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Bükkösdi Hírlap
Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja

Az új
Polgármesteri
Hivatal
összetételéről...
int arról már korábban tájékoztattuk a lakosságot Cserdi Községi Önkormányzatnak a Bükkösdi
Körjegyzıségbıl való kiválása miatt Bükkösd Községi
Önkormányzat Képviselıtestülete 2008. március 31-el
megszüntette a Körjegyzıséget és 2008. április 1. napjával létre hozta a Bükkösdi
Polgármesteri Hivatalt.
Az állami támogatás megszőnése és a fenntartói hozzájárulás csökkenése miatt
egyúttal a Hivatalban átszervezés is történt, két fıvel
csökkent a dolgozói létszám.
Felmentésre került az adóügyi elıadó, valamint az
egyik pénzügyi elıadó. Az ı
feladataik szétosztásra kerültek a régibıl az új hivatalba áthelyezett ügyintézık
között. Közös megállapodással megszőnt a munkaviszonya a pénzügyi fımunkatársnak is, mivel ı lakhelyén kapott egy kedvezı állásajánlatot.
Álláshelyére a köztisztviselıi törvénynek megfelelıen pályázatot írtunk ki, ennek lefolytatása után 2008.
április 14-ével Kajtárné
Keller Ilona bükkösdi lakost
neveztük ki, aki korábban a
Berkesdi
Körjegyzıségen
dolgozott hasonló munkakörben. 

M

Önnek is ingyen jár!

Az új Hivatal végleges állománya a következı személyekbıl áll:
Köztisztviselık:
Dr. Tarai Klára
jegyzı
Tarró Krisztina
igazgatási fıelıadó (munkaügyek, önkormányzati, igazgatási ügyek)
Tislér Andrea
igazgatási fıelıadó (anyakönyvi és szociális ügyek)
Törögliné Mezı Bea
pénzügyi fıelıadó (pénztár és adóügyek)
Kajtárné Keller Ilona
pénzügyi fımunkatárs (gazdálkodási ügyek)
Technikai személyzet:
Fenyvesiné Tímár Mária - hivatalsegéd
Tóth Lajos - főtı és karbantartó
Felmentésre került, a felmentési idejüket töltı dolgozók:
Schmidtné Tavali Andrea - pénzügyi elıadó (gazdálkodási ügyek)
Lukács Györgyné - pénzügyi elıadó (már nem dolgozik)
Az új Hivatal mőködésének elsı hetében a Helesfai Körjegyzıség részére
átadásra kerültek Cserdi Községi Önkormányzat iratai is
A kezdeti átállási nehézségek leküzdése után úgy érzem lassan minden dolgozó megszokja az új, megnövekedett feladatait, és próbál azoknak maximálisan eleget tenni. Továbbra is törekszünk a lakossági igények teljes körő
kiszolgálására, ezért a korábbi elképzelések ellenére nem vezettük be a
csökkentett ügyfélfogadási idıt. Szeretnénk, ha ez a jövıben is így maradna,
hiszen ez is része az ügyfélbarát, szolgáltató jellegő közigazgatásnak.
Távlati terveink között szerepel, hogy valamennyi ügyintézı egy épületrészben dolgozzon, ezzel is csökkentve a dologi kiadásokat.
Mindent összegezve bizakodunk, hogy a Hivatal körüli viharok lassan
elülnek és újra csak a munkánkra figyelhetünk.
Dr. Tarai Klára, jegyzı 

További írásaink
A XI. Bükkösdi Borverseny margójára
Majális, Gyermeknap, Lóverseny
Interjú a Neofolk zenekarral
Önkormányzati és sporthírek

2. oldal
3. oldal
4. oldal
5. oldal
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Munkálatok a Nostra Cement bükkösdi bányaüzemben
A bányaüzemben jelenleg a korábbi idıszakban legyártott kızúzalékok kiszolgálása történik, továbbá a
Bükkösd patakon átívelı híd belsı csomópontjához szükséges tereprendezési munkák vannak folyamatban.
A munkavégzést megnehezíti, hogy a csomópont kialakítása során a kemény mészkıtömböket csak
robbantással tudjuk kilazítani helyükrıl, és
azokat kıtörıfejjel felszerelt gépekkel
lehet olyan méretőre összetörni, hogy azt
kıtörıgépen tovább lehessen aprítani. A
tereprendezésbıl
kikerült
anyagot
közvetlen a helyszínen, vasúti töltés
készítésére használjuk fel.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a
vállalkozásunknak megérkezett az elsı új
mobil berendezése. Ez a VOLVO L150F
homlokrakódó gép az EU tagországaiban is
korszerőnek számít, amelynek kezelésére
dolgozóink a szükséges típusvizsgát
megszerezték. A rakódó gép közvetlenül a
gyárból került leszállításra, és a
legszigorúbb
környezetvédelmi
elıírásoknak megfelel.
Jó Szerencsét! 
Csom István, bányaüzem vezetı

