é

Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja

Bükkösdi Hírlap
2007. szeptember – megjelenik havonta ingyenesen, a község közigazgatási területén

R i p o r t s o r o z a t

Emberek a település szolgálatában:
Szabó Zoltán képviselő
-

Sokan ismerik a faluban, régóta képviselő, de
azért kérem, hogy néhány mondatban mutassa be magát az olvasóknak!

49 éves állattenyésztő üzemmérnök vagyok, 1989
óta élünk családommal Bükkösdön. 14 éves foglalkozunk lovagoltatással, gyerekek nyaraltatásával.
Amiről megye szerte ismertek vagyunk, hogy ember és ló közötti kommunikációs módszereket oktatunk, ami egy a környéken egyedülálló tevékenység. Ez sok lovast vonz, amelyből az elmúlt években egy stabil 30-40 fős közösség alakult ki, akik
megszerették a települést és gyakran töltik idejüket
a környéken, sőt részt vesznek a település rendezvényein is!
A civil életem is hasonló mint a képviselői. Talán
kevesek számára tudott dolog, de többet foglalkozom a lovak gazdáival, lovasokkal, gyerekekkel,
mint magukkal az állatokkal.
-

Évek óta tagja az Önkormányzatnak. Menynyire tartja hatékonynak az új Testület eddigi működését?

Benne voltam az előző Testületben is, így van mihez hasonlítani a mostani Testület munkáját. Nyugodtan mondhatom, hogy a választások óta eltelt
egy évben egy klikkektől mentes, tenni akaró, sokat
vitázó, de általában pozitív eredményre jutó csapat
alakult ki.
A mostani képviselő testület előtt nincsenek tabuk,
nincsenek kényes témák. Mindenki bátran elmondja
akár az elmarasztaló véleményét is, ami ugyan esetlegesen vitákat eredményez, de az adott ügyön túlmenően nincsenek mélyre ható személyes haragok,
sértődések. Ezt még mindenkinek tanulni kell. 8 önálló személyiség önállóan megalkotott véleményét
kell ütköztetni és ebből egy közöset kihozni. Ez
nem megy mindig könnyen, de hát erről szól, ezért
van ott 8 ember. Úgy hiszem, hogy az egészséges
kompromisszumkészség megvan mindenkiben, ami
a hatékonyság feltétele.

-

Mik azok, amelyeket a legégetőbb problémának tart a településen?

Számomra nem anyagi jellegűek az égető problémák. Persze fontosnak tartom a mindennapi gondok
megoldását is, de a legfontosabb kérdés, hogy hogyan lesz 1300 begubózott emberből faluközösség?!
Mert hiába teszünk bármit, bármennyi pénzért, ha
nincs egy közösség, aki ezt értékeli, részt vesz benne.
-

Ön a Szociális bizottság elnöke. Szóljon néhány szót a Bizottsági munkáról!

Korábban a Pénzügyi Bizottságot vezettem, de akkor is tagja voltam a Szociális Bizottságnak. Most
pont fordítva van, a Szociális Bizottság elnökének
választottak, de tagja vagyok a pénzügyinek is. A
szociális Bizottság munkájára jellemző, hogy - nagyon helyesen – a mozgástere nagyon szűk. Ezt azt
jelenti, hogy a szociális ügyek egy része a körjegyző hatáskörében van, és csak bizonyos kérdésekben
dönt a Bizottság. A hozzánk tatozó kérelmek nagy
részénél (pl. lakásfenntartási támogatás, ápolási díj
egy része stb.) a bizottság elbírálja, hogy a kérelmező megfelel-e törvényben előírtaknak, és ha nem felel meg kötelezően elutasítja, ha megfelel kötelezően elfogadja a beadványt. Magyarul nincs mozgásterünk, a törvény előírja, hogy milyen döntést kell
meghozni.
Az átmeneti segélyeknél, gyermekvédelmi támogatásnál, ösztöndíjaknál van a Bizottságnak mérlegelési lehetősége. Itt általában figyelembe vesszük a
kérelmező életkörülményeit, hányszor kért segélyt
és a rendelkezésre álló pénzügyi kerethez is igazodnunk kell. A Bizottság hatékonyságát mutatja, hogy
csak kevés esetben kapunk fellebbezést a döntések
ellen, azok többségéről is általában kiderül, hogy az
eredeti beadvány hiányossága miatt született meg az
ominózus döntés.
folytatás a 2. oldalon >
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- A Bizottság elnöke dönti el, ki mennyi segélyt
kap?
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- A szociális Bizottság mellett még milyen
speciális feladatokban vesz részt?

