
(Folytatás a 8. oldalon!)
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Mikulásnapi rendezvények

A Lafarge „Közösségi Értékprogram” másik nyertes pályázata tette lehetővé az iskola udvarának teljes körbekerítését. Az 500 ezer forint összegű pályázati támogatást a Bükkösd Holnapjáért Egyesület nyerte el szintén az iskola javára.

az iskolában és a Művelődési Házban
December 6-án a reggeli órákban érkezett meg idén is a
Mikulás az iskolába. Ajándékot hozott kicsiknek, nagyoknak egyaránt. Mintha csak a Mikulás hozta volna: ezen a
napon vehették birtokukba a gyerekek megszépült és
praktikusan berendezett szabadidős termét, amely a volt
fizika-kémia szaktanteremben került kialakításra.

Az iskola pedagógusai és diákjai ezúton köszönik
meg azt a rengeteg társadalmi munkát, amellyel a
szülők és a családtagok járultak hozzá a kerítésépítéshez.

Jó gyakorlat pályázat
Négy iskola (a szigetvári Istvánffy, a kétújfalusi Konrád
Ignác, a magyarmecskei és a bükkösdi) nyerte el a
Szigetvári Tankerületi Központ által meghirdetett „Jó
gyakorlatok” pályázat mintegy 1 700 000 Ft összegű
támogatását. E támogatás tette lehetővé, hogy az iskola
egy kiállítás keretében bemutassa saját innovációit a
Szigetvári Vigadóban, a november 6-án megrendezett
Pedagógiai Napok keretében.

A terem mintegy 500 ezer forint értékű berendezését,
fejlesztő eszközeit, csocsó asztalait, léghokiját, dartsait,
minigolfját és sok egyéb játékát a Lafarge „Közösségi
Értékprogram” pályázatán nyerte a Bükkösd Holnapjáért
Egyesület az iskola javára.
A nap zárásaként délután kézműves műhelyek programjai
között válogathattak a diákok. Az alsósok a Művelődési
Házban, a felsősök az iskolában készíthettek maguknak
szebbnél szebb ajándékokat, dísztárgyakat. A foglalkozások anyagát és eszközeit a Bükkösd Jövőjéért Alapítvány
biztosította az EFOP1.3.5 pályázat keretéből.
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November hónapban három alkalommal bemutató órákat tartottak az iskola pedagógusai a 3., a 4. és az 5.
osztályban a szigetvári Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola nevelői számára a nyertes jó
gyakorlat, a „Maszat-hegyen innen” fantázianevet viselő
komplex művészeti program egy-egy moduljának óráiból.
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Mikulás-kupa
December 5-én hagyományteremtő céllal „Mikuláskupát” szervezett az iskola, melyre meghívták a
környező iskolák focicsapatait. A sportrendezvény a
bükkösdi Sportcsarnokban került kivitelezésre. A kupát
Királyegyháza csapata nyerte. A bükkösdi fiúk a másodikak lettek,

A megtekintett órák után szakmai megbeszélésre került
sor, majd az iskola és a támogatott jó gyakorlat bemutatására. Bemutató órát tartott Szegő Andrea a 3.
osztályban, Gémesné Balog Tímea a 4. osztályban és
Marcsó-Molnár Gabriella az 5. osztályban. Az iskolát
Györe Valéria igazgató mutatta be a vendégeknek. A
„Maszat-hegyen innen” művészeti programról Heffner
Anna, a program kidolgozója beszélt a vendégeknek.

Adventtől Vízkeresztig
December 30-án a hagyományos adventi koszorú készítésével vette kezdetét az iskola „Adventtől Vízkeresztig”
elnevezésű német nemzetiségi projektre. A szebbnél
szebb koszorúk kiállításra kerültek és megtekinthetők az
iskola félemeleti lépcsőfordulójában.