A XI. Bükkösdi Borverseny margójára
Kevés gazda, jó borok. Talán így
lehetne egy mondatban jellemezni a 11.
Borversenyt, melyet a Közösségfejlesztı
Egyesület rendezett. Összesen 34 mintát
neveztek a bükkösdi és környékbeli
borosgazdák, ami lássuk be nem túl sok.
Az elmúlt évben hasonló számú nevezés
érkezett, de régebben volt már 70 feletti
mintaszámra is példa. Ez a tendencia
minden községben jellemzı és részben
betudható a csökkenı szılımővelésnek is.
A bírálóbizottság tagjai neves villányi és
siklósi szakemberek voltak., név szerint:
Spiegel Zsolt, Daka Zsolt és Hegyi Béla.
Az eredményhirdetés délután 4 órakor
kezdıdött. 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 elismerı helyezést: 5 bronz-, 7 ezüst-, 10 aranyérem
született. Az év bora különdíjat Armbruszt János vegyes fehérbora kapta. Az eredményhirdetés utáni
borkóstolás, beszélgetés rendkívül jó hangulatban telt, hála dr. Reményi Ottó harmonika játékának és a gazdák
nótaszeretetének.
Reméljük jövıre több borosgazda méretteti meg magát, mert a borverseny nem csak az érmekrıl szól,
hanem a tapasztalatcserérıl, szakmai fejlıdésrıl és a jó szórakozásról is. 
Tóth István
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Május 31:

MAJÁLIS,
Gyermeknap, Lóverseny
Ezidáig példátlan összefogás mellett valósul meg a település tavaszi
nagyrendezvénye. A minden évben hagyományosan megrendezett
majális, a gyermeknap és az országos távlovagló és távhajtó versenyt egy
hétvégére tették a szervezık. A sporttelepen 2008. május 31-én kezdıdik
mindhárom rendezvény, a gyermeknappal egybekötött majális a szombati napon véget ér, de a lóverseny
vasárnap is folytatódik még. A rendezvények megszervezése érdekében közösen dolgozik a BKSE Lovas
Szakosztálya, a Bükkösdi Közösségfejlesztı Egyesület, Bükkösd Holnapjáért Egyesület és az Önkormányzat. A
Lovas Szakosztály a lóversenyért felel, a Bükkösd Holnapjáért Egyesület a gyermeknapi program összeállítását
végzi, a Közösségfejlesztı Egyesület pedig a klasszikus majálisi feladatokat szervezi és a programok
koordinációját látja el. Az Önkormányzat a technikai és a reprezentációs feladatokban vállal szerepet.
Bizakodással tekintünk a program elé, annál is inkább, mert végre egy valódi - nézetektıl és "oldalaktól"
mentes - teljes összefogással megvalósuló rendezvényen vehetnek részt a település lakói.
A lóverseny tervezett programja:
A Bükkösd Községi Sport Egyesület rendezésében 2008. május 31-én és június 1-én
kerül megtartásra az Országos Távlovagló és Távhajtó Verseny Bükkösdi Fordulója. Elsı
ízben rendezi a Sportegyesület ezt az eseményt. A tavaly alakult Lovas Szakosztály
önkéntesei már komoly elızetes munkát végeztek. A munkában segítséget nyújtottak az
Önkormányzat által foglalkoztatott közhasznú munkások is.
Elkészültek a verseny színvonalas megtartásához szükséges épületek. Nyári istállók
készültek, áram és vízvételi lehetıséggel. Adott tehát minden feltétel ahhoz, hogy a
lóverseny színvonalasan megrendezésre kerülhessen.
Szombaton, az elsı napon, egy 120 km-es, és egy 90 km-es távlovagló futamot indítanak. A fogathajtók az elsı
nap 60 km-t teljesítenek. Vasárnap 60 km-es és 20 km-es futamok lesznek a lovasoknak, és 40 km-t hajtanak a
fogatosok. A végleges programot plakátokon tesszük közzé.
A verseny mellett ingyenes gyermeklovagolásra is lehetıség lesz. Ugyanezen a napon kerül megrendezésre a
sporttelepen a gyermeknap és a majális is, így az egész család számára kikapcsolódást jelenthet az idei
program. Várjuk szeretettel a község lakosságát.
A majális és gyermeknap tervezett programja:
09:00–12:00 FİZİVERSENY
09:00–10:00 SORVERSENYEK
10:00–10:45 HELESFA-BÜKKÖSD GYEREK FOCI
10:00–10:45 RENDİRBEMUTATÓ
11:00–11:30 TANÁR-DIÁK KÉZILABDA MECCS
11:00–11:30 TŐZOLTÓ BEMUTATÓ
13:00–14:00 PING-PONG VERSENY
14:00–15:00 VIZSGATÁNCOSOK
15:00–16:30 KÜLÖNJÁRAT ZENEKAR KONCERT
16:30–17:00 KUTYÁS BEMUTATÓ
17:00 – 18:00 KUTYASZÉPSÉGVEERSENY
18:00 – 18:45 TAJTIBOY KONCERT