A megszületett döntések mindig szavazás
eredményei. Öt ember többségi döntése alapján
születnek a határozatok. Az elnök feladata aláírni a
őket és ő felel a végrehajtásáért, de természetesen
nem az ő egyszemélyi döntéséről van szó.

A
nem
régen
alakult
Goricai
Részönkormányzatnak vagyok az elnöke. Mint
tudjuk Bükkösd része Gorica, aminek – mint
üdülőfalunak – sajátos problémái vannak. Mivel a
részönkormányzatok
elnökeinek
települési
képviselőnek kell lenni, ezért erre engem felkértek,
de a részönkormányzatban valójában a goricaiak
dolgoznak.
A másik fontos feladat a szintén nemrégiben
újjáalakult BKSE Lovas Szakosztály, amelynek
munkájában tevékenyen részt veszek.

- Gyakoriak a viták a bizottsági ülésen?
Szerencsére
nem,
elég
egyöntetűek
a
vélemények. Természetesen vannak kivételes
esetek, de ezeket is higgadtan meg tudjuk beszélni.

Ké r d é s e k é s v á l a s z o k a c s a t o r n á z á s r ó l . . .
Hol tart a csatorna ügye?
Azt már nagyjából
mindenki tudja, hogy a több települést összekötő
nagy csatornarendszer terveit nem támogatja az
állam. Így minden településnek önállóan kell
megoldani
és
megpályázni
saját
szennyvízhálózatának kiépítését.
Ennek megfelelően Bükkösd is kénytelen egy
saját tisztító és csatornarendszer megépítésében
gondolkozni. Ez azt is jelenti egyben, hogy a
korábbi tervek semmit sem érnek, újra kell tervezni
az egészet.
Mik a tervek?
Mivel a régi tervrajzok az új koncepcióhoz
használhatatlanok, ezért most még nincsenek meg a
konkrét tervrajzok sem, ezért minden kérdést
megválaszoló részleteket (hol fog menni, milyen
technikával, mennyibe kerül pontosan stb.) nem
tudunk közzé tenni. Természetesen vannak műszaki
elképzelések, de ezt a mérnököknek kell pontosan
megtervezniük. Nyilván való, hogy már a tervezés
sincs ingyen! A tervek finanszírozására pályázatot
nyújtottunk be, amelyet sajnos nem támogattak.
Ettől függetlenül lesznek tervek, de most első
körben erre nem kaptunk pénzt.
Lesz egyáltalán csatorna? Ha igen mikor?
Mivel a csatornázás egy fontos közérdek,
amelyet az Európai Unió megkövetel, ezért ennek
minden településen meg kell valósulni előbb-utóbb.
Jobb lenne, ha nálunk erre mielőbb sor kerülne!

Pontos dátumot egyelőre lehetetlen mondani,
bízunk benne, hogy mihamarabb!
Minek kell egyáltalán csatorna?
Több oka is van. A legfontosabb, hogy az nem
állapot, hogy az emberek elszivárogtatják,
kiengedik a szennyvizet. Miért? Ez nem csak
undorító és tilos, hanem mérgező is! Nem az ürülék
a legdurvább, hanem a mosószeres, foszfátos víz. A
foszfát erősen rákkeltő és mérgező anyag!
Gondoljuk bele, hogy a paradicsom a kertben a
foszfátos vizet szívja fel, mi pedig ezt esszük!
Másrészt: Az Unió kötelezővé teszi. Akinek
nincs, ott komoly ellenőrzéseket és bírságokat
helyeztek kilátásba!
Harmadrészt: Olcsóbb! A szippantás és s
környezetterhelési díj sokkal drágább, mint a
csatornadíj. A szivárogtatásban és a kieresztésben
ne gondolkozzon senki hosszú távon, mert ennek az
állam hamar a végére jár és büntet!
folytatás a 3. oldalon >
Bükkösdön családi ház eladó.
3 szoba, főzőfülke, ebédlő, fürdőszoba, WC,
spájz, garázs. Az udvaron kis ház 2 szobával és
konyhával. érdeklődni: 73/378-539
Babakocsi eladó
Pierre Com többfunkciós sport
esővédővel eladó.
Irányár: 15.000 Ft. Tel.: 30/436-2245

babakocsi
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Mit kell most tenni az Önkormányzatnak?
Elsősorban pályázati lehetőséget keresni és mielőbb
benyújtani, másodsorban a lakosságot tájékoztatni
és bevonni a programba!