A jó gyakorlatot támogató pályázat azt is lehetővé tette,
hogy az iskola kézműves műhelye 500 000 forint értékű
anyaggal és eszközökkel gyarapodhatott.
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Egészségnevelési témahét

Újabb nyertes pályázat
Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése
(EFOP 1.8.2-17)
Az EFOP 1.8.2-17 számú pályázati program célja, hogy
az egészségügyi alapellátás üzemeltetői és fenntartói a
lakosság egészségi állapotának javítását célzó fejlesztéseket valósítsanak meg. Célja továbbá, hogy javuljon
a lakosság egészségi állapota, növekedjen a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött
életévek száma, a fejlesztés járuljon hozzá az alapellátás prevenciós fókuszú áthangolásához, és ezáltal a
lakosság egészségtudatosságának növeléséhez, valamint a megelőzéssel kapcsolatos területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez. A pályázat címe is erre utal: „Az
alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó
fejlesztése - alapellátás fejlesztése”. Ezt a pályázatot
Bükkösd Önkormányzata elnyerte, s mivel a megvalósítás praxisközösségekben történik, ezért a bükkösdi
háziorvos mellett még négy praxis háziorvosa vehet
részt a pályázati célok megvalósításában. Ennek a
praxisközösség tagjai: Dr. Gallovich Éva, Dr. Gulyás
Erzsébet és Dr. Herr Henrietta pécsi háziorvos, Dr.
Weisz Mária szentlőrinci háziorvos, valamint Dr.
Kutnyánszky Valéria bükkösdi háziorvos.

Az egészséges életmód tudatosítása jegyében zajlott
idén is az iskola egészségnevelési témahete. A gazdag
program keretében többek között előadást hallgattak
meg a gyerekek az egészség megőrzéséről, elsősegélynyújtó ismereteiket gyarapíthatták Dr. Kutnyánszky
Valéria doktornő közreműködésével, gyümölcssalátát
készítettek, egészségvédelmi plakátot rajzoltak, zöldségszobrokat faragtak.

Kutnyánszky doktornő a praxisközösség tagja és egyben a nyertes
pályázati program szakmai koordinátora is. Őt kérdezzük a pályázat
részleteiről.

Szomorú tény – mondja Kutnyánszky doktornő -, hogy a
szív és a keringési rendszer megbetegedéseiben, az
ilyen jellegű halálozásokban Magyarország az élen jár
Európában. Ezért fontos lenne az e megbetegedéseket
kiváltó rizikótényezőket lecsökkenteni, mert ennek következményeként csökkenne a megbetegedések száma,
súlyossága. Növekedhetne a népesség várható élettartama, közelebb kerülhetne az emberekhez a minőségibb élet lehetősége. Ennek a pályázatnak nagy érdeme
az, hogy lehetőségünk lesz a megvalósítás 24 hónapja
alatt mind az öt praxisban 200-200 személy egészségügyi állapotát körültekintően felmérni, elsősorban a szívés keringési megbetegedések rizikótényezői irányában
vizsgálódni. Célunk az is, hogy az egészséges emberek
esetében is feltárjuk a lehetséges rizikótényezőket, hogy
ezáltal ők az egészségüket megtarthassák. Aztán
vannak olyan egészségesnek mondott emberek, akiknél
már jelen van néhány rizikótényező (mert keveset mozog, mert esetleg dohányzik vagy éppen gyakran kerül
stresszhelyzetbe). Náluk fontosnak tartjuk a rizikófaktorok csökkentését, hogy egészségük megmaradjon.

