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Büszke lehet a falu
a Bükkösdi Távlovas Versenyre

A

Bükkösd Községi Sport Egyesület Lovas
Szakosztályának rendezésében 2008. május
31.-én és június 1.-én kerül megrendezésre
az Országos Távlovagló és Távhajtó Verseny
Bükkösdi Fordulója. Nagy eseménynek számít egy
falu életében egy ilyen országos program megszervezése.
A Lovas Szakosztály, amely 2007-ben alakult,
mindent megtett, hogy a rendezvény minél színvonalasabb legyen. Önkéntesek komoly elızetes munkát
végezetek, hogy minden a legnagyobb rendben legyen, elégedettek legyenek lovasok, edzık, lovak
egyaránt.
Elkészültek
az épületek,
nyári istállók
is, ahol mind
áram,
mind
pedig vízvételi
lehetıség
is
volt.
Május
30.-ára tehát
minden adott
volt,
hogy
nyugodt körülmények között
versenyezhessenek a lovasok.
A verseny két napos volt. Május 31.-én került megrendezésre a 120 km és a 90 km távlovagló futam illetve a fogathajtók elsı 60km-es távja. Június 1.-én
pedig a 60 és a 20 km-es távok valamint a 40 km fogat került megrendezésre.
Pénteken délután már jöttek a lovasok az ország
minden részébıl. Megkezdıdtek az elızetes állatorvosi vizsgálatok, illetve a hosszútávon induló lovasok
mérlegelései. Este bemutatásra kerültek a pályák is,
amik a visszajelzések szerint nagyon jól ki voltak jelölve. Három különbözı hosszúságú pálya volt kijelölve. A 30 km-es sárga, a 20 km-es kék és a 10 km-es
kör piros szalaggal volt kitőzve. Szinte minden távlovas egyetért abban, hogy a bükkösdi pálya nagyon
szép, de igazi kihívás is egyben. Nagyok a szintkü-

Önnek is ingyen jár!

lönbségek, és sok benne a csalóka emelkedı, ami elveszi a ló energiáját.
A szombaton reggel ötkor rajtoló mezıny még viszonylag
kellemes
idıben
tudott
elindulni, de ahogy telt
az idı egyre melegebb
lett. Szerencsére esı
nem esett, bár a
hővösebb
idı
elınyösebb lett volna.
Napközben a kilátogatóknak nagy élményt jelentett
egy-egy lovas célba érkezése, egy-egy résztáv után.
Láthatták, hogyan látják el a lovat, miként történik az
orvosiban a vizsgálat. Illetve részesei lehettek az
újabb résztáv rajtjának. Estére az összes lovas beérkezett, ki eredményesen, de volt olyan is, aki nem. Este
a résztvevıket a rendezıség megvendégelte, és este
lovas bállal zárták a napot.
A vasárnapi napon a 60 km és a 20 km. Ezen a napon sem volt kisebb a sürgés-forgás. Minden rendezı
azon volt, hogy a legtöbbet tudjon segíteni a lovasoknak és azok segítıinek.
A pályán vízzel teli dézsák várták a lovasokat, hogy a
melegben menet közben is tudjanak itatni.
A versenyben természetesen a hazaiak is szép
számban szerepeltek, és szép eredményeket értek el
ezzel is öregbítve a Bükkösdi Sportegyesület Lovas
Szakosztályának hírnevét.
A pálya nehézsége és a meleg miatt, a lovasok átlagsebessége 10 km/h körüli volt. Sokan estek ki sántaság miatt, de volt, akit a pulzus miatt zártak ki az
állatorvosok.
Vasárnap délután került megrendezésre az ünnepélyes díjátadó, ahol a lovasok szép számban felvonultak, hogy átvegyék díjaikat.
Bükkösd büszke lehet, mert csupa pozitív
visszajelzés érkezett a lovas szakosztály vezetıségéhez. Példát mutattunk, hogy összefogással sokra lehet
vinni még a mai világban is. 