Kérjük, hogy akihez elmennek, mindenképp tegyen
nyilatkozatot!
A
nyilatkozatok
formanyomtatványok, amelyeket csak alá kell írni!
A képviselő urak igény esetén mindenkit
tájékoztatnak személyesen a lehetőségekről.

Mit kell tennem nekem?

Miért fontos nyilatkozni?

Valamilyen formában nyilatkozni arról, hogy részt
vesz a programban!

Mert csak akkor tudunk sikeresen pályázni, ha a
lakosság 60%-a nyilatkozik róla, hogy kifizeti a
szükséges önrészt. Ennek hiányában nincs esély
arra, hogy pályázaton nyerjünk. Csatornát ennek
hiányában is ki kell építeni, de akkor ennek teljes
terhét a lakosságnak és az Önkormányzatnak kell
viselni!

Miről kell nyilatkozni?
Többféle
háztartások:

nyilatkozatot

tehetnek

az

egyes

1. Nyilatkozhatnak arról, hogy a szükséges
önrészt egy összegben befizetik a beruházás
kezdetének idején. Ilyen nyilatkozatot akkor
tegyenek, ha rendelkezésükre áll a szükséges 250
ezer forint, vagy ha már jelenleg is havonta
befizetnek valamilyen lakástakarékossági (OTP,
Fundamenta stb.) formába. Nem szükséges
nyilatkozni annak, aki az elmúlt hónapokban az
Önkormányzat által szervezett alkalmak egyikén (a
Kultúrházban) kötött szerződést.
2. Nyilatkozhatnak arról, hogy valamely
lakástakarék pénztárba be kívánnak lépni, amelynek
célja, hogy a szükséges önrészt így biztosítsák.
Ilyen nyilatkozatot annak célszerű tenni, akinek
nincs meg a szükséges pénze, de havonta kis pénzek
befizetésével ezt meg szeretné oldani. A nyilatkozat
megtétele után be kell lépni valamelyik
lakástakarék pénztárba, erre több lehetőség is van
(Fundamenta, OTP stb.). Kérésre a pénztárak
munkatársai házhoz mennek megkötni a szerződést!
3. Nyilatkozhatnak arról, hogy nem kívánnak
rákötni a csatornára. Ebben az esetben viszont
tudomásul kell venni, hogy az állami hatóságok
később szigorúan ellenőrizni fogják, hogy aki nem
köt rá a meglévő hálózatra az hogyan kezeli a
szennyvízét. Aki nem tud elszámolni a
hulladékkezeléséről, azt keményen megbüntetik.
Ilyen nyilatkozatot tehát nem érdemes tenni, mert a
szippantás és a környezetterhelési díj sokkal
drágább, mint a csatornadíj.
Hol kell nyilatkozni?
Tekintettel az ügy fontosságára a Képviselőtestület tagjai és a Polgármester szeptember
hónapban személyesen felkeresik otthonukban
azokat, akik még semmilyen nyilatkozatot nem
tettek és nem tudjuk az álláspontjukat az ügyben!

Nekem nem kell csatorna! Ilyenkor mi van?
Akkor is nyilatkozatot kell tenni, hogy nem
kívánnak rákötni a csatornára. Ebben az esetben
viszont tudomásul kell venni, hogy az állami
hatóságok később szigorúan ellenőrizni fogják,
hogy aki nem köt rá a meglévő hálózatra ő hogyan
kezeli a szennyvízét.
Régen kötöttem már előtakarékossági
szerződést, de nem fizettem, mi lesz vele?
A korábban az OTP Lakástakarékkal kötött
szerződéseket, amelyeket sokan megkötöttek, de
nem fizettek az OTP központilag felmondja.
Én most kötöttem, de még nem küldtek
csekket! Mikor kell fizetni?
A korábban kötött szerződések felmondása után
egyszerre lépnek életbe az új szerződések. A
technikai átfutás után mindenki megkapja a
csekkeket és kezdheti a befizetést! Kérjük a
türelmüket, az ügy folyamatban van!