MEGHÍVÓ
Az iskola pedagógusai és tanulói szeretettel
várnak minden kedves érdeklődőt 2018. december 23-án (vasárnap) 16:00 órakor a bükkösdi
Művelődési Házba, ahol megtekinthetik az
iskolások „Télapó ajándéka” című karácsonyt
köszöntő műsorát!
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És végül lesznek már ismert betegek (magas vérnyomással, cukorbetegséggel, stb.), náluk a rizikótényezők
visszaszorításával a betegség rosszabbodása meggátolható.
Az egészségügyi állapotfelmérést – mondja Kutnyánszky doktornő – elsősorban kérdőíves vizsgálatokkal
végezzük. Akiknél feltárjuk az egészségügyi problémákat, őket prevenciós ellátásban részesítjük, ahol átbeszéljük velük a problémáikat, rizikótényezőiket. Életvezetési tanácsokat adunk, emellett lehetőséget kínálunk
számukra többletszolgáltatások igénybevételére. Ez
alatt értem, hogy dietetikushoz, gyógytornászhoz mehetnek, hiszen mindkét szolgáltatás ingyen és bérmentve
végig rendelkezésükre áll a pályázat megvalósításának
időszakában. A szeptembertől kezdődött 24 hónap alatt
sor kerül olyan rendezvények megszervezésére is,
melyek keretében lakossági szűrővizsgálatokat végzünk,
egészséges életmóddal kapcsolatos előadásokat tartunk, egészséges ételeket mutatunk be. Mindezeken túl
– fejezi be tájékoztatóját Kutnyánszky doktornő – az
alapellátás minőségét az is javítani fogja, hogy
lehetőségünk van újabb orvosi eszközök beszerzésére,
praxisonként mintegy 2 millió forint értékben.

ró, végzett közgazdász is segíteni fogja három évig. A
pályázat megvalósításágan Bükkösdhöz, mint gesztortelepüléshez csatlakozó öt település a következő: Boda,
Dinnyeberki, Hetvehely, Okorvölgy és Szentkatalin.

Influenza elleni védőoltás igényelhető a bükkösdi orvosi rendelőben. A védőoltást minden
65 év feletti lakos és minden krónikus beteg
ingyen megkaphatja.

Újabb pályázat megvalósítása indul
A helyi identitás és kohézió erősítése
(TOP 5.3.1-16)
Három évet felölelő programsorozat vette kezdetét
december 1-én a TOP 5.3.1-16 számú pályázat keretében Bükkösdön, valamint a pályázat megvalósításában a gesztortelepüléshez csatlakozó öt faluban.

Újra nyitva a Teleház

A pályáztat célja a helyi közösségek fejlesztése, ezen
belül elsősorban a települések, településrészek,
térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi szerepvállalás erősödését jelenti. Ez a célkitűzés a társadalmi felzárkózási
politikának is fontos eszköze, amely szerint remélhetőleg, a közösségi munka hatására az érintett emberek
is együttműködnek a problémák megoldásában.
A pályázat a települések közötti együttműködést kívánja
erősíteni különféle rendezvények, programok közös
megvalósításával. Ilyen rendezvények, programok lesznek például az ún. „szomszéd ünnepek”, a települések
hagyományait bemutató kiállítások, helyismereti felmérések. Ez utóbbiak keretében a közösségfejlesztésben
érintett lakosok nyilatkozhatnak arról, hogy miként
lehetne változtatni, alakítani, jobbítani saját településük
sorsát, jövőjét. Emellett sor kerül majd bűnmegelőzési
és a közbiztonság javítását segítő programok, illetve
közlekedésbiztonsági programok, tréningek megszervezésére, kivitelezésére. A helyi identitást és kohéziót
erősítő programsorozat megvalósítását egy Pécsről kijá-

