Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja

Bükkösdi Hírlap

2007. április-május – megjelenik havonta ingyenesen, a község közigazgatási területén
R i p o r t s o r o z a t

Emberek a település szolgálatában:
Nagy József képviselő
-

Hogyan értékeli a választási eredményeket?
A választási eredmények számomra meglepetést
jelentettek. Egyértelmű, hogy a lakosság akaratát, a
többség akaratát fejezte ki ez a választás. Az eredmények ismeretében azt tudom elmondani - a saját magam megítélése vonatkozásában -, hogy egyfajta értékítélet az én korábbi tevékenységemet, munkámat
illetően. Az eredmény önmagában meglepett, mint a
választáson induló képviselő és Polgármester jelöltet.
Az elért eredményeim tanulságosak számomra, de
vélhetően a falu választópolgárai is levonták a tanulságokat. Ennek ellenére azt tudom mondani, hogy a
megválasztott Képviselő-testület és a Polgármester
együttműködése kialakulóban van. Bízom abban,
hogy egy nyugodtabb, biztonságosabb munkavégzés
fog folyni az önkormányzatban a falu fejlődése érdekében.
- Mik azok, amiket a legégetőbb problémáknak
tart a településen?
Számtalan olyan kérdés vagy feladat van, amit
meg kellene oldani az önkormányzatunknak, főleg a
település érdekében. Igazából mindezeket már az előző lapokban megjelent riportokban a képviselőtársak
elmondták. Ismétlésekbe bocsátkozni nem szeretnék.
Meghatározó természetesen az önkormányzat pénzügyi helyzete, illetve azok a hazai, eshetőlegesen azok
az EU-s pénzforrások, amelyeket meg lehet célozni
egy-egy elképzelés alapján, de azoknak az elérhetősége kétséges, nem könnyű feladat. Tudjuk, tudni kell
mindenkinek, hogy önrészt kell biztosítani és meglehetősen magas önrész kell a pályázati lehetőségekhez,
tehát ezért mondom azt hogy, az elképzelések önmagukban annyit érnek amennyit meg lehet ebből valósítani. Elsődlegesen a pénzügyi helyzet a mérvadó.
- Képviselőként milyen feladatot tart a legfontosabbnak, amelyet szeretne megvalósítani?
Minden kérdést amely a település fejlődésére vonatkozóan felmerül együttesen próbálunk megoldani.
Közösen alakítunk ki terveket az önkormányzat Kép-

