IV. évfolyam 2. szám

2008. FEBRUÁR

Bükkösdi Hírlap
Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja

A tartalomból:
Bányahírek
Mackóvilág kiállítás
Veszélyben
az oktatás
Megszűnt a CKÖ

2. oldal
2. oldal
4. oldal
5. oldal

Kis iskola,
kis gond,
nagy iskola
nagy gond?
közmondás a gyermekekre mondja, hogy "kis
gyerek kis gond, nagy
gyerek, nagy gond", de ez
igaz az iskolára, csak éppen
fordítva. A kis falusi iskolákkal sokkal több a probléma, mint a nagy városiakkal.
Sokba kerül az államnak,
hogy a gyermek szülıhazájában tanulhasson. Az pedig
talán senkit nem érdekel,
hogy a gyermek naponta
hány fárasztó órát utazik és
ez mibe kerül a szülıknek.
Az pedig még kevésbé fontos, hogy a gyerek kötıdik-e
a falujához akkor, ha még a
gyermekkor élményei sem
kötik hozzá. Aztán középiskolába már nyilván meszszebb kerül a következı generáció, de legalább azt a
helyi kötıdést kaphassa meg,
amit mi megkaptunk! Ellenkezı esetben a fiatalok elvándorlása megállíthatatlan,
a faluval szemben tanúsított
érdektelenség pedig elkerülhetetlen!
Volcsányi Gábor
főszerkesztő
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Önnek is ingyen jár!

160 éve a nemzet ünnepe
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország
újkori történetének meghatározó eseménye, a nemzeti identitás
egyik alapköve. 160 éve történt ez a meghatározó esemény.
Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója,
önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált.
Ugyanakkor a nemzetiségekkel való konfliktusok már
elırevetítették a történelmi Magyarország fölbomlásának
lehetıségét. Szerves része volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak,
azok közül viszont lényegében egyedül jutott el sikeres katonai ellenállásig.
Eredményességét mi sem mutatja jobban, hogy csak a cári Oroszország beavatkozásával lehetett legyızni.
A Magyar Országgyőlés 1991-es határozata értelmében március 15-e az
1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja és a Magyar Köztársaság
nemzeti ünnepe. Ezen a napon osztják ki a Kossuth- és Széchenyi-díjakat.
Az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc kezdete ez a nap,
amelynek célja a függetlenség kivívása és az alkotmányos berendezkedés
megteremtése volt. 1848 elsı hónapjaiban Európa számos városában forradalmak törtek ki. Ez kedvezı körülményeket teremtett ahhoz, hogy a magyarországi reformelképzelések törvényes úton megvalósuljanak.
A forradalmat indító március 15-e jelkép lett: a kivívott szabadság megırzésének és az elvesztett szabadság visszaszerzésének szimbóluma. A magyarság 1860 óta nemzeti ünnepének tekinti ezt a napot, függetlenül attól,
hogyan vélekedett errıl a mindenkori államhatalom.
1848-ban ezen a napon nyomtatták a magyar sajtó elsı szabad termékeit,
a Tizenkét pontot és a Nemzeti dalt. 1990 óta ez a napot a magyar sajtó
napjaként is ünnepeljük.