December 1-től minden
hétköz-nap 8:00-tól 14:00-ig
várja a lakosságot számítógépes és könyvtári szolgáltatásaival a bükkösdi Teleház.
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Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete egyszeri alkalommal,
térítésmentesen, házhozszállítással tűzifát biztosít
annak a személynek,
- akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át (57.000 Ft), illetve
- annak a 60 év feletti, egyedül élő személynek, akinek
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250 Ft).
A rendelet alapján ingatlanonként egy kérelem nyújtható be.
Nem jogosult szociális tüzelőanyag támogatásra az a
kérelmező,
a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt két
évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett.
b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával nem
fűthető.
Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, a támogatás nem kérhető.
A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek: az aktív
korúak ellátásában, időskorúak járadékában, vagy adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásban részesülők, pénzbeli vagy természetbeni települési támogatásra- különösen a lakhatási települési támogatásra jogosultak, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok,
valamint a gyermekét egyedül nevelő személyek.
A kérelemhez űrlap a Bükkösdi Önkormányzati Hivatalban (7682 Bükkösd, Kossuth u. 48.) igényelhető és itt is
nyújtható be: 2018. év december hó 1. napjától 2019.
év január hó 10. napjáig.
Bükkösd, 2018. 11. 29.

Kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyeztetése
A 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített
vízkivételt biztosító vízilétesítmények (kutak) vízjogi fennmaradási engedélyezése szükséges 2019. január 1-től, abban az
esetben is, ha a kút már korábban is létezett. Az erre
vonatkozó kérelmet (amelynek űrlapját a lakosság az elmúlt
hetekben megkapta) 2018. december 31-ig kell benyújtani a
település jegyzőjéhez.
Az engedélyezési eljárás során a fennmaradási engedélyre
vonatkozó általános szabályok érvényesek azzal a lényeges
különbséggel, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 29. § (7) bekezdése alapján: „Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018.
január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől
eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a) a
vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december
31-ig kérelmezi, és b) az engedély megadásának feltételei
fennállnak.”
A fenti jogszabályi módosítással a jogalkotó azt kívánta elérni,
hogy 2018. december 31. napjáig a kérelmezők a 2018. január
1-jét megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító
vízilétesítményük (kútjuk) további üzemeltetéséhez szankció
alkalmazása nélkül juthassanak vízjogi fennmaradási engedélyhez.
A kiadandó engedélyek hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország területén a vízkivételt biztosító vízilétesítmények
vonatkozásában a jogkövető magatartás erősödjön, továbbá a
vízgazdálkodási célok és a vizek jó állapotának megőrzése
megvalósuljon. Ennek megfelelően ismertté váljon a vízhasználatok pontos mennyisége és biztosított legyen a vízkészlet
igénybevétele után a járulék megfizetése, illetve a hatósági
felügyelet.
  

Az engedélyezési eljárásra vonatkozó kérelmet mindenképpen célszerű határidőre benyújtani a jegyzőhöz
avégett, hogy elkerüljük a kérelem hiányában várható
szankciókat. Még abban az esetben is nyújtsuk be, ha –
idő hiányában – nem tudjuk a vízminőségi és egyéb
vizsgálatokat elvégeztetni. Hiánypótlásra majd lesz lehetőségünk a későbbiekben is.

Budai Zsolt
polgármester
A bükkösdi Önkormányzat idén 98 m³ tüzifát tud kiosztani a ténylegesen rászorult családok között. Egy-egy
igénylő személy összesen 1 m³ tüzifát igényelhet. A
kérelmek elbírálását követően a fa folyamatosan
kiszállításra kerül a faluban. Ebben az akcióban 20 %
önrésszel járult hozzá az állami támogatáshoz az Önkormányzat.

Közmeghallgatás
Bükkösd község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2018. december 18-án (kedden), élután 15:00 órai
kezdettel közmeghallgatást tart a Bicsérdi KÖH Bükkösdi Kirendeltségének házasságkötő termében (Bükkösd,
Kossuth u. 48.). A közmeghallgatás napirendjén az alábbi témák szerepelnek:
1. Beszámoló a Képviselőtestület 2018. évi munkájáról.
2. Lakossági kérdések.
Budai Zsolt polgármester és a Képviselőtestület tagjai
meghívják és várják a falu lakóit erre a rendezvényre.
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Helesfa

A nyugat-mecseki települések hírei

Idősek napját tartottunk a kultúrházban november 16-án, ahol megvendégeltük a település idős lakóit.
Településünk csatlakozott a Zöld – Út - Túrához, amit november 17-én
Hetvehely - Okorvölgy-Hetvehely távon rendeztek.