Személyes megkeresés a
szennyvízcsatorna ügyében!
Tekintettel a csatorna beruházás ügyének
fontosságára a Képviselő-testület tagjai és a
Polgármester
szeptember
hónapban
személyesen felkeresik otthonukban azokat,
akik még semmilyen nyilatkozatot nem tettek
és nem tudjuk az álláspontjukat az ügyben!
Kérjük, hogy akihez elmennek, mindenkép
tegyen
nyilatkozatot!
A
nyilatkozatok
formanyomtatványok, amelyeket csak alá kell
írni! A képviselő urak igény esetén mindenkit
tájékoztatnak személyesen a lehetőségekről.
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INDUL A PÁLINKASZEZON!
Október 1-től megnyitja kapuit a felújított önkormányzati szeszfőzde Bükkösdön. A régi
elhasználódott üst helyett új került beszerelésre, a tavaly elkezdett állagmegóvási és felújítási
munkák ezzel a végéhez értek és teljes kapacitással működik a főzde!
Az idei évtől módosultak a tarfiák! A fizetendő díj a szeszadóból és a főzetési díjból áll.
50 szeszfokos pálinka főzetésére vetítve a következő díjakkal kell számolni: A szeszadó
mértéke változatlanul 590 Ft/l. A főzetési díj 165 Ft/l-ről 190 Ft/l-re emelkedik. Ez a tarifa
akkor érvényes, ha valaki legalább 20 liter pálinkát főzet, ez alatt a mennyiség alatt némileg magasabb 200 Ft/l
főzetési díjat kell fizetni. A megadott díjak az 50 fokos pálinka esetén érvényesek, ettől eltérő szesztartalom
esetén ezek a díjak némileg módosulnak. A részletekről érdeklődni lehet Steiler Istvánnál a 06/30 2731985
számon!
Tisztelettel várunk minden kedves főzetni kívánó ügyfelet!
FOLYÓIRATOK A KÖNYVTÁRBAN
2007. augusztusától már folyóiratokkal is várjuk a kedves olvasókat a teleházban működő
Községi Könyvtárba!
Az alábbi újságok legfrissebb számait bárki helyben elolvashatja:
Autó-motor, Otthon, Nők Lapja, Story sztármagazin, PC World, Magyar Konyha, IPM,
Zsaru, 100xszép
A teleházba már régebb óta járó újságok szintén olvashatók: Új Dunántúli Napló, Computerworld, Gamestar
ROMA TANULÓK ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATA
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Magyarországi Cigányokért
Közalapítvány Kuratóriuma közösen pályázatot hirdet cigány tanulók részére a 2007-es
évre! A pályázat az általános iskolás, középiskolás és felsőoktatásban részt vevő tanulók
számára is meg lett hirdetve. A pályázat részleteiről a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
tagjaitól kaphatnak felvilágosítást és adatlapot! A pályázatok beadásának határideje alap és
középfokon tanulóknak szeptember 30, felsőfokú tanulmányokat folytatóknak október 15!
JAVASLATOKAT VÁRUNK RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁHOZ
A közelmúltban elfogadásra került a község település-rendezési terve. Az anyag a
település irányadó dokumentuma. Kizárólag olyan fejlesztések, építések hajthatók
végre ezentúl, amelyeket a terv megenged. Már most látszik, hogy a dokumentum
több ponton hibákat, pontatlanságokat tartalmaz. Többen panaszkodtak is miatta,
hogy nem tudnak építeni, bővíteni, mert a terv ezt nem teszi lehetővé. Rendelkezésre
állt jó néhány hét, hogy véleményezze a lakosság a tervet, de akkor ezt kevesen