viselő-testületével, Polgármesterével. A település lakóinak elvárásait, gondolatait próbáljuk meg ezekbe a
feladatokba koncentrálni. Ezért én személy szerint
egyetlen egy pontot nem is tudnék és nem is akarnék
kiemelni. Nincs fontossági sorrend, ugyanakkor minden kérdés fontos lehet. A megvalósítás során azonban megpróbáljuk rangsorolni azokat a feladatokat
melyek a képviselőtestület elé kerülnek. Rangsorolni
vagyunk kénytelenek, és mint az előbbiekben mondtam számtalan elképzelés mögött mindig megjelenik a
pénz, a pénzügyi lehetőség. Azt szokták mondani,
hogy addig nyújtózkodjunk ameddig a takaró ér, ne
tovább. Ezért valamennyiünknek keresni kell azokat a
pénzügyi lehetőségeket, amelyekkel meg lehet oldani
azokat a célkitűzéseket, amelyeket együttesen a Képviselő-testülettel szeretnénk megvalósítani. Ezért itt
ismétlem csak önmagam, egyetlen egy feladatot nem
tudnék kiemelni, amely a legfontosabb. Nagyon jól
tudja a település lakossága, hogy milyen feladatok
vannak melyek a falu szépítése, jobbítása, az itt élő
emberek életkörülményeinek javítását célozzák meg.
Tehát valamennyi feladat, amelyet az önkormányzatunk elé tárnak, akár állami akaratból, kormányzati
akaratból, vagy éppen amelyeket mi, a képviselőtestület magunk elé tűzünk ki, fontos, ezekhez próbáljuk
ki-ki a saját képességein keresztül nyújtani a legjobb
tudását. Jómagam is a korábbi évek tapasztalatait
megpróbálom ezen célok célkitűzések elérése érdekében kamatoztatni. Képviselőként egy vagyok a többi
között, egy vagyok a sok között, aki igyekszem azonosulni a feladatokkal, elképzelésekkel és mindazt
megpróbáljuk a falu érdekeiért megvalósítani.
- Mennyire tartja hatékonynak az eddigi munkát, és hogyan látja a falu jövőjét?
A hatékonyságról az a véleményem, hogy akkor
hatékony egy munka, ha kézzelfogható eredményei
kimutathatók. A választások óta eltelt időszak megítélésem szerint olyan kimagasló eredményességet nem
hozott, amellyel kirívóan tudnánk büszkélkedni.
folytatás a 2. oldalon
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A Képviselő-testület hozzáállása a hatékonyabb
munkavégzés érdekében jónak mondható, egyenként
illetve összességében is. Bízom abban a jövőt illetően,
hogy azok a gondolatok, amelyek a Képviselő-testület
szemében felmerültek az elképzelések tekintetében,
rajtunk nem fognak múlani. Azon vagyunk
valamennyien, hogy sikerre vigyük az elképzelések
megvalósítását, és azért hogy a falu lakossága
elégedettebb legyen. Az a közeg, amelyben élünk
emberbarátibb legyen. A további évek, vagy még
napjainkban is felmerülő viszályok, amelyek
némelykor kreáltak voltak elcsituljanak, és egy olyan
élhetőbb faluközösséget szeretnék én magam látni
Bükkösd vonatkozásában, ahol nincs különbség
településrész és településrész között, utca és utca
között, ember és ember között. Egyfajta közösséget
alkotva falut építeni. Ezekből a gondolatokból
képződik az a cél, amellyel egy jobb faluképet
szeretnék én magam is megélni és elérni. Kiérződik az
a hiány, amely megítélésem szerint egy falu fejlődését
korlátozhatja.
Még
Polgármester
koromban
gondoltam és éreztem, hogy egy boldogabb szebb
falut tudjunk kiépíteni, megvalósítani ahhoz
összefogásra van szükség. Egyik legszebb példája volt
a kultúrház megépítése, amelyre ma is büszke vagyok.
Úgy érzem, hogy közösségformálásra, egy olyan
közösségi színterét tudtuk annak idején megvalósítani,
amely hosszútávon ezt a célt szolgálja vagy
szolgálhatja. Azonban minden eredmény, mint már
mondtam annyit ér, amennyit abból az itt élő fiatalok,
középkorúak vagy idős emberek hasznosítani tudnak.
Közösséget kell formálni, nevelni ebben a faluban,
amely még gyerekcipőben van, a viszályokat és a
viszálykodókat vissza kell fogni, vissza kell tartani.
Ha ezen a gondolatkörön túl jutunk, akkor egy érdemi

fejlődésnek
útját
látom
kirajzolódni,
vagy
megvalósulni. Ha ez nem történik meg akkor a
falunak a fejlődése számomra kétséges. Példákat lehet
látni a szűkebb és tágabb régiókban, ahol egy vagy
több település vagy egy régió összefogással, közös
célok kitűzésével nagyon komoly eredményeket
tudnak elérni. Ezekből a példákból tanulni lehet, és
úgy gondolom tanulni kell. Ha ezt megtanultuk akkor
lehet Bükkösd újból az a nagy falu, a régiónak az a
központi települése amelyet példaként felhozhatnak
mások. Én azt a falut szeretném látni Bükkösd
esetében, amely regionális központtá növi ki magát,
amely munkahelyeket, kulturálódási lehetőségeket
teremt, amely faluba a szomszéd település lakói
szívesen jönnek. Bükkösdnek vannak olyan
adottságai, lehetőségei amelyeket ha okosan aknázunk
ki mindez megteremthető.
-

Mivel foglalkozik jelenleg mindennapjaiban a
volt Polgármester?
Sokan tudják a településünkön, hogy 2002-ben
egy magánvállalkozást hoztam létre, amely
használtcikk kereskedéssel, bútor kereskedéssel
foglalkozik, így Bükkösdön és térségében egyfajta
lakossági igényt elégítünk ki. Ezen tevékenység
mellett pénzügyi tanácsadóként, ha úgy tetszik
brókerként dolgozom, amellyel nagyon sok lakót vagy
a térség lakóinak a pénzügyi gondjain is tudok
segíteni.
A
közösségi
vagy
szociális
érzékenységemből
és
a
mostani
pénzügyi
tevékenységemből fakadóan tudok segíteni számtalan
embernek a pénzügyi problémáin. Ebből a
tevékenységből élek családommal együtt Bükkösdön,
így biztosítom önmagamnak illetve a családomnak az
anyagi biztonságot.