2018. november

Hetvehely

Bakonya

Településünk 9.500.000 Ft támogatást kapott gépi fejlesztésre a
Belügyminisztériumtól. A fejlesztés a Start munkaprogram keretében a
Hetvehelyi Erdészeti Építő és Szolgáltató Szociális Szövetkezettel
haszonkölcsön szerződéssel kerül üzembe helyezve.

November 7-én közmeghallgatás volt a településen.
November 20-án a SZIP ( Szupergyors Internet Program) keretén belül
megvalósult internet hálózat hivatalos átadására került sor a Kultúrházban, ahol jelen volt Kara Ákos államtitkár úr, Nagy Csaba országgyűlési képviselő úr, valamint Benedek-Lehel Imre régióvezető úr.

Ibafa

Boda

„Te is lehetsz boldog!” címmel Orcsik Ferenc pécsi regényíró tartott
felolvasó estet írásaiból a könyvtárban.
November 24-én a Hangerdő Társulat zenés mesedélutánjára került
sor a Művelődési házban.
November 27-én közmeghallgatást tartott a képviselő testület a
település lakói számára.
Megalakult az Ibafáért Egyesület, megtörtént a cégbírósági bejegyzés
november hónapban.

Boda Község önkormányzata november végén tartotta az idősek
napját. A mintegy 110 fő megjelent vendéget ebédre invitálta az
önkormányzat, melyen ünnepi műsort adtak az iskolások, valamint a
Bányászszív zenekar. Az ünnepség után került kifizetésre az
önkormányzat által biztosított egyszeri támogatás.
A településen megkezdődött a kérelmezők számára, a szociális tűzifa
kiszállítása.

Kővágószőlős

Bükkösd

A település adott otthont november 5-én az RHK Kft. 4/4 éves
tájékoztatójának. Bakonyán november 7-én, Cserkúton november 13án Sándor Tibor az NyMTIT alelnöke, Kővágószőlős polgármestere
képviselte az NyMTIT-et a közmeghallgatásokon.
November 14-én a Buzás Andor Művelődési Házban közmeghallgatást
tartott az önkormányzat.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok a
hivatalban átvehetik a karácsonyi Erzsébet utalványokat.

Szeptember végére megújultak a település játszóterei. A Templom
térre és a Petőfi utcába vadonatúj játszótéri játékok, kerti padok,
szeméttárolók kerültek kihelyezésre mintegy 5 millió forint értékben.
Mindegyik játék megfelel az uniós szabványoknak. Az új létesítményekkel felszerelt két játszótér mellett felújításra kerül a Harsfa utcai
játszótér is.

Cserdi

Kővágótöttös

Elkészült a hűtőház látványterve, a képviselőtestület véleményezés
után dönt a megvalósításról.
Megkezdődött a szőlőhegyi utak javítása, karbantartása, pályázatot
nyújtott be a testület a szőlőhegyre vezető út aszfaltozására.

November 5-én Kővágószőlősön részt vettünk az RHK Kft. a
kutatófúrások által érintett településeknek tartott tájékoztatóján, ahol
az elmúlt tájékoztató óta végzett munkáról és a közvéleménykutatás
eredményéről hallhattunk beszámolót.
November 12-14 között polgármester asszonyunk a NyMTIT tagönkormányzat tagjaként részt vett Bécsben a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségen tartott konferencián és ennek keretében
megtartott GMF soron következett értekezletén.
November 24-én tartottuk az Idősek napját a településen, ahol mintegy
90 szép korút köszöntünk műsoros esttel. A vendéglátás mellett, 5000
Ft támogatásban is részesültek a nyugdíjasok.
November 29-én a RNÖ közmeghallgatást tartott, ugyancsak e napon
képviselőtestületi ülés is volt, ahol a NyMTIT-el kapcsolatos eseményekről, a szakmai útról és a jövő évi tervekről tárgyalt a testület.