vették komolyan, így az több ponton hibákkal lett elfogadva.
Kérünk mindenkit, aki szeretne a közeljövőben építeni, vagy csak kíváncsi, hogy az ő területe milyen
besorolást kapott, hogy jöjjön be a Hivatalba, olvassa át a rá vonatkozó részt és adott esetbe jelezze, ha
úgy érzi, nem megfelelő adatokat tartalmaz a rendezési terv! Nagyon fontos dologról van szó, mert most
készítjük elő a módosításokat, melyek kijavítása egyben történik. Tekintettel arra, hogy minden
változtatás drága és hosszadalmas, kérjük Önöket, hogy most, időben éljenek a betekintés és
véleményezés lehetőségével!
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SPORT HÍREK
Bükkösd Kupa 2007 - Távlovagló verseny
A Bükkösd Községi Sportegyesület Lovas Szakosztálya és a Magyar Lovas Szövetség Távlovagló és Távhajtó
Szakága, október 6-én Pályaavatóval egybekötött megyei meghívásos (de nem pontszerző) Távlovagló és
Távhajtó versenyt rendez a Bükkösdi Lovaspályán. A Tiegelmann József és Dobos József által épített pályán,
2x20 valamint 2x10 km-es távon folyik majd a verseny mindkét kategóriában. Nevezni Tiegelmann Józsefnél
lehet, a nevezési díj 40 km-es távon 5000 Ft, 20 km-es távon pedig 4000 Ft.
Program:
7:30 előzetes állatorvosi vizsgálat
08:45 technikai értekezlet
09:00 40 km-es táv rajtja
10:00 fogatok indítása sorsolás alapján, indítás 5 percenként
11:00 20 km-es táv rajtja
13:00 eredményhirdetés
21:00 Lovasbál
A verseny egyik célja, hogy az új csapatot és a majdnem teljesen elkészült lovas pályát teszteljük. Másik
nem titkolt célunk, hogy szeretnénk, ha a lóversenyek közösségi események lennének. Egyre többen tartanak
lovat, a gyerekek pedig kifejezetten szeretik ezeket az állatokat.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk a lóversenyre! A későbbiekben pedig a szakosztályon belül tagnak,
pártoló tagnak is lehet jelentkezni, illetve szívesen állunk az érdeklődők rendelkezésére!
Labdarúgás BKSE - Megyei II. osztály
Jól erősített a BKSE Labdarúgó csapata új játékosaival: Varga László középpályással,
Pöttendi Balázs és Lesnyik Zoltán csatárokkal. A csapat gerince együtt maradt, a rajtsorozat 4
győzelemmel kitűnően sikerült. Az ötödik fordulóban a veretlenségi sorozat hazai pályán egy
2-1-es vereséggel sajnos megszakadt. Ennek ellenére bízunk a csapat erejében, és az
eredményes folytatásban.
Játékoskeret: Dömötör, Jung, Balogh, Jancsi, Tóth, Komár R., Léhmann, Vörös, Szákovics, Pongrácz, Varga L.,
Komár Zs., Schmidt, Pöttendi, Lesnyik, Csomós, Szabó. Edző:Bacsi János
Eredmények:
BKSE – Vajszló 5:3, g.:Varga 3, Komár Zs., Pöttendi
Szabadszenbtkirály – BKSE 0:1, g.:Lesnyik
BKSE – Pellérd II. 6:0, g.:Pöttendi 2, Schmidt, Lesnyik, Komár Zs., Csomós,
Nagydobsza – BKSE 2:7, g.: Pöttendi 3, Varga 2, Tóth, Scmidt,
BKSE – Magyarszék 1:2, g.:Pöttendi
Góllövőlista:
- Pöttendi 7,
- Varga 5,
Következő hazai mérkőzések az őszi idényben:
07. ford. 10. 07. 16.00 óra Bükkösd – Mágocs
- Komár Zs. 2,
09. ford. 10. 21. 15.00 óra Bükkösd – Kovácshida
- Lesnyik 2,
11. ford. 11. 04. 14.00 óra Bükkösd – Hobol
- Schmidt 2,
13. ford. 11. 18. 14.00 óra Bükkösd - Drávafok
- Tóth 1,
- Csomós 1,