Önkormányzati
Vasúti bejárás

Megállapodás

Április 18-án az iparvágány építés első
lépcsőfokaként vasúti bejárásra került sor. A
bejáráson részt vettek a beruházó képviselői mellett
a különböző szakhatóságok is. A mintegy 20
szakember a kultúrházban tartott szakmai
megbeszélést, valamint a helyszínen tartott bejárás
keretében véleményezték az építkezést. hasonló
bejárást tartottak Királyegyházán is, ahol a
cementgyárhoz vezető ipari vágány kiépítése
kezdődik meg hamarosan. A bükkösdi 4 pályás
rakodóval épülő ipari vonal várhatóan még az idei
évben átadásra kerül, csakúgy mint az új közúti
bányakijáró.

Bükkösd
és
Cserdi
önkormányzatainak
képviselői ünnepélyes külsőségek között aláírták
azt a megállapodást, amely alapját jelenti Cserdi és
Bükkösd közös hivatali kapcsolatinak. A szerződés
szerint a két település közös körjegyzőségben
képzeli el a jövőt. A dokumentum egyfajta lezárása
lehet annak a kedvezőtlen tendenciának, amely
során az előző években Helesfa és Dinnyeberki is
kivált a Bükkösdi Körjegyzőségből. Mindkét
település közös érdeke, hogy egy jó viszonyt és
közös hivatalt tartson fent, főként most, amikor az
összefogást és nem a külön utas politikát támogatja
az állam.
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Újra a horgászoké az északi part
Mint ismeretes több éve le van zárva a halastó
északi partja, mert a horgászok által leginkább
kedvelt árnyékos partszakasz Arató József
magánterületén van. Több év és hosszadalmas
egyezkedés után végre sikerült feloldani a
patthelyzetet azzal, hogy más területért cserébe az
Önkormányzat szolgalmi jogot kapott a kérdéses
területre. A tó északi részét így újra használhatják a
horgászok. A partlezárás sok horgászni vágyó
kedvét elvette attól, hogy nálunk váltson napijegyet.
A helyzet rendezése után talán újra népszerű
célpont lesz a bükkösdi tó a horgászok számára. Az
előszerződés aláírása megtörtént az ügyben, a
végeleges szerződést a szolgalmi terület pontos
kijelölése után írhatják alá a felek.
Megyefai temető oszlopok nélkül
Szintén
az
Arató
Józseffel
történt
megállapodás
részeként
az
Önkormányzat
tulajdonába került a megyefai temető mögötti
terület. Eltávolításra kerültek az oszlopok, így újra
megközelíthető traktorral is a temető a
szemétszállítás idején. Arról nem is beszélve, hogy

megszűnt végre az áldatlan állapot: a kerítés már
nem közvetlenül a sírok mögött halad.
Falutáblák készültek
Megkezdődött a település kereszteződéseibe
az útjelző táblák kihelyezése. Egyelőre a megyefai
részen helyezték ki az irányjelző táblákat, a
pácolásuk még hátra van. A bükkösdi falurészen a
Közútkezlő Kht. engedélye után kezdődnek meg a
munkálatok. A falu bejáratainál címeres
üdvözlőtáblák is megépítésre kerülnek, amelyek
szintén napokon belül fogadják majd a faluba
érkezőket, illetve az átmenő autósokat. A táblákat
az önkormányzat munkásai készítik és helyezik ki,
leginkább Héda Ferenc keze munkáját dicsérik.
Pécsre visz a mentő!
Az
"egészségügyi
reform"
keretében
Bükkösdöt (és az egész szentlőrinci kistérséget)
első nekifutásban Szigetvárhoz sorolták a kórházi
ellátás szempontjából. Több oldalról induló kemény
lobbi tevékenységnek köszönhetően sikerült ezt a
döntést megváltoztatni, így továbbra is Pécshez
tartozunk majd, ami minden szempontból
(közlekedés stb.) előnyösebb a bükkösdi lakosok
számára is.

Felhívás!
Kérjük a lakosokat, hogy a lehetőségeikhez
mérten a házuk előtti árkot, közterület tartsák
rendben! Az önkormányzatnak nincs
kapacitása arra, hogy minden ház előtt
lenyírja a füvet. Ezért kérünk mindenkit,
hogy saját lakóközössége érdekében ezt
tegye meg. Kérjük mindezt azért is, mert
mostanában divat azt mondani, hogy a
környező faluk mennyivel rendezettebbek,
mint Bükkösd. Legyünk őszinték: ez nem
csak az Önkormányzaton múlik, hanem a
lakókon is! El kell mondani azt is, hogy egy
"egy utcás" falu nagyságrendileg ugyanannyi
pénzt kap a közterület rendben tartására, mint
Bükkösd.
A
környékbeli
falvak
némelyikének
összesen
nincs
annyi
zöldfelülete, mint a Bükkösdi Sportpálya.
Más az, ahol egy utcát kell rendben tartani 10
embernek, és más az, amikor 12 utcát és a hatalmas parkokat, pályákat szintén 10 embernek. Ehhez viszonyítva
kell nézni! Persze valóban vannak elmaradások, de 16 év elmaradását nem lehet 6 hónap alatt teljesen
felszámolni. Elkezdődött a táblák kihelyezése, amely parkosítással, virágosítással, padok és hulladékgyűjtők
kihelyezésével folytatódik.