Köszöntjük a hölgyeket!
A nı átmeneti lény az ember és az angyal között. (Balzac)
Március 8. - ezen a napon sok országban a fıszerep a
hölgyeké. A Nemzetközi Nınapot csaknem egy
évszázada ünnepeljük.
1910 augusztusában Koppenhágában Clara Zetkin javaslatára határozták
el, hogy Nemzetközi Nınapot tartanak március 8-án annak emlékére, hogy
1857. március 8-án New Yorkban 40 ezer textil- és konfekcióipari munkásnı sztrájkolt a béregyenlıségért és munkaidı csökkentésért.1977-ben ezt a
dátumot az ENSZ is elismerte.
Magyarország a nınapi felhíváshoz elıször 1913-ban csatlakozott,
amikor az Országos Nıszervezı Bizottság röplapokat osztott. A következı
évben, 1914-ben már országszerte rendezvényeket szerveztek. A Rákosidiktatúrában a nınap ünneplése kötelezıvé vált. Az eredetileg különbözı
idıpontokban rendezett nınap 1948-tól szovjet mintára március 8-ra esik. A
nınap Magyarországon is elvesztette az eredeti hangulatát, helyette a virágajándékozás dominál.
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Munkálatok a Nostra Cement Kft. bükkösdi bányaüzemében
Jó szerencsét!
A bükkösdi bányaüzemben az iparvágány, valamint
a bevezetı út továbbépítése miatt szükségessé vált a
jelenlegi közcélú 20 KV-os távvezeték tartóoszlopának
áthelyezése. Az áthelyezés megtervezésére az EHSZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítı és
Szerelı Kft. kapott megbízást.
A bányaüzemben 2008. február 14.-ére a NOSTRA
CEMENT Kft., mint megrendelı megbízásából az EHSZER Kft., mint a létesítmény tervezıje a Bükkösd
Kıbánya 20 KV-os légvezetékkiváltás létesítményére
vezetékjog engedélyezése céljából helyszíni szemlét
hirdetett meg. Az egyeztetésen döntés született arról,
hogy az EH-SZER Kft.-nek milyen további feladatokat
kell még elvégeznie. Az egyeztetı tárgyalás
S-0/50 szemcsemérető kızúzalék készítése
lebonyolítására a Bükkösdi Önkormányzat helyszínt
biztosított, amelyért ezúton is köszönetet mondunk. A bányaüzemben jelenleg a lerobbantott „terméskı”
feldolgozása folyik. A rakodási tevékenységet bányászati jogosultsággal rendelkezı alvállalkozó
igénybevételével végezzük. A diesel-hidraulikus kıtörıgépet saját dolgozóink mőködtetik, akik a gép
kezeléséhez szükséges speciális szakképesítéssel rendelkeznek.
A képen látható FINTEC 1107 típusú mobil törıgép könnyen telepíthetı, ezáltal lehetıség nyílik arra, hogy
a bányaudvar alsó és felsı szintjén, termelı tevékenységet végezzen. Az óránkénti kapacitása kis mértékben
meghaladja a bányaüzemben korábban alkalmazott technológiai gépsorét. Dolgozóink az új törıgépet
megkedvelték, és szívesen mőködtetik.
Folytatódik a hídépítés, tavaszra elkészül az új bejárat, melynek csomóponti része már forgalomba lett
helyezve. 
Csom István, bányaüzem vezetı

A lap megjelenését a Nostra Cement Kft. támogatja!

„Mackóvilág 2008” - Mackókiállítás az óvodában
Óvodánkban, elsı ízben és hagyományteremtı céllal február 4.-29. között
mackókiállítást szerveztünk. Fıként óvodásaink segítségével összesen 222 medvét,
mackót, macit és hozzájuk szorosan kapcsolódó egyéb tárgyakat állítottunk ki
intézményünkben: mesekönyveket, játékokat, képeket, rajzokat, stb. A mackók
elképzelhetetlenek méhek és méz nélkül, ezért a kiállítás társszereplıivé váltak.
A gyermekek körében nagy népszerőségnek örvendı mackókkal kapcsolatos
tevékenységek sokszínő és változatos sora jellemezte óvodánk februári életét. A
mesék, versek, mondókák, zenei-és vizuális tevékenységek, a környezet
megismerésére nevelés, a mozgásos játékok központi témája a medve volt. Győjtöttünk képeket, cikkeket, igaz
történeteket, híreket, meséket, verseket, dalos játékokat, vicceket, természetfilmet néztünk meg a jegesmedvék
életérıl.
Mindezekkel párhuzamosan „Az én kedvenc mackóm” címmel ún. családi rajzversenyt hirdettünk meg
óvodásaink, illetve az általános iskola 1.-4. évfolyama számára. Sorra érkeztek hozzánk a színvonalas
gyermekmunkák, sıt, néhány kedves édesanya és édesapa is megpróbálkozott a mackóábrázolással.
Február 25-én, hétfın délelıtt került sor a kiállítás ünnepélyes megnyitójára. Rendezvényünkön
óvodásainkon kívül az általános iskola alsó tagozatos gyermekei és tanítói is részt vettek, továbbá meghívtuk a
fenntartó önkormányzatok polgármestereit és a helyi általános iskola igazgatónıjét is. Elénekeltük és
elmeséltük egymásnak mackós, medvés, mézes verseinket, történeteinket, dalainkat, majd ezután került sor a
rajzverseny értékelésére és a díjak átadására. 
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Díjazott bocsok:
3-4 évesek:
1. Lakatos Viktória - Cserdi
2. Sánta Vivien – Helesfa
3. Kázmér Boglárka – Bükkösd
4-5 évesek:
1. Kiss Viktória – Bükkösd
2. Szebényi Benjámin – Helesfa
3. Szemán Lili – Bükkösd
5-6-7 évesek:

2008. február
1. Grávics Dániel – Bükkösd
2. Kósa Roland – Bükkösd
3. Szegı Nikolett – Bükkösd
1.-2. osztály
1. Bánkúti Jonatán – Bükkösd
2. Kiticsics Zalán – Bükkösd
3. Bogdán Katrin - Cserdi
3.-4. osztály
1. Fenyvesi Lajos – Cserdi
2. Pálfi Kornél – Bükkösd
3. Sárközi Evelin – Bükkösd

Az elismerı oklevelek és ajándékok átadása után többféle tevékenység közül választhattak maguknak tartalmas
elfoglaltságot a gyermekek:
• A „MACIKONYHA” által kínált lehetıségek: mézeskalács sütés-és kóstolás, méznyalogatás, mézes
gyümölcssaláta-készítés, gumimaci kóstolás, málnaszörpszürcsölés.
• „KREATÍV MANCSOK”: festés, rajzolás, papírhajtogatás, barkácsolás.
• „MACITORNA”: változatos mozgásos ügyességi játékok sokféle tornaszer kipróbálásával.
A mackónap sikeréhez leginkább gyermekeink járultak hozzá önfeledt játékukkal, tevékenykedési vágyukkal,
kreativitásukkal és jókedvükkel. Köszönjük Nektek!
Szeretnénk továbbá köszönetet mondani támogatóinknak és segítıinknek, hogy hozzájárultak a rendezvény
sikeres és színvonalas lebonyolításához:
Bánkúti Gyulának és Katinak, a Bükkösd Holnapjáért Egyesületnek, Harcos Kingának, Litter Jánosnak, a
Teleháznak, Tóth Tibornak és Csillának, a segítı szülıknek, a segítı tanítóknak és nevelıknek, valamint az
óvoda valamennyi dolgozójának.  AA
TÁJÉKOZTATÓ A NÉPSZAVAZÁSRÓL
A Magyar Köztársaság Elnöke 2008. március 9-ére
három kérdésben országos népszavazást tőzött ki. A
választójogosultság feltételei: magyar állampolgárság,
nagykorúság, magyarországi lakóhely.
A választópolgár a lakóhelye szerinti szavazókör
szavazóhelyiségében szavazhat. Amennyiben a
választópolgár a szavazás napján lakóhelyétıl távol
van, de belföldön tartózkodik,
igazolással
szavazhat.
Bükkösd
településen két szavazókör van.
Változás az elızı évekhez képest,
hogy a Rákóczi 10. sz. (volt ÖNO)
alatt lévı szavazóhelyiség átalakítás
miatt megszőnt, helyette a Körjegyzıség épületében
(Kossuth u. 48.) lesz a népszavazás az ide tartozó
választópolgároknak. Csak itt szavazhatnak azok a
választópolgárok is, akik igazolással kívánnak
szavazni. Szavazni csak személyesen lehet, a
következı, magyar hatóság által kiállított érvényes
igazolvány(ok) bemutatásával: a lakcímet tartalmazó
személyazonosító igazolvány, vagy személyazonosító
igazolvány és lakcímkártya, vagy útlevél, vagy 2001.
január 1-jét követıen kiállított vezetıi engedély.

Nem szavazhat, aki: nem szerepel a névjegyzéken,
személyazonosságát
nem
tudja
igazolni,
a
személyazonosságát, lakcímét igazoló okmány
érvényességi ideje lejárt.
A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának
lehetıvé tétele érdekében - kérésére - a
szavazatszámláló bizottság legalább két tagja, a
szavazatszámláló bizottság illetékességi területén
belül, mozgóurnával felkeresi és amennyiben
igazolással kíván szavazni, a névjegyzékbe felveszi. A
mozgóurnát a választópolgár írásban kérheti a helyi
választási iroda vezetıjétıl, illetıleg a szavazás
napján a szavazatszámláló bizottságtól. A mozgóurna
használata iránti kérelem formanyomtatványa a
Körjegyzıségen mindenki számára hozzáférhetı, a
szavazás
napján
pedig
a
szavazatszámláló
bizottságoknál is megtalálható lesz.
Az ügydöntı országos népszavazás akkor
eredményes,
ha
az
érvényesen
szavazó
választópolgárok több mint a fele, de legalább az
összes választópolgár több mint egynegyede a
megfogalmazott kérdésre azonos választ adott. 
dr. Tarai Klára, HVI vezetı
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Veszélyben az oktatás!