Egész nap INGYENESEN:
ARCFESTÉS, BİRÖZÉS, AGYAGOZÁS
GYÖNGYFŐZÉS, PALACSINTASÜTÉS,
LUFIHAJTOGATÁS, LÉGVÁR, GOKART
A sportversenyekre valamint a kutyaszépségversenyre
a helyszínen lehet nevezni!
A fızıverseny elsı 10 nevezıje 3-3 kg húst kap
ajándékba az étel elkészítéséhez, további információk
és nevezés a Teleházban!

Este 21 órától LOVASBÁL!
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bükkösdi zenekar a nemzetközi hírnév útján
Hővösvölgyi Pétert a zenekar egyik tagját kérem,
hogy legyen szíves mutassa be röviden a zenekart!
A NeoFolk együttes viszonylag friss formáció,
2004 végén hoztuk létre feleségemmel és zeneszerzıtársammal Bonyár Judittal, aki az éneklés mellett
csellón és tilinkón játszik. Pár hónap múlva hívtuk
meg Tóth „Csüli” Zoltánt dobost és ütıhangszerest,
valamint Gáspár „Gazsi” Józsefet aki fúvós
(szaxofon, furulya, trombita) és ütıhangszereken
egyaránt játszik. Én pedig gitárokat és mandolint
szólaltatok meg a zeneszerzés és hangszerelés mellett.
Persze nem ez az elsı zenekarunk, legalább 15 éve
muzsikálunk már különbözı zenekarokban. Elsı
lemezünk másfél éve jelent meg és országszerte
kapható.
Hogyan jellemeznéd a zenéteket egy mondatban!
A NeoFolk lüktetı és érzelem gazdag világzene,
különleges hangulatú, néhol a Kárpát-medence, a
Balkán, másutt a közel-kelet zenei hagyományait
idézı saját szerzemények és népdalfeldolgozások
virtuóz megszólaltatója.
Milyen fellépéseitek vannak, merre felé játszotok?
Két éve bekerültünk a ”Pécs – Európa kulturális
fıvárosa 2010” programba, így többször is
képviseltük Pécs és a régió mővészeti életét a külföldi
kultúrfıvárosokban. Emellett zenekarunk minden
jelentıs pécsi és Péccsel kapcsolatos eseményen
meghívott: Pécsi Napok, Filmünnep, POSZT,
Mediterrán İsz, valamint országos események
részese: Sziget fesztivál, Kaleidoszkóp Versfesztivál,
Pilis Lelke Fesztivál, Kárpát Feszt, Mővészetek
Völgye.
Hallatlanul népszerő az Edit Piaf életérıl szóló
színdarab. Mik a tervek ezzel kapcsolatban?
A Piaf két arca címő darabot, melyben a sanzonok
eredeti nyelven és hangnemben szólalnak meg, már
második éve játszunk folyamatosan a Pécsi Harmadik
Színházban és más városokban is. Tervezzük egy
egész estés Piaf sanzonest létrehozását is,
nagyzenekari kísérettel.
Korábban a Megasztárban nyertetek különdíjat,
most pedig neves zenekarokat utasítottatok
magatok mögé a nemrégiben megnyert országos
pályázaton. Mit lehet errıl tudni pontosan?
Erre a lehetıségre az egész magyar világzenei, etno
és folkzenei szakma „rámozdult”, hiszen a tét óriási