Május 15-én indul a könyvtár
A Szentlőrinci Kistérséggel és a Baranya Megyei Könyvtárral közösen szervezett
Mozgókönyvtári szolgáltatás a tervek szerint május 15-én nyitja meg kapuit! A könyvtár
nyitvatartása megegyezik majd a Teleház nyitvatartási idejével, ez azt jelenti, hogy minden
hétköznap elérhető lesz a szolgáltatás! Mivel a teleházzal együtt működik majd a könyvtár,
ezért rendelkezésre áll a szélessávú Internet és számítógép használat, akár csak a modern városi könyvtárakban.
Elektronikus dokumentumokat is folyóiratokat is kölcsönözhetünk majd. Különlegesen jó természetfilmeket,
régi magyar és klasszikus amerikai filmeket, és különleges zenei anyagot is találunk majd a kínálatban.
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Bükkösd Község Onkormányata Szociális Bizottságának megállapításai és
javaslatai az önkormányzat rövid és középtávú gazdasági programjához
A 2005-ös lakónépességi nyilvántartás szerint településünkön 631 férfi, 638 nő, együttesen 1269 fő élt.
Korcsoportos beosztásban:
0-18 éves
19-62 éves
63-99 éves
Férfi
Nő
Együtt Férfi
Nő
Együtt Férfi
Nő
Együtt
148
128
276
413
396
809
70
114
184
Bükkösdön nyilvántartott nmnkanélküliek (segélyesek) száma 42 fő. A szentlörinci munkaügyi központ
kb. ugyanekkora létszámot tart nyilván. Az összesen kb. 80 fő az aktív korú lakosság (19-62 éves 809 fő)
10%-át teszi ki.
A rendszerváltás előtt a tanácsoknak nem volt feladata a munkanélküliekkel való foglalkozás, a
munkahelyteremtés. A községben és környékén működő termelőszövetkezet, államigazdaság, erdészeti
üzemek, kisipari üzemek, kőbányák, az uránbánya mind-mind munkalehetőség volt ar itt élők számára. A
rendszerváltás után bekövetkezett privatizáció magával hozta a tulajdonváltozás mellett a veszteséges
üzemek bezárását, a termelőszövetkezeti tulajdon felosztását, az uránbánya bezárását, vagyis a
környékünkün lévű munkahelyek nagy részének megszünését.
A munkájukat vesztett embereket a munkaügyi központ próbálja elhelyezni, tovább képezni. illetve az
önkormányzat segélyezi az ellátásból kikerülőket.
Az önkormányzatnak a rendszerváltás után sem lett feladata a munkahelyteremtés (különben az állami
költségvetésnek ezt is finanszírozni kellene), de a munkanélküli lakosság megfogalmaz ilyen irányú
elvárásokat vele szemben.
Tehát az önkormányzatnak, vagyis a Képviselő-testületnek foglalkoznia kell a problémával.
- Elő kell segítenie a területén az új munkahelyeket létrehozó vállalkozások megtelepedését.
- Közre kell működnie és el kell érnie, hogy a már meglévő és bővülű üzemek (lásd kőbánya) munkaerő
igényét lehetőleg a küzségünk munkanélküli lakosság köréből elégítse ki. Továbbképzések időbeni
felméréséhen és megszervezésében való részvétel A kb. 80 fő munkanélküli egy része (hogy mennyi, azt
csak becsülni tudnánk) féketén dolgozik a helyi vállalkozók alkalmazásában. Az így dolgozók
tulajdonképpen nem munkanélküliek, de a különböző járadékok nem fizetése miatt (nyugdíj, Tb) jogi és
anyagi értelemben is kárt szenvednek. Az önkormányzatnak érdeke ezen emberek segítése, érdekeik
képviselete.
A szociális jólét megtartása és fokozása érdekében az Önkormányzat saját hatáskörében is sokat tud
tenni.
- Iskola, óvoda megtartása.
- Közétkeztés helyben történő megoldása.
- Munkanélküliek alkalmazása közmunka keretében.
- Önkormányzati tulajdonban lévő épületek, földterületek bérbeadása, jobb kihasználása.
- Nagyon jó lenne, ha az állandó segély is ledolgozható lehetne, így a jövedelemhez való viszonyulás, a
munkanélküliek önértékelése jó irányba változhatna.
- Kultúr, szórakoztató, közösségfejlesztő programok, társadalmi munkák szervezése.
Szabó Zoltán
Szociális Bizottság elnöke