N

aponta szembesülünk a helyzettel, hogy
veszélyben vannak a vidéki közoktatási
intézmények. A média híradásaiból
értesülünk róla, hogy itt-vagy ott
bezárnak iskolákat, azt azonban nem nagyon hisszük,
hogy ez Bükkösdön is elıfordulhat. Pedig nagyon is
megtörténhet és csak hajszál híja volt, hogy az idén ez
nem így lett!
Kijelenthetjük, hogy infrastrukturálisan Bükkösd
oktatási intézményei rendkívül színvonalasak. A három
csoportos szépen felújított óvoda telis-tele van
játékokkal, a fejlesztı pedagógia különféle eszközeivel.
Az iskolánk 3 emeletes épületében a legmodernebb
oktatási eszközök (pl. digitális tábla, számítógépterem,
kivetítı stb.) és szép tantermek várják a tanulókat. Van
tornaterem, betonos sportpálya, futópálya és még
sorolhatnám mi minden. A XXI. század iskolája, és
valóban úgy néz ki! Ráadásul ami megfizethetetlen a
csodaszép parkos udvar, ahol öröm volt gyereknek lenni.
A feltételek tehát adottak, sıt kiválóak. Az sajnálatos,
hogy "csupán" mindegy 140 gyermek jár ide, hiszen
valamikor, a nevelıotthon idején sokkal többen voltak,
és ma is elférnének akár kétszer ennyien is! De azért ez
a létszám is szép, ha úgy vesszük egy kisebb baranyai
falu lakossága.
Évtizedek munkája és forintok milliói vannak a
bükkösdi közoktatásba fektetve. Épp ésszel senki nem
gondolná, hogy mindez megszőnhet. Márpedig ez
nagyon is megtörténhet! Az a világ elmúlt, amikor a
pedagógus állása egy életre szóló szép hivatás
biztonságával kecsegtetett. Talán még a sokat látott,
bölcs pedagógusok közül néhányan hisznek abban, hogy
a diplomájuk a társadalom védett, elismert és magasztos
elitjében tartja ıket. De ma már semmi sem jelent
garanciát, és a többségük kénytelen kitekinteni ebbıl a
zárt világból. A fiatalok számára pedig kemény harc a
megélhetés, a pályán maradás.
Bármennyire is elfogultak vagyunk, bármennyire is
esztelenségnek tőnik, könnyen állhat üresen a 3 emeletes
épület és könnyen gaz lepheti el az óvoda homokozóját!
Természetesen ez a legvadabb rémkép, amit el tudunk
képzelni és senki sem szeretné ezt a lakók vagy a
vezetık közül és mindent meg is teszünk azért, hogy ez
ne így legyen!
De azért a megszőnés árnyéka csak ott lebeg az
intézmények feje felett. Legutóbb most februárban, a
költségvetés vitája során szembesültünk ezzel a
rémképpel. Megnyugtatásból szögezzük le: egyelıre
marad minden a régiben...
Kell és érdemes arról beszélnünk, hogy mi okból
árnyékolja be a megszőnés többek között a bükkösdi
közoktatást is. Alapszabály, hogy a helyi politikát a
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lehetı legmesszebb kell tartani a "nagypolitikától".
Idınként mégsem lehet megkerülni, hogy hivatkozzunk
az ország helyzetére. Már legalább öt-hat éve látszik,
hogy a kormány nem a vidéki iskolákban látja a jövıt.
Olcsóbb egy központi helyen oktatni, mint sok kicsi
iskolában. Ez a világos üzenet. Ha csak a pénzügyi
oldalát nézzük valóban igazuk is van, de az oktatás nem
szólhat a pénzrıl. Amikor pedagógus béremelésrıl és
fejlesztésrıl
beszélnek,
akkor
valójában
az
önkormányzatokra hárítják a lehetetlen feladatot. A
"módszeres kiéheztetést" választva ránk akarják "kenni a
balhét". Hiszen évrıl-évre kevesebb pénzt adnak az
oktatásra. Az árak, a bérek növekednek, a kapott állami
pénz pedig évrıl-évre egyre kevesebb. Elıbb utóbb
képtelenek leszünk finanszírozni az intézményeket.
Aztán majd lehet mutogatni, hogy az "önkormányzat
zárta be, nekünk semmi közünk hozzá!" Szomorú, de
mindig van olyan, aki ezt elhiszi. Talán még az
érintettek is hamarabb okolják az önkormányzatokat,
mint a "szoclib" kormányt. Azért szögezzük le: az
oktatás állami feladat, az önkormányzat csak végrehajtja
azt, ha kap hozzá pénzt. Kérjük tehát ki magunknak,
hogy ezt a balhét mi vigyük el!
Konkrétan Bükkösd esetében is az történt, hogy
a csökkenı állami finanszírozás mellett kénytelenek
lettek az Önkormányzatok milliós nagyságrendekkel
többet hozzáadni az iskola és az óvoda mőködéséhez.
Bükkösd is éppen csak ki tudja gazdálkodni ezt terhet,
de Cserdi, Dinnyeberki és Helesfa községek számára
volt a legnehezebb a többletpénzek elıteremtése. Elsı
felindulásukban nem is fogadták el a költségvetést.
Elıször 13, majd 17 milliót szerettek volna csökkenteni
a két intézmény költségvetésén. Ez persze irreális,
hiszen ha mindenkit kirúgnánk, még akkor is csak a
2009-es költségvetésben jelentkezne a megtakarítás.
Amikor látszott, hogy erre nincs lehetıség, akkor még
az intézmények bezárását is kilátásba helyezték.
Másnapra szerencsére mindenki belátta, hogy ez nem
történhet meg, és végül elfogadták a mintegy 5,5
millióval csökkentett költségvetést.
Egyelıre marad minden a régiben, bár
kevesebbıl kell oktatni, gazdálkodni. Akárhogy is van,
bizakodnunk kell a jövıben, talán a kistérségen belül
körvonalazódó integráció vagy a politika szándék
változása kedvezıbb helyzetet teremthet. Addig is
fenntartjuk az oktatást Bükkösdön, ameddig
csak bírjuk. VG
Slavonics
Csaba
a
Szivárvány
Gyermekújság
országos
fogalmazáspályázatán 1. helyezést ért el!
Gratulálunk neki és a felkészítı tanárnak
Meisl Károlynénak!
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Megszőnt a CKÖ!