Szentlırincen a Szandi Turiban
(református templom mellett)
Augusztus 05.-30-ig nyárvégi kiárusítás lesz.
Profil Bıvítés. Új, jó minıségő munkaruhák kaphatók. Zöld, terep, kantáros kabátok, pólók, övek
kedvezı áron.
Nyitva: K-P: 8-17-ig, Sz: 8-12-ig
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Félreértés a rendezvények kapcsán
Hallani olyan hangokat,
amelyek szerint sértı volt a két
falunapot
összehasonlító,
a
legutóbbi számban megjelent írás.
Nyilván többféle képen lehet
értelmezni egy-egy mondatot, így
a legnagyobb körültekintéssel sem
lehet olyan írást közölni, amelyet
valaki félre ne tudna érteni. Kérem
mindazokat, akik félreértették,
hogy az alábbi kis magyarázatot
vegyék figyelembe és gondolják át
saját értelmezésüket!
A cikk arról szólt, hogy a
Mézes-Mázas fesztiválon igényes
zenei kínálatot jelenítünk meg.
Sajnos többen úgy értelmezték,
hogy aki a Majálison részt vett az
igénytelen, aki a Mézesen vesz
részt,
az
pedig
igényes.
Természetesen ez nem így van.
Elnézést kérek, amiért olyan

fogalmat használtam, amit nem
magyaráztam meg, de ezt most
bepótolom: A hangszeres zenét
azért nevezik igényes mőfajnak,
mert
mővelése
komolyabb
szaktudás és felszerelést igényel.
Ellenben a gépzenére senki nem
mondja, hogy igénytelen zene. Ez
éppen olyan, mint hogy van
komolyzene és könnyőzene is. De
aki nem hallgat komolyzenét, az
még nem feltétlenül komolytalan.
Talán a példa is szemléltetni, hogy
milyen nevetséges a fogalmak
pontos
ismerete
nélkül
összehasonlítás tenni.
Én a magam részérıl
nagyon jól éreztem magam a
Majálison, de attól nem vagyok
igénytelen. Emellett miért ne
érezhetném magam jól a Mézes
Fesztiválon is? Valóban tény - és

Mézes-Mázas Fesztivál 2008
FELHÍVÁS
Idén szeptember
13-án
kerül
megrendezésre
a
Mézes-Mázas Fesztivál,
melyre felhívást hírdet
a Bükkösdi Közösségfejlesztı Egyesület egy
rajzpályázatra, valamint egy mézes sütemények
versenyére.
A rajzpályázton 3 korcsoportban lehet indulni:
óvodás, általános iskola alsó, illetve felsı tagozatos
tanulók adhatják le nevezésüket. A pályázat témája
természetesen a méz, a méhek, a méhészet vagy akár a
Mézes-Mázas Fesztivál is lehet. A nevezett rajzok
megtekinthetık lesznek a Mézes napján a
kultúrházban egy kiállítás keretében, valamint az
eredményhírdetésre és díjazásra is ekkor kerül sor. A
mézes sütemények versenyére bárki nevezhet, akár
egyedi recepttel is. Mindkét versenyre augusztus 31 –
ig lehet nevezni
a Teleházban, ahol további
információkkal is szolgálunk a pályázattal, valamint a
fesztivállal kapcsolatban egyaránt!
Várjuk
olyan
méhészek,
kézmővesek,
termelık jelentkezését, akik szívesen kiállítanák
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ezt le is írtuk -, hogy kevesebben
szeretik a hangszeres zenét. De a
mulatós zene kedvelıit senki sem
nézi le, sıt pont az ı kedvükért
szervezzük mulatósra a majálist.
Én csupán azt tartom
szomorúnak,
hogy
ma
Magyarországon semmit nem
szabad minısíteni, mert rögtön
sértve érzi magát valaki. Próbáljuk
meg a rosszindulat feltételezése
nélkül fogadni mások véleményét.
Legfıképpen pedig fogadjuk el,
hogy
a
kultúra
igen
is
összehasonlítható, sıt szubjektív
terület. Ettıl lesz érdekes és
változatos.
Ebben
a
változatosságban pedig mindenki
megtalálhatja a maga számára
megfelelıt. 
Volcsányi Gábor

és/vagy eladásra kínálnák terméküket a Mézes –
Mázas Fesztiválon! A Teleház (szerkesztıség néven)
összes elérhetısége megtalálható az Impresszumban.