Cserkút
Sport park létesül a cserkúti horgásztónál. Egy már korábban beadott
Sport Park pályázatunk is a célegyenesbe fordult, és reményeink,
illetve a kivitelező tájékoztatása alapján 2019 tavaszán az edzeni
vágyók birtokba is vehetik a parkot.
November 13-án Cserkút község képviselő testülete közmeghallgatást
tartott.
Kun Attila alezredes, az uránvárosi rendőrőrs parancsnoka tartott egy
rövid tájékoztatót Cserkút bűnügyi helyzetéről, ami jelen esetben
egyszerű volt, mert idén még nem volt egy bűncselekmény sem a
faluban, majd válaszolt a felmerülő kérdésekre. Ezután következett a
pénzügyi beszámoló, melyet Hegedüs Zsolt alpolgármester tartott.
Következő napirendi pontként a jelenlegi futó, illetve folyamatban lévő
pályázatunkról adott tájékoztatást Metzing József. Végül pedig a
lakosság tehette fel kérdéseit, és mondhatta el véleményét. Konstruktív, hasznos volt a közmeghallgatás.

Bükkösdi Hírlap, XIV. évf. 6. szám
Bükkösd község hivatalos lapja.
Megjelenik kéthavonta Bükkösd közigazgatási
területén.
Ingyenes kiadvány.

Dinnyeberki

Az online változat elérhető a www.bukkosd.hu címről.
Felelős kiadó és szerkesztő: Budai Zsolt polgármester.
Kiadó címe: Bükkösd, Kossuth L. u. 48.
Tel.:73/578-560.

Folytattuk munkálatainkat a hosszútávú mezőgazdasági programunkban, minden termény betakarításra került.
Az önkormányzati épületegyüttes felújítása hamarosan befejeződik.
Október 24-én megtartott rendezvényünk az Oberon Társulat (török
drámaóra) nagyon jó hangulatban telt el, ez nagyobb gyerekeknek
való műsor volt.
November 6-án megtartott rendezvényünk a Játszótér Egyesület
(Állatkerti séta) is nagyon jól sikerült, igazán élvezték a kisebb
gyermekek.
Falugondnokunk sikeres vizsgát tett november 15-én Kecskeméten.

Nyomtatási munkálatok, terjesztés:
Bükkösdi Polgármesteri Hivatal.
E-mail: hivatal@bukkosd.hu.
A lap megjelenését a NymTIT támogatja.
ISSN 1789-6495 (Nyomtatott); ISSN 1789-6509 (Online)
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első napjával (a karácsonyt négy héttel megelőző vasárnappal) kezdődik. A változó évkezdet miatt az újévet sokfelé
kiskarácsonynak nevezték. A január elseji évkezdet Magyarországon már 1587-ben életbe lépett. Úgy tartották, hogy amit
ezen a napon cselekednek, az hatással lesz az egész
elkövetkező esztendőre. Tilalmak fűződnek ehhez a naphoz.
Közismert az a hiedelem, hogy újév napján semmit sem adnak
ki a házból, mert akkor egész éven át minden kimegy onnan.
Nem volt szabad főzni, mosni, varrni, állatot befogni stb.
Általános hiedelem, hogy ami e napon történik valakivel, az
ismétlődik egész évben, ezért igyekeztek a veszekedéstől is
tartózkodni. Az újesztendei jósló, varázsló eljárásoknak igen
fontos része volt a táplálkozás, megszabott ételek fogyasztása, illetve bizonyos ételek szigorú tiltása. Jól ismert a
baromfihús evésének tilalma e napon, mert úgy tartják, a
baromfi elkaparná, elrepítené a szerencsét. Disznóhúst kell
enni, mert a disznó előre túrja a szerencsét. Előnyben részesítik ilyenkor a szemes terményeket (lencse, rizs, köles),
abban a hitben, hogy a sok apró mag pénzbőséget jelent a
következő esztendőben.