L

emondott
a
Cigány
Kisebbségi
Önkormányzatban betöltött tagságáról Orsós
Sándor (Lila). Ezzel a lépéssel 3 fı alá csökkent a
CKÖ létszáma, így a törvény értelmében nem
folytathatja tovább a mőködését. Éppen ezért volt
komoly lépés Lila részérıl, hogy kilépett.
Megkérdeztük tıle, hogy miért tette meg ezt a döntı
nyilatkozatot?
- Tudta-e, hogy kilépésével megszőnik a CKÖ?
Nehéz volt-e meghozni ezt a döntést?
Igen. Tudtam. Természetesen elég nehéz volt a
döntés. Sokat vívódtam rajta. Próbáltam az elnök
asszonnyal több esetben egyeztetni a problémákról.
Szerettem volna, ha az elnök és az elnökhelyettes
változtattak volna a korábbi gyakorlaton, de több
próbálkozás után sem láttam esélyt a változásra.
Egyszer már megírtam a lemondásomat, de nem
adtam be. Most betelt a pohár, a mostani
elhatározásom végleges.
- Nyilván súlyos oka kellet, hogy legyen a
kilépésének, melyek voltak ezek?
Nem lehet úgy dolgozni, hogy a tagtársak nem
partnerek semmiben. Nem reagáltak megfelelıen
komoly ügyekre, és nem is engedtek betekintést
azokba, amelyeket rájuk bíztak. Ennek ellenére én
mindig teljesítettem azokat a feladatokat,
amelyekkel megbíztak. Ez mégiscsak egy
csapatfeladat, amit egymagam nem végezhetek.
Segítséget és együttmőködést vártam, ezt nem
kaptam meg.