Tóth István

Branauer
Stimmungsparade
Német Önkormányzatok Napja

-

A Stílus Határok Nélkül Egyesület
rendezésében,
2008.
augusztus 16án, 17 órakor
a szentlırinci
Mővelıdési
Ház
szabadtéri
színpadán
német zene- és táncfesztivál lesz. A programot
hagyományos svábbál zárja.
A
Bükkösdi
Német
Önkormányzat
jóvoltából negyven fı térítésmentesen látogathatja
a rendezvényt, a BNÖ buszt is biztosít. Várjuk
elızetes jelentkezését a Teleházban, ahol további
TI.
információval is szolgálunk. 
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Bükkösdi delegáció
Szentkatolnán

Falunapok idıszakát éljük,
az elmúlt hetekben több faluban is
szerveztek ünnepségeket, ahol a
helybéliek
a
meghívott
vendégekkel együtt egy vagy két
napon
keresztül
önfeledten
szórakozhattak.
A szentkatolnaiak július 1920-án ültek falunapot immár
huszadik
alkalommal.
Meghívásuknak
eleget
téve
érkeztünk
Szentkatolnára.
A
megnyitón
Tusa
Levente
polgármester úr köszöntötte az
egybegyőlteket, a falu vendégeit,
és a rendezvény támogatóit.
Kiemelte: akkor van értelme az
ünneplésnek,
ha
van
mit
ünnepelni
és
Szentkatolna
fejlıdött az évek során. Ezt
követıen Budai Zsolt Bükkösd
polgármestere mondott köszöntıt.
Gratulált az ismét megválasztott
Polgármester
úrnak
és
a
falubelieknek
az
elért
eredményekhez.
Kulturális
programokkal,
szórakoztató
mősorszámokkal,
fızıversennyel és bulival zárult a
nap. Másnap ünnepi szentmisével
kezdıdött a rendezvény, majd
ügyességi vetélkedık, malacfogó

2008. július
verseny,
öregek-fiatalok
futballmérkızés kb. 50 résztvevı
játékossal szerepelt a programban.
A kisfiú aki megfogta a malacot,
haza is vihette. Nagyszerően
elkészített
finom
ételekkel
vendégelték meg a falu lakóit és
vendégeit.
A faluatyák fızték a vacsorát
Szentkatolnán. Közben délután
újságírókkal, a körzeti televízió és
rádió
munkatársaival
ismerkedtünk,
adtunk
nyilatkozatokat és méltattuk az
1990-ben elkezdett és azóta is
tartó kapcsolatot a két település
között, keresve a kapcsolat
bıvítésének lehetıségét sportolók,
iskola, gyermekek és családok
közt. A fergeteges hangulatot a

Qwitt Együttes valamint MC
Hawer és a Tekknı biztosította. A
látványos rendezvény, óriási
tábortőzzel zárult.
Hétfın
kirándulást
szerveztek
vendéglátóink
–
Nyergestetı - 48-as emlékmő –
Farkaslaka
Tamási
Áron
szülıfaluja és a sírja - Parajd
sóbánya – Gyilkostó és a Békási
szoros volt az útvonal.
Kedden – Bran kastély –
Zita magyar királyné késıbb
Mária királyné kastélya – a híres
Drakula vár volt az úti cél, majd
Sinaia - a Peles kastély- a román
királyok gyönyörő kastélya.
Megköszönve a szívélyes
vendéglátást, szerdán indultunk
haza, sok szép élménnyel
gazdagodva ismét. Az ıszi

