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Önnek is ingyen jár!

Verseny után...
Az idén elıször díjugrató versenyt is rendeztek
2008. szeptember 20-án lezajlott az elızı számunkban
meghirdetett távlovas, távhajtó illetve díjugrató BKSE
Derby. Az esemény fı szervezıje és rendezıje Tiegelmann
József a BKSE Lovas Szakosztályának vezetıségi tagja
volt. A szakosztály lovas tagjai a versenyt megelızı napokban kijelölték a 20 és 10 km-es pályákat, levágták a
behajló ágakat, traktor vontatta tereprendezıvel javítottak
az utak minıségén.
A hideg, szeles, borús idı ellenére a verseny reggelén
hét távlovas és négy távhajtó fogat nevezett, vagyis jelezte
indulási szándékát. A lovasok mindannyian a 40 km-es távon indultak. 9 órakor rajtoltak. Két 20 km-es kör várt rájuk. A fogatok 9:30-tól 10 percenkénti indítással rajtoltak,
szintén két 20-km-es kört kellett menniük.
A távlovasoknál Tóth József orrhosszal nyert Radóczi
Lilla elıtt, aki bükkösdi lovat lovagolt. Harmadik helyen
Kovács Zoltán bükkösdi lovas végzett Kese nevő lován. A
negyedik helyre szintén bükkösdi lovas, Armbruszt János
ért be. Egy lovast az állatorvosok sántaság miatt kizártak.
A fogatok versenyét Molnár Lajos nyerte a hetvehelyi
Takács Viktor elıtt. A harmadik helyen Grávicsné Dömse
Erika bükkösdi hajtó végzett. Egy fogatot a bírók pályatévesztés miatt kizártak. A 13 órakór megtartott eredményhirdetésen a gyıztesek és helyezettek kupákat, szalagokat
és emléklapokat vehettek át. Ezután a versenybírókat, állatorvosokat, versenyzıket és kísérıiket a BKSE vendégül
látta a délutáni díjugrató versenyre érkezı lovasokkal,
edzıikkel és kísérıikkel együtt.
A távlovas bírók, állatorvosok díjazás nélkül végezték
munkájukat, amit ezúton is köszönünk! Külön köszönet illeti Bányai Béla volt távlovas szakági elnököt, aki 50.000
Ft-tal támogatta a rendezvényt.
Ebéd után, 14:30-kor kezdıdött a díjugrató verseny. Ez
a látványos közönség vonzó szakág elıször mutatkozott be
Bükkösdön! Az akadályokat Ruppert Annamária
babarcszılısi lovas díjmentesen bocsátotta a BKSE rendelkezésére. Köszönetképpen az akadályok egy részét felújítottuk, újra festettük. Kesztyős Zsolt bükkösdi ács
szakmai irányításával néhány új akadály is készült. Köszönet Neki, és minden bükkösdi és nem bükkösdi sportbarátnak, akik a rendezvény elıkészítésében és lebonyolításában, pályaépítésben részt vettek. Öröm volt megtapasztalni, hogy nem lovas bükkösdi sportbarátok nagy számban
segítették a szervezı munkáját. Köszönet Bartalovics Jánosnak és csapatának, akik a reggeli dermesztı hidegben
forró virslivel és teával javították a sportszervezık és bírók
hangulatát, készítették el száz fıre az ebédet, adagolták a
sportcsarnokban felállított asztalokhoz érkezı vendégek-