A BÜKKÖSDI NÉMET
ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
A BNÖ 2008. évi programterve
1. Az iskolai német
hagyományırzı csoport
támogatása
2. Német nemzetiségi egyesület
támogatása
3. Német nemzetiségi tájház
kialakítása,
4. Települési programokhoz,
rendezvényekhez való
kapcsolódás

H í r e k

Itt van például az iroda, ahol összesen egyszer-kétszer
voltunk. Fel volt szerelve számítógéppel mindennel, de
mi értelme volt? Ügyfélfogdás szinte soha nem volt.
Még a minimális sem volt betartva!
Rám maradtak a konkrét szervezési feladatok. A
ruhaosztás jó példa erre. Én nagyon szívesen kihordtam
a szórólapokat, plakátokat. A többiektıl nem várhattam
el, hogy legalább kitőzzenek egy napot és kiosszák a
ruhákat. Könyörögni kellett, mire megtették.
A romanap sem az elvárt színvonalon zajlott. Kíváncsi
lettem volna a költségszámlákra, amikbe nem
tekinthettem bele.
Sorolhatnám még a problémákat, de nem a vádaskodás a
célom. Pontot tettem a végére, higgyék el, nem ok
nélkül.
- Nem bánta meg, hogy a lépése miatt a CKÖ teljes
egészében megszőnt?
Sajnálom, hogy megszőnt, mert sok lehetıséget
láttam benne. Lett volna ambícióm, de lehetıséget nem
kaptam hozzá. Rossz irányba ment el az egész. Kicsit
öncélúnak tartottam a mőködést, ami nem a romák
érdekét szolgálta. Csak azért nem vagyok hajlandó részt
venni benne, hogy asszisztáljak aláírásommal egy ilyen
dologhoz. Sajnálom; hogy így alakult, de ennek nem
volt értelme.
- Ön szerint egyetértenek-e a választók ezzel a súlyos
lépésével?
Magas arányban helyezték belém a bizalmukat a
bükkösdi cigányok. Sokakkal beszéltem az utóbbi
idıben és nagyobb részük helyesnek tartotta a
lépésemet. Sıt olyat is mondtak, hogy már korábban
kellett volna kilépnem! Úgy hiszem ez volt a legjobb,
amit tehettem, a választók érdekében is!

5. A település lakóinak bevonása
a környékbeli nemzetiségi
programokba
6. Nemzetiségi rovat a
faluújságban
7. Németországi partnerkapcsolat
kialakítása
8. Kulturális programok
szervezése (színház, múzeum
látogatás)
Sváb borászok versenye
A Lenau-házban (Pécs, Munkácsy
u. 8.) idén is megrendezik
hagyományos
borversenyüket.
Várják
a
bükkösdi
"sváb"

borosgazdák jelentkezését is! A
mintákat március 5,6-án 8-16
óráig, illetve 7-én 14 óráig lehet
leadni a helyszínen. Mintánként 2
üveget kell vinni, a nevezési díj
500 Ft mintánként. További
információ
a
72/332-515-ös
telefonon kapható!
Megyefai hegyen lugas
gyümölcsfákkal
olcsón
érd.:20/5175826

szılı,
eladó.

Bükkösdön házrész eladó, nyitott
elıtérrel, 1 szoba, konyha, spájz,
félkész fürdıszoba. 50 m2. Zárt
udvarral eladó. irányár:1,5 millió
Ft. Érd.:30/9696884
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HÍREK RÖVIDEN
Bábszínház
Húsvétváró bábelıadás lesz az óvodánkban, március
6-án délelıtt, Dékány Ágnes bábmővész elıadásában.
*
Helyre igazítás
Elızı számunkban közreadtuk az állattartási
rendeletet, amelynek méhészettel foglalkozó részében
tévesen adtuk közre, hogy csak 60 méhcsalád tartható.
Ezzel szemben ilyen korlátozás a rendeletben nincs,

korlátozás nélküli számban lehet méhetek tartani a
vonatkozó rendelkezések betartása mellett!
*
Jogsegélyszolgálat
Az Egy Hajóban Alapítvány által biztosított ingyenes
jogsegélyszolgálat igénybe vehetı a következı
napokon: 2008. 05. 05.; 06. 16.; 07. 28.; 09. 08.
(9.30-11.00
óra
között)
a
Teleházban.