falunapra mi is épp olyan
szeretettel várjuk ıket, mint ahogy
ık fogadtak bennünket! 
Györkı Ernı
Erdélybe már régóta el
szerettem volna utazni, mert
valahogy mindig a regék és
mesebeli tájak jutottak elıször
eszembe róla, és ez így is van.
Szinte minden településnek van
egy híres embere, aki megfordult
ott élete során.
Magánútra indultam, amikor
Györkı
Ernı
képviselı
megkeresett,
hogy
a
testvértelepülés meghívást intézett
Bükkösdre, hogy a szentkatolnai
falunapon részt vegyünk. A
meghívásnak eleget téve vasárnap
délután szakítottunk idıt a falunap
rendezvényeire,
a
község
sportpályáján, melyen a falu
apraja-nagyja részt vett. Néha a
legegyszerőbb
dolgok
a
legkézenfekvıbbek, és mi pont
ilyen
egyszerő
emberekkel
találkoztunk,
akiknek
a
tevékenysége
is
a
nemes
egyszerőség alapjaira épült. Itt
mintha egy kicsit megállt volna az
idı kereke, mivel az életmód és a
mindennapi betevı biztosítása
nem a plázák és hipermarketek
polcaitól
függnek,
hanem
idıjárástól, emberi munkától,
verítéktıl. Mindezek után egy
Wass Albert vers juthat az utazó
eszébe, mely megerısíti a
tapasztaltakat:
„Üzenem az otthoni hegyeknek:
a csillagok járása változó.
És törvényei vannak a szeleknek,
esınek, hónak, fellegeknek
és nincsen ború, örökkévaló.
A víz szalad, a kı marad,
a kı marad”
Wass Albert: Üzenet haza


Dr. Bencze Béla
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Eb tulajdonosok Figyelem!
Az
ebek
veszettség elleni
kötelezı
védıoltása
a
községben
befejezıdött.
Felhívom
az
ebtulajdonosok
figyelmét, hogy a még be nem oltott ebeket 2008.
augusztus 15-ig oltassa be és igazolja az oltás
megtörténtét!
Amennyiben a kutya nincs meg (elhullott,
elajándékozta, elveszett), azt jelentse be a Bükkösdi
Polgármesteri
Hivatalba
személyesen
vagy
telefonon Tarró Krisztina ügyintézınél (73/578560/15 mellék)

Az oltatlan ebek tulajdonosai ellen a
218/1999(XII.28.)Korm. rendelet 113.§-a alapján
szabálysértési eljárás indítható, melyben a
kiszabható pénzbírság összege 50.000.-Ft-ig
terjedhet.
Rendkívül sok a kóbor eb a községben, ennek
megakadályozására,
illetve
az
esetleges
kutyaharapások elkerülése érdekében felhívom az
ebtartók figyelmét, hogy „az állattartó gondoskodni
köteles az állat megfelelı és biztonságos
elhelyezésérıl, szakszerő gondozásáról, szökésének
megakadályozásáról.” (1998. évi XXVIII. tv.). A
218/1999(XII.28.)Korm. rendelet 3.§ rendelkezése
alapján 30.000.-Ft pénzbírsággal sújtható, aki a
felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén
felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illetıleg
kóborolni hagyja.
Kérem fentiek betartását a szabálysértési
bírság kiszabásának elkerülése érdekében! 
Dr. Tarai Klára, jegyzı