VÍZDÍJSZEDÉS
lesz Bükkösdön az alábbi időpontokban:
időpont
20007. 05. 14.
20007. 05. 30.
20007. 06. 05.

ÖNO
800-1000
800-1000
800-1000

Teleház
1000-1200
1000-1200
1000-1200
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Tisztelt Lakosok!

Mint bizonyára tudják, településünk más községekhez hasonlóan évek óta próbál megoldást
találni a szennyvízcsatorna-hálózat tervezésére, kivitelezésére.
Eddig megfelelő pályázati lehetőségek híján nem sok esélyt láttunk a közeljövőben történő
megvalósításra. Információink alapján azonban néhány éven belül reális esélye van annak, hogy
településünk is a nyertes pályázók között legyen.
A megvalósítás pályázati forrás nélkül ugyanis lehetetlen és e mellé még szükség van önrészre is,
melyet lakóegységenkénti hozzájárulásból tudunk előteremteni.
Településünkön az előzetes tervek alapján a hozzájárulás mértéke lakóházanként kb.
250 000.-ft lesz. Ennek megfizetése még a pályázat beadása előtt mindenkire nézve kötelező, hiszen az
önrész meglétét igazolni kell.
A fizetési kötelezettségnek kétféleképpen lehet eleget tenni:
- Egyik mód, hogy a hozzájárulást egy összegben befizetik az önkormányzat által meghatározott
időpontban.
- Másik mód, hogy havi részletekben, lakáscélú előtakarékossággal fizetik meg, melyhez 30% állami
támogatás és banki kamat is járul, így Önöknek a szükséges összeg egy részét kell csak kicsi
részletekben megfizetni.
Ahhoz, hogy a lehetőségek között valóban jól dönthessenek, szükséges, hogy részletes
tájékoztatást kapjanak a fizetési feltételekről. Ennek érdekében

2007. május 15-én 1800 órakor
Lakossági fórumot tartunk a Bükkösdi Művelődési Házban,
melyre ez úton tisztelettel meghívom Önöket.

Községünk fejlődésének újabb óriási lépése lesz a szennyvízcsatorna - hálózat megépítése, ezért
tisztelettel kérem, hogy feltétlenül jelenjenek meg a lakossági fórumon ahol a tervezett csatorna hálózattal és annak finanszírozásával kapcsolatban minden kérdésükre választ kaphatnak az
Önkormányzat és a részletfizetést segítő pénzintézet részéről is.
Budai Zsolt, polgármester

Megalakult a BKSE lovas szakosztálya
Ez év februárjában megalakult, illetve újjá szerveződött a BKSE lovas szakosztálya. A
sportegyesület tagjai közgyűlésen fogadták el a megalakulás tényét, a megalakulást kezdeményezők
programját, terveit. Ezután megválasztották a szakosztály vezetőjének Szabó Zoltánt, titkárának Grávics
Józsefet és vezetőségi tagoknak Tiegelmann Józsefet és Dobos Józsefet.
A szakosztály célja összefogni a lovak és lovas sportok iránt érdeklődőket Orfűtől Szentlőrincig.
Tanfolyamokat, kurzusokat. bemutatókat szervezni a biztonságosabb, harmonikusabb, örömtelibb
lovaglás érdekében. Közös élményprogramok szervezése tereplovaglások, lovastúrák, vadászlovaglások.
Versenyek szervezése és lebonyolítása elsősorban távlovaglás, díjugratás és western szakágakban. Lovas
részvétel mások által szervezett rendezvényeken, pl. önkormányzati majális, stb.
A lovas szakosztály, tervei megvalósításának érdekében, az önkormányzat tulajdonában lévő
sporttelepen kb. 3 hektáron lovas pályát alakít ki. Az. elkészült tervek alapján egy 60x100 méteres füves
pálya, egy 20x40 méteres homokos pálya, két körkarám, patamosó és egy 40 férőhelyes fedett lólekötőhely - épület kerül kialakításra. A megvalósítása a Képviselő-testület engedélyével és
támogatásával történik. Az önkormányzat két pályázatot adott be a tornacsarnok felújítástíra. A
korszerűsítés (fűtés, öltöző, fürdők, stb.) után a Magyar Lovasturisztikai Szövetség által „Lovastúra
állomássá” kívánjuk minősíttetni a sporttelepet. A lovas szakosztály tervei és rendezvényei
természetesen semmiben sem akadályozzák vagy korlátozzák a futball szakosztály működését.
A szakosztály tagja lehet mindenki, aki belépési nyilatkozatot tesz és befizeti az évi 3.000,- Ft
tagdíjat. Későbbiekben havonta egy klub-napot kívánunk kijelölni. A terveink megvalósítására
társadalmi munkát is szervezünk. Várjuk érdeklődésüket, jelentkezésüket!
BKSE Lovas Szakosztály Vezetősége
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Majális 2007
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját gyermeknappal egybekötött községi majálisunkra!
A rendezvényt 2007. május 19-én, a községi sporttelepen tartjuk az alábbi programokkal:

10.00 – 14.00 Főzőverseny

14.00 – 17.00 "Zenés délután"

10.00 – 13.00 Kézműves kuckó
(arcfestés stb.)

sör, virsli, vigadalom
15.00 – 16.00 Repülőmodellező bemutató

10.00 – 13.00 Ügyességi versenyek,
ping-pong verseny

15.00 – 17.00 Lovasbemutató, lovaglás
17.00 – 18.00 Íjászbemutató

11.00 – 14.00 Bűvészbemutató

17.00 – 18.00 Futballmérkőzés

13.00 – 16.00 Kispályás foci

18.00 – 20.00 Karaoke party

13.00 – 13.30 Slágerdalok Hajnival
14.00 – 14.30 Főzőverseny eredményhirdetés

Egész nap: ingyen légvár, ping-pongozás

Főzőversenyre a húst, fűszereket, köretet és gázégőt, palackot hozni kell. Tűzifát tudunk biztosítani. Kérjük,
hogy a versenyekre a részvételi szándékukat a Teleházban jelezzék!

MOBIL JOGSEGÉLY PROGRAM

A NÉP ÜGYVÉDJE
Az Egy Hajóban Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány együttműködésében az Igazságügyi Minisztérium
Jogi Segélynyújtó Szolgálatával, ingyenes jogi tanácsadást, okiratszerkesztést vállal pécsi ügyvédek
közreműködésével.
Ennek keretében azon rászorulók vehetnek igénybe jogi szolgáltatást, akiknek az főre jutó havi jövedelme
azt indokolja, és olyan jogvitás ügyük van, amely jogi tanácsadást igényel.
Kérjük a feleket, hogy jövedelemigazolásaikat (nyugdíjigazolás, munkabér igazolás), személyi okmányaikat,
illetve a szociális rászorultságukat igazoló okmányaikat (pl. közgyógyellátási igazolvány) hozzák magukkal.
Ügyfélfogadás a Bükkösdi Teleházban az alábbi időpontokban lesz: páratlan hét hétfő 0930 és 1100 között.

Hogy újra szóljon a harang...
A goricai faluközösség már régóta tervezi a falu közepén álló harangtorony
helyrehozatalát. Kisebb helyreállítási munkák már történtek. Most, hogy megalakult a
részönkormányzat szeretnék a két harangot újra működőképessé tenni, hogy legyen
egy déli és esti harangszó Ehhez egy automatikát kell beszerezni, amely 170.000
forintba kerül. Emellett szükség egy általános felújításra is. A teljes felújítás összege
mintegy 270.000 forint.
Ennek érdekében közadakozást szervezünk. Kérjük, hogy akik kötődnek
Goricához, egykori családtagjaik ott laktak, vagy egyszerűen fontosnak érzik ezt az
ügyet, adományukkal járuljanak hozzá ennek a szép műemléknek a megmentéséhez!
Adományaikat a Zöld-Völgyért Egyesület 50700042-11026132 számlájára várjuk!
Goricai Részönkormányzat
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A 10. bükkösdi borverseny eredményei
A Közösségfejlesztő Egyesület 2007. április 21-én, immár 10. alakalommal rendezte meg hagyományos
borversenyét. A jubileumi megmérettetésre 30 mintát neveztek. Az elmúlt évben hasonló számú nevezés
érkezett, de a tíz év alatt volt már 70 feletti mintaszámra is példa. Az eredményhirdetés előtt dr. Lisicza István
tartott előadást a gazdáknak szőlészeti témakörben. Az eredményhirdetés délután 6 órakor kezdődött, tekintettel
arra, hogy a szombat hétköznapnak számított és többen nem tudtak volna megjelenni a korábbi időpontban. Az
okleveleket Hegyi Béla a bizottság elnöke, a villányi borászati szakközépiskola tanára és Budai Zsolt
polgármester közösen adta át. A borok értékelése szigorúbb volt az elmúlt évekhez képest, de így is számos bor
kapott elismerő helyezést: 10 bronz-, 6 ezüst-, 6 aranyérem született. Az év bora különdíjat id. Homann János
vegyes vörös bora kapta. Ez azért is dicséretes, mert a villányi bírók a vörösborok esetében szigorúbban
pontoznak. Ennek ellenére az idén a vörösboraink jobban szerepeltek. Az eredményhirdetés utáni borkóstolás,
beszélgetés rendkívül jó hangulatban telt, a visszajelzések szerint „lakodalmi” volt a hangulat. Várjuk a
gazdákat jövőre is, immár 11. alkalommal!