SPORTHÍREK
Az átigazolási idıszakban távozott Szabó Zoltán
a bodai ifibe (kölcsön), és Vörös Zoltán
Királyegyházára. Érkezett Iván László Bogádról és
Keceli a szentlırinci ifibıl.

Labdarúgás
Megyei II. osztály – Czibulka csoport
A 2007/2008. év ıszi végeredménye
A BKSE labdarúgócsapata a 2 helyen zárta az
ıszi idényt. A 48 rúgott gól a legtöbb a mezınyben.
A góllövılistát Pöttendi Balázs (BKSE) vezeti 18
góllal, második Tapsonyi István (Kishárságy) 14
gól, harmadik Major Péter (Kishárságy) 11 gól,
negyedik holtversenyben Gragan Mijic (Kökény) és
Varga László (BKSE) 10 gól.
Tabella:
1. Kovácshida
2. Bükkösd
3. Magyarszék
4. Hobol
5. Drávafok
6. Kishárságy
7. Mágocs
8. Kökény
8. Vajszló
9. Pellérd II
10. Szabadszentkirály
11. Magyarhertelend
12. Hetvehely
13. Nagydobsza

13 10
13 8
13 7
13 6
13 6
13 5
13 6
13 5
13 5
13 5
13 3
13 3
13 2
13 2

2
3
5
4
2
5
1
3
1
0
4
2
3
1

BKSE
Lovas
Szakosztálya
köszönetet mond Berényi Ferencnek
és családjának, akik kb. 4000 db
bontott
hódfarkú
cserepet
ajándékoztak a sportelepen készülı
épületekhez! Szükségünk lenne még
cserépre, ezért ha van valakinek
felesleges
cserepe
köszönettel
vennénk további támogatásukat!

1
2
1
3
5
3
6
5
7
8
6
8
8
10

37-10
48-22
34-14
32-26
24-21
39-26
19-28
25-20
28-27
15-39
18-24
22-37
20-32
20-55

32
27
26
22
20
20
19
18
16
15
13
11
9
7

A csapat 5 edzımérkızést már lejátszott.
Az eredmények:
BKSE – Szentlırinc (NB III.) 0:5
BKSE – PVSK ifi
4:2
BKSE – Kireályegyháza
7:1
BKSE – Drávafok
4:2
BKSE – Kétújfalu
6:1
Cél a bajnokság végén 1.-2. helyezés.
2007/2008. év tavaszi idényének sorsolása (tervezet):
14. ford. 03. 16. 15 óra : Vajszló – Bükkösd
15. ford. 03. 23. 15 óra : Bükkösd – Szabadszentkirály
16. ford. 03. 29.v. 03. 30 15:30 óra : Pellérd II – Bükkösd
17. ford. 04. 06. 15:30 óra : Bükkösd – Nagydobsza
18. ford. 04. 13. 15:30 óra : Magyarszék – Bükkösd
19. ford. 04. 19.v.04. 20. 16 óra : Bükkösd – M.hertelend
20. ford. 04. 27. 16 óra : Mágocs – Bükkösd
21. ford. 05.03 v. 05. 04 16:30 : Bükkösd – Kökény
22. ford. 05. 11 16:30 óra : Kovácshida – Bükkösd
23. ford. 05. 17. v. 05. 18. 17 óra : Bükkösd – Kishárságy
24. ford. 05. 25. 17 óra : Hobol – Bükkösd
25. ford. 05. 31. v. 06. 01. 17 óra : Bükkösd – Hetvehely
26. ford. 06. 08. 17 óra : Drávafok - Bükkösd

Értesítem a Tisztelt lakosságot, hogy
ingatlan és hitelirodát nyitottam a
Kossuth L. u. 59. sz. alatt
(használtcikk bolt épületében).
Keressenek bizalommal!

Minden vasárnap reggel 8 órakor
vásári járat indul a bükkösdi
kastélytól! Pécsrıl visszaindulás 12
órakor. Heti kétszer (kedd- péntek)
Tesco bevásárló járat. Jelentkezni a
20/495-8071-es számon az indulást
megelızı napig lehet. 900 Ft / fı.
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