volt: akit a rangos szakmai zsőri nyertesként kiválaszt,
a Magyar Állami Népi Együttesnek írhat zenét az idén
augusztusban Budapesten megrendezésre kerülı
nagyszabású Euro-Modern Néptánc Grand-Prix
nemzetközi
versenyre!
Nyolcvan
indulóból
választották szerzeményemet a legjobbnak, így
Magyarországot a mi zenénk és az arra készített tánc
képviseli majd! Ezt a m1 is közvetíti és egész Európa
odafigyel majd az eseményre.
Ritkaság számba megy, hogy valaki a közvetlen
környezetünkbıl a hazai és nemzetközi hírnév
útjára lép. Aki ismeri a munkásságotokat, az
méltán lehet büszke a falubelijeire. A kérdés az,
hogy - a korábbi évek némely rosszindulatú
megjegyzései ellenére - Ti is szerettek-e
bükkösdiek lenni?
Szeretünk Bükkösdön lakni. Azért költözünk ide
Pécsrıl, mert egy élhetı, tiszta, csendes helyet
akartunk biztosítani gyermekeink felneveléséhez és az
elmélyült alkotó tevékenységhez. Mindenhol vannak
olyanok, akik haszonlesésbıl vagy valósnak hitt
igazságuk érdekében képesek aljas módon másokon
átgázolni, de nem ez jellemzı az itt élık nagy részére.
Többnyire befogadó, nyitott és segítıkész emberekkel
találkoztam ideköltözésünkkor, és az elmúlt évek
eseményei arra engednek következtetni, hogy a
többség esze és szíve is a helyén van!
Mik a terveitek a közeljövıben?
Lesznek fellépéseink országszerte, a nyári pécsi
fesztiválokon és az idei Mővészetek Völgyében.
Készülünk az új lemezünk felvételére, és több
táncegyüttestıl felkérést kaptunk hosszabb kortárs
néptánc-zenemő
elkészítésére.

a riportot készítette: Tóth István
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Köszöntjük az édesanyákat!
"Adhat Isten néked kincset, gazdagságot,
Rubintokat és gyémántot, márvány palotát,
Adhat pénzt, ragyoghat rajtad drága ékszer,
Csak egyet nem adhat kétszer,
Édes jó anyát."
Honthy Hanna

Kevés olyan szívmelengetı ünnep van, mint az anyák napja. Ekkor köszöntjük
édesanyáinkat, megköszönve nekik mindazt a szeretetet és gondoskodást, mellyel
születésünk óta elhalmoztak bennünket.
Az anyák napja világszerte ünnepelt nap, melyen az anyaságot ünnepeljük.
Magyarországon ez a nap május elsı vasárnapjára esik, de több országban május
második vasárnapján ünneplik.
Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza.
Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére.
Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az elsı ünnepet, a májusi Mária-tisztelet
hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé
az Anyák napját.

Önkormányzati Rövidhírek
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti
kérelemhez a nyomtatványokat május hónapban
mindenkinek, aki 2007. évben jogosult volt
postázzuk. Az új igénylıket kérjük szíveskedjenek
befáradni a Polgármesteri Hivatalba nyomtatványért.
*
Értesítjük Bükkösd Község lakosságát, hogy
Skobrák Tamásné Zsuzsi családgondozó megüresedett
állását május hónaptól betöltötte Magdáné Dénes Éva,
aki a családsegítı szolgálat családgondozói
tevékenységét fogja ellátni községünkben. A korábbi
gyakorlatnak megfelelıen szerdánként tartózkodik
Bükkösdön, a Polgármesteri Hivatalon keresztül
elérhetı.

Forrás: TEKI pályázat
Fejlesztési cél: Szennyvízcsatorna beruházás
terveinek elkészítetése
Forrás: Duna-Mecsek Alapítvány pályázat

Sporthírek
Labdarúgás eredmények:
BKSE – Pellérd II. - 3:0
(az ellenfél visszalépett)
BKSE – Nagydobsza 4:4
(góllövık: Pöttendi 2, Komár Jung)
Magyarszék – BKSE 2:0
Bükkösd – Magyarhertelend 3:1
(góllövık: Pöttendi 2, Lesnyik)

Fejlesztési tervek - tavaszi pályázatok
A Bükkösdi Önkormányzat több pályázatot is
benyújt, illetve benyújtott a tavaszi hónapokban. A
legfontosabbak a következık:
Fejlesztési cél: Szentdomján utca közvilágítás
korszerősítése
Forrás: CÉDE pályázat
Fejlesztési cél: Hársfa utcai játszótér fejlesztése
Forrás: TEKI pályázat
Fejlesztési cél: Temetık kerítésének elkészítése