Érmes borok 2007-ben:
Kiticsics Gábor
Diós Tibor
Diós Tibor
Diós Tibor
Somogyi Gyula
Somogyi Gyula
Crivellari Bruno
Crivellari Bruno
Homann János
Homann János
Homann János

vegyes fehér
Zenit
Nemes Olasz
Cabernet
Szürkebarát
Chardonnay
Királyleányka
Ribizlibor
Olaszrizling
Chardonnay
Leányka

Bronz
Bronz
Ezüst
Bronz
Bronz
Bronz
Arany
Arany
Ezüst
Ezüst
Arany

Sporthírek
A tavaszi fordulók eredményei:
Somogyhatvan-BKSE 2:2, góllövők: Balogh, Scmidt
BKSE-Vajszló 2:2, góllövők: Komár Zs, Balogh
Kovácshida-BKSE 3:2, góllövők: Komár Zs (2).
BKSE-Szabadszentkirály 6:2, góllövők: Komár Zs.(3),
Pongrácz, Csomós
Nagydobsza-Bkse 2:1, góllövők: Komár Zs.
BKSE-Kétújfalu 2:1, góllövők: Komár Zs.(2)
A hátralévő mérkőzések:
Az előző számban a mérkőzések időpontjai tévesen szerepeltek, elnézést kérünk!

Homann János
Mayer János
Mayer János
Hofmann Tibor
Pernecker József
Haupert György
Palszeter Antal
Palszeter Antal
Tóth János
Guth Ferenc
Litter János

Vegyes vörös
Vegyes vörös
Vegyes fehér
Zweigelt
Chardonnay
Vegyes fehér
Királyleányka
Kékfrankos
Vegyes fehér
Vegyes vörös
Vegyes fehér

Arany
Ezüst
Ezüst
Bronz
Arany
Bronz
Bronz
Arany
Ezüst
Bronz
Bronz

Jótékonysági Bál
Május 19-én az iskolai Szülői Munkaközösség
jótékonysági bált rendez a gyermekek javára.
Helye: Bükkösdi Kultúrház.
Kezdés: 2000 órakor
Zene: Napernyő Zenekar.
Jegyrendelés és információ:
Tislér Andrea: (Önkormányzat) 20/8074424,
Homanné Szalai Tímea: 30/2796608
Jegyek csak elővételben kaphatók!

Bajnoki:
22. ford. 05. 13. 17.00 óra Kővágószőlős – Bükkösd
23. ford. 05. 20. 17.30 óra Bükkösd – Hobol
24. ford. 05. 27. 17.30 óra Hetvehely – Bükkösd
25. ford. 06. 03. 17.30 óra Magyarhertelend – Bükkösd
26. ford. 06. 10. 17.30 óra Bükkösd - Kishárságy
Magyar kupa:
05. 09. szerda 17.30 óra Bükkösd - Pogány-PrintCopy

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
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A térségben élők tájékozottak
tárolót elfogadók aránya, bővültek a geológiai vizsgálatok első
fázisának céljára vonatkozó ismeretek.
Nagyon fontos a jövő szempontjából meghatározó
jelentőséggel bíró az az eredmény, miszerint több mint kétszer
annyian tekintik a település fejlődésének zálogaként a tároló
megépítését,
mint
2005-ben.
Ezzel
együtt
a
munkahelyteremtés szempontjából is javult a tervezett
létesítmény – az atomerőművi hulladéktároló megítélése.