December 13-ához, Luca ünnepéhez több népszokás is kapcsolódik. Ezek eredete valószínűleg az, hogy a Gergely-naptár
bevezetéséig ez a nap volt az év legrövidebb napja. Lucanapon régen tilos volt fonni, sütni, mosni. Nem volt ajánlatos
kölcsönadni sem, mert az elkért dolgok boszorkányok kezére
kerülhettek. Ezen a napon kezdték el csíráztatni a Luca-búzát,
amellyel a következő év termését próbálták megjósolni. A
Luca-szék elkészítését szintén ekkor kellett elkezdeni.

Január 6-án, vízkeresztkor Jézus megkeresztelkedésére, illetve az általa véghezvitt első csodára (a víz borrá változtatására
a kánai menyegzőn) emlékezünk. Jézus megkeresztelkedésének emlékére a katolikus templomokban vizet szentelnek, s
ebből a hívek hazavihetnek valamennyit.

Karácsony ünnepén a keresztények Jézus Krisztus születésére emlékeznek. Minden év december 25-én ünneplik világszerte. Természetesen a karácsonyt nem csak a keresztények
ünneplik. December 25. és 26. minden embernek az öröm és
békesség, a család és gyermekség, az otthon és szülőföld, a
szeretet és a másikkal való törődés ünnepe.

ADVENT 2018

Szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt az idei adventi ünnepségeinkre a Művelődési Házba!

Aprószenteknek a bibliai hagyomány szerint Heródes által Jézus születése után lemészárolt két év alatti fiúgyermekeket
nevezik a katolikus keresztények. Ünnepüket karácsonyt
követően, december 28-án tartják. Aprószentek napjának Európa-szerte jellegzetes szokása a vesszőzés. Ilyenkor a fiúk
házról házra járva bőség-, egészség- és szerencsekívánó
mondókákat adnak elő, és szertartásosan megvesszőzik a
lányokat.

December 16-án (vasárnap) 16:00 órakor
az Esthajnal Nyugdíjas Klub karácsonyi
műsorát tekinthetik meg. Teával, forralt
borral, süteménnyel várunk mindenkit.
A Bükkösd Jövőjéért Alapítvány beiglit
ajándékoz minden résztvevőnek.

December 31. Szent Szilveszter pápa ünnepe, az év utolsó
napja. Este a templomokban óévi hálaadást tartanak. Szilveszterkor és újévkor a szokások és hiedelmek célja az hogy,
biztosítsa a következő esztendőre az emberek egészségét,
szerencséjét, az állatállomány szaporaságát és a termés
bőségét. A szilveszteri szokásokban különösen fontos szerepe
van a zajkeltésnek. Szilveszter éjjelén gombócfőzéssel,
ólomöntéssel tudakozódtak a lányok jövendőbelijük neve és
foglalkozása iránt. A szilveszteri időjárásjóslás az aznapi
időből történt.

December 23-án (vasárnap) 16:00 órakor
az Esthajnal Nyugdíjas Klub fellépése után
az iskolások „Télapó ajándéka” című
műsorát láthatják. Ismét kínálunk teát,
forralt bort, süteményt és zsíros kenyeret
A Bükkösdi Önkormányzat szaloncukrot
ajándékoz a megjelenteknek.

Január elseje a polgári év kezdőnapja. A középkorban december 25-én, azaz Krisztus születésének napján kezdődött az év.
A XIII. Gergely pápa-féle naptárreform (1582) a polgári év
kezdetévé január elsejét tette, az egyházi év mindmáig advent

Bükkösdi Önkormányzat, Bükkösd Jövőjéért Alapítvány,
Esthajnal Nyugdíjas Klub, Bükkösdi Általános Iskola
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