Tabella:
1. Bükkösd
2. Kovácshida
3. Hobol
4. Pellérd II.
5. Vajszló
6. Magyarszék
7. Kishárságy
8. Hetvehely
9. Mágocs
10. Kökény
11. Drávafok
12. Magyarhertelend
13. Nagydobsza
14. Szabadszentkirály
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A Mézes-Mázas nap margójára
Év közben hajlamosak vagyunk elfelejtkezni az időről, pedig gyorsan
szállnak az évek! Az Egyesületnél olyankor tudatosul bennünk, hogy megint
egy évvel öregebbek lettünk, amikor szervezzük a soron következő MézesMázas Fesztivált. Idén már ez volt a negyedik! Mintha tavaly lett volna az a
pillanat, amikor kitaláltuk, hogy kell ide egy olyan rendezvény, ami máshol
nincs. Szerettük volna visszahozni az ősz méltóságát a Templom térre. Évek
óta a búcsú elhalványodott, akartunk helyette valami színes és érdekes
újdonságot. Ez lett a Mézes. Idén összeforrott a búcsúval hiszen 8-án Mézes
nap volt, 9-én pedig a búcsú napja.
Az ősz tréfás időszak, kiszámíthatatlan időjárással. Idén is tréfálkozott velünk a természet. Előző napokban
esőben dolgoztunk a téren, mostoha körülmények között állítottuk a színpadot, sátrakat és a többi szükséges
infrastruktúrát. Féltünk tőle, hogy a másnapi rendezvényt elmossa az eső. Igyekeztünk is biztosítani a
programokat az eső ellen. A színpadra tetőt béreltünk, kézműves sátrak borítását csak az utolsó pillanatban
tettük a helyére és B helyszínnek berendeztük a kultúrházat is. Ezek az intézkedések jócskán megnövelték a
rendezvény költségvetését, hiszen csupán a színpadborítás mintegy 140.000 forintba került. Utólag kiderült,
hogy nem volt rá szükség, de fő a biztonság!
Az eső ugyan nem esett, de mégsem volt a legszebb őszi idő. A reggeli felhők elijesztették az árusokat, így
az előre bejelentkezett kézművesek fele otthon maradt. Ami ennél is szomorúbb, hogy sajnos ez a barátságtalan
idő az embereket is elijesztette, így a vártnál kevesebben jelentek meg. De legyünk őszinték és ne fogjuk
csupán a rossz időre! Igenis kevesen jöttek el! Annyira rossz idő azért nem volt. Működött a szokásos
érdektelenség! És ezt már a cementgyár kapcsán felmerült ellentétekre sem lehet ráfogni, hiszen ez is elmúlt.
Ezt jól mutatja, hogy még a kőbányát (és a majdani cementgyárat) működtető Nostra Kft. is támogatta az
eseményt.
Egy ekkora faluból, ha csak minden családból egy valaki jött volna el, akkor is legalább 300-400 embernek
kellett volna hemzsegni a téren egyszerre. Ehhez képes ennél kevesebben voltak még az idegenekkel együtt is.
Határozottan kell szóljunk róla, hogy rengeteg pénzbe és munkába kerül a programok megszervezése! Ezeket
elsősorban a falu lakóinak szervezzük. Ezért azzal tiszteljék meg a munkánkat, hogy egy kicsit legalább
mindenki kilátogat, aki teheti! Több hónapig szervezzük, és három-négy napot dolgozunk az előkészítésével és
az utómunkálatokkal. Talán megdöbbentő, de tavaly 1,2 millióba került a rendezvény és az idén a spórolás
ellenére is elérte az 1.000.000 forintot! És ami fontos, hogy ennek csak egy kis rész megy a falu pénzéből! A
Közösségfejlesztő Egyesület 2 millió Ft támogatást kapott idei évre az Önkormányzattól. Ebben benne van a
Teleház éves működtetése és minden mást is ebből kellene fizetni. Ha egy ember csak a minimálbért keresi,
akkor ennek költsége is közel 1 millió évente! Jelenleg ketten dolgoznak a teleházban. Jól látszik, hogy a kapott
támogatásból nem futja ekkora rendezvényre. És tudatjuk azokkal, akiket csak a pénz érdekel, hogy bár
segítette a rendezvényt a Hivatal, de nem az Önkormányzat pénzét költöttük! Az idén is pályázatokból és
szponzori támogatásokból fizettük ki a rendezvény költségeit! A Takarékszövetkezettől az OTP-n keresztül
egészen a Mecsekércig és a Nyugat-Mecseki TiT-ig sokan járultak hozzá, hogy meg tudjuk csinálni! Ezúton is
köszönjük a támogatóknak. Higgyék el, "Vért izzad" az Egyesület azért, hogy egy ilyen szép ünnepet
varázsoljon a falunak, cserébe csupán részvételt kérünk!
A nehézségek ellenére azért nem elégedetlenkedünk! A tömeg elmaradt ugyan, de azért folyamatosan voltak
emberek, és akik kilátogattak, azok jól érezték magukat! Örömteli, hogy a szakmai programokon telt ház volt és
estére a tér is megtelt azért. A tűzijátékra igen sokan kíváncsiak voltak. A programok színvonalából az idén sem
engedtünk! A szervezés gördülékenyen zajlott, csupán egy program a mézszentelés maradt el, és az akusztikus
gitárműsor csúszott egy kicsit későbbre. Meglepetésprogramként Bartos Karcsi, az erdélyi testvérfalu,
Szentkatolna küldöttségének tagja is fellépett énekes műsorával. A színvonalas előadás nagyon sokak dicséretét
kiérdemelte! Egyszóval egy jó hangulatú és jó színvonalú fesztivál kerekedett szeptember 8-án. Másnap a
búcsúban is sokan voltak, ahol szervezett programok ugyan nem voltak, de fél áron ment a körhinta és
vidámsággal telt meg a tér. Reméljük, hogy jövőre beszámolhatunk az V. Mézes-Mázas Fesztiválról is!
Volcsányi Gábor, BKFE elnöke
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Tilos a temetőkben a faültetés!
Helyi lapunkban többször megjelentettük a 2006. szeptember 1-jén hatályba lépett
temetőszabályzatot. Ismételten felhívjuk a T. Lakosság figyelmét a következő
rendelkezésekre:
A temetőről és temetkezésről szóló 6/2001(IV.26.)sz. rendelet 9.§. rendelkezése:
„Fákat és nagyobb fajta cserjéket a sírhelyeken és a sírhelyeken kívüli területen
magánszemélynek ültetni nem szabad [..] ültetvényeket a temető kezelője eltávolíthatja és az eltávolítás
költségeit a sír gondozására kötelezettel megtéríttetheti.”
A 6/2001(IV.26.)sz. rendelet a 9/2006(IX.1.)sz. rendelettel módosításra került, melynek mellékletét képezi a
2006. szeptember 1-jétől hatályba lépett Temetőszabályzat. A szabályzat 16. pontjának rendelkezése:
„A temető területén fát, bokrot, sövényt csak a fenntartó ültethet, azt is csak parkosítás, kerítés céljából.
Sírhelyre fa, bokor, sövény ültetése tilos.”
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a rendelkezések be nem tartása szabálysértési eljárást von maga után. Kérjük
a sírhelyekről és környékükről a fákat, tujákat távolítsák el. A sírhelyekre, illetve mellé ültetett ültetvények
akadályozzák a többi sírhely megközelítését, illetve a gyökerük benőhet a szomszéd sírhelyekbe, ill. kriptákba,
melytől az beomolhat. November folyamán a szabálytalanul ültetett fákat az Önkormányzat emberei
eltávolítják és a közterületeken elültetik!