nek. A kitőnı pörkölt tarhonyával mellett a másik fogás
Csordás József faluszerte híres babgulyása volt.
Az akadálypálya építıje, a díjugrató verseny szakmai
irányítója Szapper Imre, a Pécsi Lovasklub vezetıje volt.
Felesége, Zsuzsa a verseny bírója. Köszönet Nekik, és a
Pécsi Lovasklub, az Orfői Lovasklub, a Tót-vári Lovasklub
és a Babarcszılısi Lovasklub lovasainak és edzıinek a
részvételért.
A versenyt 60, 80 és 100 cm magas, tíz akadályból álló
pályán rendezték. Alapidın belől hibátlanul lovagló versenyzık megemelt pályán összevetést lovagoltak. Az itt elért idıeredmény és verıhibák alapján alakult ki a végsı
sorrend. 60 cm-en Aszmann Mercédesz PLK versenyzıje
nyert Matyi Bianka Orfői LK és Harkai Adrienn Pécsi lovas elıtt. 80-cm-en Matyi Bianka gyızött, mögötte holtversenyben második Aszmann Mercédesz és Meszéna Réka, mindketten a PLK lovasa. A 100 cm-es versenyben,
ahol már kettes ugrás is nehezítette a pálya teljesítését,
Matyi Bianka Orfő nyert, Meszéna Réka és Zentai Dóra
elıtt. Az izgalmas verseny eredményhirdetéssel ért véget.
A gyıztesek és helyezett lovasok kupákat, szalagokat és
emléklapokat vehettek át.
A résztvevı 13 lovas között sajnos nem volt bükkösdi,
talán majd jövıre, ugyanis kedvet kaptunk ahhoz, hogy kevésbé látványos távlovagló versenyek mellett díjugrató
versenyeket is rendezzünk Bükkösdön. Reméljük, hogy a
gyönyörő lovak és izgalmas, látványos versengés a jövıben több érdeklıdıt csal ki, és az idıjárás is kegyesebb
lesz hozzánk!
A bükkösdi Önkormányzat vezetıinek és dolgozóinak
köszönhetıen a verseny résztvevıit és látogatóit gondozott,
ápolt pálya, környezet várta! ■

Szabó Zoltán
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AKADÁLYVERSENY LOVASOKNAK
2008 október 11-én szombaton a BKSE Lovas
szakosztálya három fıs csapatok részére lovas
akadályversenyt szervez. A verseny a BKSE
pályájáról indul kb. 10 km-es távon. Az útvonal nem
lesz kijelölve, leírás alapján tájékozódni kell.
Várhatóan 8 állomáson feladatokat kell végrehajtani a
lovasoknak, amiért pontokat kapnak. A végsı sorrend,
az összesített pontok alapján alakul ki az
idıeredménytıl függetlenül. Az elsı csapat 9 órakor
indul. A csapatok beérkezése után eredményhirdetés,
gulyásparti, country zenekar (nem bál). Az egyedül
jelentkezı lovasokból a helyszínen alakítunk csapatot.
Mindenki indulhat 500 Ft nevezési díj befizetése
mellett. Elızetes jelentkezés (létszám, fızés miatt) a
30/377-3045 és 30/544-8359 telefonon.

2008. szeptember
általános iskola jelenlegi helyzetét. A gazdag
könyvtárban telepedtünk le, ahol osztályfınöki órát
tartottunk. Mindenki elmondta, mi történt vele az
elmúlt években. Köszönet a lehetıségért az
igazgatónınek, a tanári karnak, különösen Meisl
házaspárnak, a fiataloknak a méltó fogadtatásért.