Mágocs – Bükkösd 0:3
(góllövık: Csomós, Iván, Varga)
A csapat a második helyet foglalja el a tabellán.
A tavaszi idény következı mérkızései:
21. ford. 05. 04. 17:30 : Bükkösd – Kökény
22. ford. 05. 11. 17:30 óra : Kovácshida – Bükkösd
23. ford. 05. 18. 17:30 óra : Bükkösd – Kishárságy
24. ford. 05. 25. 17:30 óra : Hobol – Bükkösd
Festést-mázolást vállalok olcsón, precízen, alkohol mentesen.
Kolat József. Tel.: 20/455-4358
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NymTITGyorsinfo: 2008. április
Olvasgasson Tájolót!
Tájoló ízelítı
Április elsı felében érkezett meg minden NymTIT-es faluba az idén ötödik évfolyamába lépı NyugatMecseki Tájoló idei elsı száma.
Az elsı számban a szerkesztık interjút készítettek Kovács Gyızıvel, Boda polgármesterével a NymTIT
elnökével a Társulás idei terveirıl. A beszélgetés során a NymTIT elnöke elmondta, hogy az idei évben is
kiemelt feladat a lakossági tájékoztatás hatékonyságának növelése a Társulás partnereivel végzett közös munka
során. Kovács Gyızı szerint a tavaszi szakmai út a finnországi végleges tároló meglátogatása szintén segíti
majd ezt a tevékenységet.
Folytatódik idén is a Niels Bohr fizika-kémia tanulmányi verseny, (idıpontja, és helyszíne: Május 5 ,
Hetvehely) s a már szintén hagyományos immáron ötödik Tájoló Nap otóber elsı szombatján várja majd
vendégeit Bodán.
A Tájoló idei elsı száma egy az egész térség számára fontos döntésrıl is tudósíthatta Olvasóit a lapzárta után
rovat híreként, amelyet az alábbiakban – jelentısége okán – külön is a Gyorsinfo olvasóinak figyelmébe aj

Szakértıi Bizottsági ülés: Zöld utat kapott a kutatási terv
A Radioaktív Hulladékokat Kezelı Kft. mellett mőködı Szakértıi Bizottság április elején tartott ülést, az
RHK Kft. Budaörsi Központjában. A tanácskozás vezetı napirendi pontja az atomerımővi nagyaktivitású
hulladékok tárolójához kapcsolódó kutatási terv megvitatása volt, amelyet a kutatási tervet kidolgozó
Mecsekérc Zrt. szakemberei terjesztettek a Szakértıi Bizottság elé.
A Bizottság tagjai írásos és szóbeli hozzászólásaikban értékeléseikben, egyaránt magas színvonalú, értékes
és alapos munkának tartották a benyújtott szakmai anyagot. Az ülés végén a Szakértıi Bizottság egyhangú
szavazással fogadta el a kutatási tervet.
Április folyamán az ilyenkor szokásos pontosítások, kiegészítések és javaslatok beépítése jelenti majd a
szakmai munkák legfontosabb részét, s ezt követıen kezdıdhet meg azok megvalósítása.
Mind a Tájoló mind pedig a NymTITGyorsinfo az elkövetkezendı idıszakban foglalkozik majd az
elfogadott kutatási tervben szereplı feladatok bemutatásával. A NymTITGyorsinfo következı számában a
tervek szerint, a kutatási program megvalósítását koordináló Mecsekérces szakértı ad majd tájékoztatást a
következı periódus feladatairól, és a Nyugat – Mecseki Tájoló következı – várhatóan a nyár elején –közepén
megjelenı számának is vezetı témája lesz a most jóváhagyott kutatási terv bemutatása az Olvasóknak.

Ha október, akkor Tájoló Nap!
A NymTIT döntése értelmében az idei Tájoló Napot a hagyományos idıpontban, október elsı szombatján
rendezi meg a Társulás és az RHK Kft. A rendezvény programjának kidolgozása megkezdıdött, s várhatóan
május végére elkészül. A fı helyszín idén is Boda lesz, s a legnagyobb érdeklıdéssel várt délelıtti tudományos
– ismeretterjesztı tanácskozásnak a falu mővelıdési háza ad majd otthont.

A lap megjelenését a Nyugat-Mecseki Területfejlesztési és Információs Társulás támogatja!

A lap megjelenését a Nostra Cement Kft. támogatja!

B ü kkö sd i Hír lap
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