PARLAGFŐMENTES HÁZ 2008.
AKCIÓPROGRAM

K

érünk minden kedves bükkösdi lakost, hogy támogassa a
parlagfőmentes
ház
2008.
akcióprogramban
való
részvételünket.
Írtsa környezetében a parlagfüvet és jelentkezzen az Önkormányzat
Hivatalában az elismerést dokumentáló matricáért, melyet felragaszthat a
postaládájára.
Miért fontos, hogy részt vegyünk e programban?
Az allergiás megbetegedésben szenvedıknek hazánkban jelenleg a
parlagfő okozza a legerıteljesebb tüneteket, súlyos esetben nem csak
allergiát, hanem asztmát is okozhat.
A parlagfő magról kelı kétszikő növény. A magvak csírázása 10-20 C
fokos hımérsékleten indul meg. Akár teljes sötétségben is képes csírázni
és magvai 30-40 évig csíraképesek. A szél gondoskodik a beporzásról. A
virágpor szóródása július végén és augusztusban történik, akár 100 km-es
távolságra is képes tömegesen eljutni. A termése október közepén érik be.
Egy közepes növény átlagosan 3000- 4000 csíraképes magot érlel.
EZÉRT KÉRÜNK MINDENKIT SEGÍTSEN, TEGYÜK KÖZSÉGÜNKET PARLAGFŐMENTESSÉ
EGYÜTT !
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szentlırinci
Kirendeltségének ügyfélfogadási ideje az alábbiak szerint módosul:
Hétfı, Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
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8.00-12.00
8.00-12.00 és 12.30-15.00
8.00-12.00
8.00-10.00
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Virágba borult a falu
Az Önkormányzat közmunkásai a település számos pontjára
ültettek ki dísznövényeket a tavasszal és kora nyáron. Mára
ezek
a
növények
pompás,
színes
virágokat
növesztettek,
díszei
a
településnek.
Többek
között
az
önkormányzatnál, a templom elıtt, a kultúrház elıtti részen és
megyefán is ékesítik a köztereket. Kérünk mindenkit, hogy
vigyázzon a szép virágokra, ne tegye tönkre és ne hagyja másoknak sem, hogy tönkretegyék ıket.

Készülőben a temetőkerítés
Készülıben van a bükkösdi temetı köré épülı kı-beton kerítés. Az Önkormányzat támogatásként
lehetıséget kapott a Nostra Cement Kft-tıl, hogy a bányában lévı épületeket elbontsa és a bontásából származó
faragott követ felhasználja. Többek között ezek a kövek fogják a kerítés anyagát alkotni. A teljes kerítés
várhatóan az ıszig elkészül

Megkezdődött az befizetetlen adók behajtása
A napokban több száz levelet küldött ki a Hivatal a bükkösdi adófizetık részére az adótartozásokkal
kapcsolatban. Az új adós kolléganı feladata, hogy rendbe tegye az elmaradásokat, tiszta képet teremtsen. Mivel
a korábbi években nem ı végezte ezt a munkát, így csak a puszta számokra és a számítógépes nyilvántartásra
tud hagyatkozni. Nyilván elıfordulhatnak tisztázatlan helyzetek, téves követelések. Kérünk mindenkit, hogy
amennyiben jogtalannak, tévesnek érzi a kiszabott összeget, vagy kérdése van, keresse fel Törögliné Mezı Bea
adóügyi fıelıadót, aki készséggel segít és megpróbálja felgöngyölíteni az esetleges hibákat.
Vegyük figyelembe, hogy a helyi adó éppen olyan adó, mint bármelyik másik, amit kötelezı befizetni. A
nemfizetıkkel szemben pedig eljárást kell indítani. Aki évekig nem fizetett, az sajnos kellemetlen helyzetbe
kerülhet. Kérjük a lakosság megértését és együttmőködését, hiszen mindenkinek érdeke, hogy tisztába kerüljön
a településen az adó kérdése.

Új könyvek érkeztek a könyvtárba
Új könyvek és DVD-k érkeztek könyvárunkba! Mindenki megtalálja a számára megfelelı olvasmányt,
hiszen a klasszikusok mellett, bıvült a gyermek és ifjúsági könyvek száma, a könnyedebb szórakozásra vágyók
kedvére pedig olyan írók tehetnek mint, Nora Roberts, Daniell Steel, Robin Cook, Stephen King. Megérkezett
az új Harry Potter, és a stílusában hasonló Eragon, valamint az Arany iránytő legendája is. A történelem
kedvelıi is több nagyon érdekes új könyvet találhatnak a kínálatunkban!
A könyvtár használat ingyenes, a nyitva tartás megegyezik a Teleház nyitvatartási idejével!