A NymTIT térségben, a társulás falvaiban idén már
negyedszer mérték fel a lakosság ismereteit és véleményeit a
geológiai kutatási programmal, a NymTIT ismertségével, és
munkájának lakossági értékelésével kapcsolatban. Az összkép
alapvetően kedvező, az eredmények a legutóbbi 2005-ös
felméréshez képest javultak. Különösen örvendetes, hogy a
Nyugat –mecseki Társadalmi Információs Társulás ismertsége
igen nagymértékben növekedett a térségben élők körében.
A Társulás munkájában résztvevő polgármesterek számára
a felmérést megrendelő Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Közhasznú Társaság, valamint a felmérést készítő pécsi
Szociográf Intézet április 24.-én ismertette a felmérés
eredményeit, a kővágószőlősi Tájékoztató Kabinetben.
A felmérés eredményei, és összefoglalója felkerül majd az
RHK Kht. internetes honlapjára is, - www.rhk.hu - a másik
két térségben (Bátaapáti, Püspökszilágy) végzett kutatás
eredményeivel együtt május folyamán.

A felmérés fontos területe volt a lakossági kommunikációs
munkára, annak értékelésére vonatkozó kérdéssor. E
tekintetben is kedvező eredményt hozott a kutatás, mert a
hulladéktároló létrehozásának lakosság elfogadottsága
jelentősen javult. Nőtt az RHK Kht. , s a NymTIT ismertsége,
utóbbi a 2005-ös 39 százalékról 61 (!) százalékra emelkedett.
Több mint kétszer annyian tartják hitelesnek 2007-ben a
Nyugat – Mecseki Tájoló című újságot, mint 2005-ben. Az
idei adat 40,5 százalék volt, amellyel a negyedéves lap vezeti
a „hitelességi listát”, amelynek második helyére az RHK Kht.
és a Mecsekérc szakemberei kerültek, megelőzve a
bronzérmes
önkormányzatokat.

A felmérés legfontosabb eredményei szerint: a térségben
lakók ismereti bővültek a radioaktív hulladékokkal
kapcsolatosan, javult a biztonságosság megítélése, nőtt a

A Nyugat-M ecseki Társadalm i Inform ációs Társulás ismertsége
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Az „igen” válaszok gyakoriságai.

Bükkösd Község

teljes minta

Kővágótőttős

Kővágósz őlős

2005

Pontos tájékoztatást kérünk , valósághű legyen
Több információ t
Hitelességet
Érdekkép viseletet

M it várnak el a NyM TIT-tól:

Kiadó címe:

Hetvehely

Helesfa

2007

Budai Zsolt polgármester,
Bükkösd, Kossuth L. u. 48.

Cserkút

Cserdi

Bükkösd

Felelős Kiadó:

Boda

Bakonya

0%

191
61
54
41

fő
fő
fő
fő

39,10%
12,50%
11,00%
8,40%

Kérdés: H allott Ö n a Nyugat-M ecseki Társadalm i Inform ációs Társulásról (N yM TIT)?

tel.:73/578-560
KÖZVÉLE MÉN YKU TA TÁS - N YUGA T-MECSEK TÉRSÉG

Főszerkesztő:

A Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Társulás értékelése
20 05
3,3%
4,4%
22,5%
26,7%
19,9%
23,2%

(1- egyáltalán nem hasznos ... 5-nagyon hasznos)

3

3,71

3,72

4,21

3,96

3,45

mini mum maxi mum módusz
1
5
4

3,26

4,02

szórás
1,11

3,36

4,38

át lag
3,7 1

4,12

3,41

4,46

N
416

4,00

2007
4,3 %
6,3 %
22,9%
27,4%
24,1%
14,9%

3,89

4

fő
21
31
112
134
118
73

3,06

bukkosd@telehaz.hu

5

3,93

tel.: 73/578-535,

3,72

Bükkösd, Kossuth u. 57.

3,69

érték
1- es
2- es
3- as
4- es
5- ös
nem érték elt

3,56

Szerkesztőség:

3,73

Volcsányi Gábor.

e-mail:
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2

Egyesület
(Bükkösdi Teleház)

teljes minta

Kővágótőttős

Hetvehely

2005

Bükkösdi Közösségfejlesztő

Kővágószőlős

2007

Helesfa

Cserkút

Cserdi

Bükkösd

Boda

terjesztés:

1
Bakonya

Nyomtatási munkálatok,

Kérdés: Kérjük, értékelje meglévő információi alapján az iskolai osztályzatoknak megfelelően a Társulás
eddigi tevékenységének hasznosságát?

KÖZVÉLEMÉNYKU TATÁS - N YUGAT-MECSEK TÉRSÉG
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