Közös feladatunk a közterület tisztántartása! 1. rész: kaszálás és a járdák tisztítása
Az Önkormányzat 12/2007. (V.31.) sz., a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok
tisztántartásáról szóló rendeletének 2. § (1) kimondja: A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az
ingatlanok tulajdonosai, illetve tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy
ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák. Az ingatlanok tulajdonosai kötelesek
gondoskodni a ház, vagy a telek előtti járdaszakasz és az úttest széléig terjedő zöldterület tisztántartásáról,
kaszálásáról. A járda síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne
származzon baleset. A gondozatlan járdaszakasz tisztítását, kaszálását az önkormányzat az ingatlan tulajdonosa
terhére elvégeztetheti. A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása - az ingatlan előtti szakaszra terjedően – a helyi
önkormányzat kötelessége. Járműbehajtók átereszeinek építése, jókarban és tisztántartása minden esetben az
ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
Kérelemre mentesíthető a zöldterület tisztántartási kötelezettség alól, aki idős kora vagy egészségügyi állapota
miatt képtelen annak végrehajtására, valamint a végrehajtásra kötelezhető közeli hozzátartozója nincs, és a
családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 150 %-át. A kérelmeket a
Szociális Bizottság bírálja el, döntésük ellen a Képviselő-testület lehet benyújtani a fellebbezést.
Következő részben az avar égetéssel kapcsolatos tudnivalókkal folytatjuk a közterületre vonatkozó rendelet
ismertetését!