Vízdíj befizetés lesz
2008. augusztus 12-én, augusztus 27-én és szeptember 4-én. Mindhárom napon 8-10 között a Megyefa
sörözıben, illetve 10-12 óra között a Közösségi Házban (Teleház) lehet a vízdíj számlákat kiegyenlíteni.
2 db Komplett Pentium III-as számítógép, monitorral, billentyőzettel, egérrel elvihetı 10.000 Ft-ért.
Alkatrészek is kaphatók! Érdeklıdni a 30/44-7-44-08
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Jubilál a Tájoló Nap!
Ki gondolná, hogy az idei Tájoló Nap már az ötödik lesz a sorban? Pedig így van. Amikor a Napot szervezı
partnerek a Radioaktív Hulladékokat Kezelı Közhasznú Társaság, valamint a Nyugat – Mecseki Társadalmi
Információs Társulás vezetıi úgy döntöttek, hogy évente egyszer a legszélesebb nyilvánosság elıtt adnak
tájékoztatást az abban az évben végzett munkáról, és a további tervekrıl, nem gondolták, hogy így „elröppen’
az elsı öt év.
2004 októberében tartották meg az elsı Tájoló Napot, amely azóta kialakította saját profilját, és minden
évben teljesítette a maga elé kitőzött célt: a NymTIT térségében élık tájékoztatását, informálását az RHK Kft.
által gondozott szakmai tevékenység megismertetését a lakossággal.
A cél idén is változatlan, hasonlóan a Tájoló Nap egyre ismertebb rendezvényeihez. A jubileumi ötödik
Tájoló Nap a hagyományoknak megfelelıen október elsı szombatján várja majd látogatóit, két helyszínen
Bodán, és Cserkúton. Bodán a tájékoztatásé, Cserkúton pedig a játéké lesz a fıszerep. A Bodai Mővelıdési
Házban kerül sor a mindig nagy érdeklıdést, és részvételt vonzó ismeretterjesztı tanácskozásra, míg Cserkút
az iskolás csapatok játékos szellemi vetélkedıjének lesz a házigazdája.
A tervek szerint a Tájoló Napon indul majd el körútjára a NymTIT térségében az az új kiállítás, amely azt
mutatja majd be, hogy a Társulás falvaiban az elmúlt években melyek voltak azok a beruházások és
fejlesztések, amelyek az Atomtörvény által nyújtott támogatások igénybevételével, felhasználásával valósultak
meg.
A kiállítás tablói végigjárják majd a falvakat, és a körút végén minden település megkapja a saját tablóját, helyi
felhasználásra. A szervezık szándéka szerint a kiállítás egyértelmően, és mindenki számára meggyızı módon
ad majd bizonyságot arról, hogy a támogatások valóban közcélokat szolgálva segítették a Társulás falvainak
fejlesztését.
Az idei jubileumi Tájoló Nap részletes programja most, ezekben a hetekben készül el, a NymTITGyorsinfo
augusztusi kiadásából már a teljes program megismerhetı lesz.
Igy most csak azt kérjük, hogy jegyezzék fel a falinaptárba, hogy október 4., V. Tájoló Nap Bodán és
Cserkúton! Minden érdeklıdıt ezúton is tisztelettel meghívnak és szeretettel várnak a Tájoló Nap szervezıi, a
Radioaktív Hulladékokat Kezelı Közhasznú Társaság, (RHK Kft.) valamint a Nyugat – Mecseki Társadalmi
Információs Társulás (NyMTIT) !

Nyugat – Mecseki Tájoló – július végén jelenik meg a 16. szám
Július végén jut majd el a kilenc NymTIT település összes portájára a Nyugat - Mecseki Tájoló idei második
száma. A lapban az Olvasók beszámolót kapnak majd a NymTIT spanyolországi szakmai útjáról, s az RHK
Kft. valamint a Központi Pénzügyi Nukleáris Alap 10 éves évfordulójára szervezett ünnepi ülésrıl, amelyen
meghívottként ott voltak a NymTIT munkájában dolgozó polgármesterek is.
Fényképes összefoglaló ismerteti az idei Niels Bohr tanulmányi verseny eredményeit. Elızetes figyelemfelhívó
írás témája lesz az idei jubileumi Tájoló Nap.
Egy igazi meglepetés is színesíti az új számot. Egy cikkbıl megtudhatják, és megláthatják, hogy néznek ki a
NymTIT három települése a mőholdfelvételeken, s milyen egyszerően - akár egy perc alatt - lehet elérni az
Interneten ezeket a mőholdfelvételeket, gyakorlatilag ingyenesen. 

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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