Közterületi fejlesztések
Elkészültek Tóth Attila tervei és munkája révén az új EU-s normáknak is megfelelő játszóterek községünkben!
A Templomtéren az iskola felőli oldalon, és a megyefai buszfordulónál épültek meg az új szabadidős
létesítmények. A játszótereken homokozó, hinták, libikóka, mászóka és padok találhatók. A gyerekek máris
birtokba vették őket! Felhívjuk a figyelmüket, hogy a játékokat csak 14 éven aluliak használhatják! Elkészültek
a faluban az útjelző és köszöntő táblák is, valamint megépült az új híd a Dózsa és a Hársfa utca közötti részen!
Kérjük segítsenek az utcabútorok megóvásában Önök is!
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NymTITGyorsinfo
IV. Tájoló Nap: 2007. Október 6.
Idén Boda és Kővágótöttös lesznek a házigazdák
Már negyedik éve annak, hogy a Nyugat – Mecseki Társadalmi Információs Társulás (NymTIT) és a
Radioaktív Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság (RHK Kht.) éves tájékoztatási – információs
nagy rendezvényét megszervezi az ősz elején a NymTIT térségében. Az idén a hagyományoknak megfelelően
két település vállalkozott a programsorozat megrendezésére, Boda és Kővágótöttös.
A színes programok között helyet kap majd, a bodai művelődési házban sorra kerülő tudományos tanácskozás,
a helyi és térségi média szerkesztőségei munkatársainak szervezett sajtótájékoztató, valamint az idei újdonság,
a térség csapatai számára első ízben meghirdetett horgászverseny.
Kővágótöttös kultúrháza fogadja majd az iskolás csapatokat, - délelőtt 10 órától - a szintén hagyományos
vetélkedőn – amelyen minden elinduló csapat ajándékot kap majd.
A Tájoló Nap délelőtti fő rendezvénye a tudományos tanácskozás, délelőtt 11.00 –kor kezdődik a Művelődési
Házban, Kovács Győző Boda polgármestere, a NyMTIT elnöke rövid bevezetőjével. Ezt követően Dr.
Hegyháti József az RHK Kht. ügyvezető igazgatója mond köszöntőt. A tájékoztató előadások sorában elsőként
Horváth Szabolcs a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium vezető szakértője tart előadást a hulladékok
hazai kezelésének helyzetéről, különös tekintettel a veszélyes hulladékok elhelyezésére. Az idei közvélemény
kutatás eredményeit Dr. Ormai Péter, és Szabó Attila, az RHK Kht. vezető szakértői mutatják be és egyben
elemzik is a megjelentek számára. Barnabás István (RHK Kht.) a radioaktívhulladék-tároló üzemeltetési
kérdéseit tekinti át előadásában. A szervezők nagy örömére, az Akadémiai Bizottság tagja, prof. Dr. Fehér
István is vállalta a felkérést, s szintén érdekes kísérletekkel illusztrált előadás tart a délelőtt folyamán
„Radioaktív anyagok a környezetünkben.” címmel.
A délelőtti program zárásaként a Tájoló Nap vendégei felkereshetik a tájházat, a méhész múzeumot, és a
templomot, amelyek látogathatóságát az önkormányzat vezetőkkel biztosítja.
A Tájoló Nap új programelemeként a „NyMTIT horgászverseny” mutatkozik be. Helyszíne a sokak által
kedvelt és látogatott bodai horgásztó lesz. A versenyen a kilenc tagtelepülés két-két fős csapatai vesznek részt.
Az első három helyezett csapat díjait az RHK Kht. biztosítja.
A szervezők mindenkit tisztelettel meghívnak és szeretettel várnak a IV. Tájoló Nap programjaira!
Viszontlátásra október első szombatján Bodán és Kővágótöttösön!

Településünk hírei az Interneten!
Látogassa meg Bükkösd község hivatalos weboldalát:

www.bukkosd.hu
A Bükkösdi Hírlap aktuális és korábbi számai is letölthetők!
Az oldalon további aktuális és hasznos információkat olvashat!
Bükkösdi Hírlap – Bükkösd Község Önkormányzatának Hivatalos Lapja
Felelős Kiadó: Budai Zsolt polgármester, Kiadó címe: Bükkösd, Kossuth L. u. 48. tel.:73/578-560
Főszerkesztő: Volcsányi Gábor. Szerkesztőség: Bükkösd, Kossuth u. 57., tel.: 73/578-535,
e-mail: bukkosd@telehaz.hu
Nyomtatási munkálatok, terjesztés: Bükkösdi Közösségfejlesztő Egyesület (Bükkösdi Teleház) 73/578-535