Azok a boldog diákévek...
Felkérésre a Mézes-Mázas nap része volt az 53-5455 éves általános iskolai osztálytalálkozó. Eredetileg a
falu védıszentjének – Máriának – az ünnepére
terveztem. Ez búcsúkor van, ilyenkor szoktak –
meghívásra – a községbıl elszármazott rokonok,
ismerısök családostól megjelenni, tiszteletüket tenni a
faluban, és ápolni a hagyományokat. Valamikor a
búcsú volt a falu legnagyobb ünnepe. Egyik pécsi
osztálytársam ötlete volt az osztálytalálkozó, mert
eddig mindig csak temetéseken találkoztunk sajnos.
Mivel én itt lakom, engem kértek fel a
lebonyolítására.
Az 1953, '54, '55 évben végzetteket kellett
megkeresni és értesíteni. Sajnos már sokan meghaltak,
a kollégistákkal sem sikerült kapcsolatot teremteni.
Közülük csupán egy kaposvári doktornı jött el
hozzánk. Harmincan jelentkeztek, ebbıl 26 fı
megjelent, közöttük a volt igazgatónk, Sértı Károly
úr. A Templom téren gyülekeztünk, nagyon nagy volt
az izgalom, hogy megismerjük-e egymást, közel 55 év
után. Megállapítottuk, hogy „csak a szívünkben nem
száll az idı”. A templomban mécsest gyújtottunk az
elhunytak tiszteletére. Nagyon megható volt.
Köszönöm Emmának és Anitának a segítséget.
Utána részt vettünk a Mézes-Mázas nap
megnyitóján, ahol bevezetıjében Volcsányi Gábor
köszöntötte az osztálytalálkozón megjelenteket is. Itt
szeretném megköszönni a Teleház dolgozóinak
türelmét, munkáját, hozzájárulását a tablóképekért, a
szép
meghívók
elkészítéséért,
az
Internet
hozzáférhetıségért.
11 órára már vártak bennünket az általános
iskolában, ahol zeneszóval és gyönyörő verssel
fogadtak. Az igazgatóhelyettes röviden ismertette az
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A mi igazgatónk, a Sértı Károly elragadtatással
beszélt a szép, tiszta jól felszerelt iskoláról, azt
mondta, régen látott ilyet. A mi idınkben ez nem így
volt, ugyanis mi a kastélyban jártunk iskolába.
A következı állomás a kastély megtekintése volt.
A jelenlegi tulajdonos lehetıvé tette számunkra, hogy
nosztalgiázzunk, felidézzük a régi emlékeket.
Ujjongtunk, mint egy kisdiák. Mindenkinek eszébe
jutott valamilyen felejthetetlen emlék, vagy jó, vagy
rossz. Köszönjük Kovács Bálint úrnak, hogy mindezt
megélhettük, nem beszélve a látványról. Az
Önkormányzat és a Bükkösd Holnapjáért Egyesület
megvendégelt bennünket. Az ebéd a sportklubban
volt. Délután Budai Zsolt polgármester, Györkı Ernı
tanár-képviselı, és volt polgármesterünk Mátis István
meglátogatott bennünket. Köszöntötték a résztvevıket
és rövid tájékoztatást adtak a falu életérıl és a
kialakult helyzetrıl. Sértı Károly szerint sokat
fejlıdött a falu az 55 év alatt. Megköszönte a szíves
fogadtatást és a vendéglátást, valamint reményét
fejezte ki a jövıbeni újabb találkozóról.
Mindenki nevében köszönet Jolinak, Marikának és
Katinak a finom ebédért és a kiszolgálásért. Azóta
már sok telefonhívást kaptam, mindenki nagyon jól
érezte magát, és felejthetetlen emlékekkel tértek haza.
Megköszönték, hogy közel 70 évesen ilyen
élményben lehetett részük. Mindezt Budai Zsolt
polgármester, Ninkóné Györe Valéria a Bükkösd
Holnapjáért Egyesület elnöke, Volcsányi Gábor
közösségi ház vezetı jóindulata nélkül nem tudtam
volna ilyen gyorsan és eredményesen megrendezni.
Köszönet érte! Boldog vagyok, hogy újra láthattam
régi iskolatársaimat, és örömet szerezhettem nekik az
osztálytalálkozó megszerzésével. ■ Nemes Józsefné
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Változások az oktatásban Oktatási intézmények integrációja
2008. július 1-jétıl – Hetvehely kivételével – a
Szentlırinci Kistérség egész területét érintı integrált
oktatási központ jött létre, amelynek neve:
Szentlırinci Kistérségi Oktatási Nevelési Központ
(SZONEK). A SZONEK-et a városközpont iskolái és
óvodái mellett tagintézményként Bicsérd, Bükkösd,
Királyegyháza és Szabadszentkirály kisiskolái és
óvodái alkotják. Így a szentlırinci intézmények közel
1000 fıs gyermeklétszámához további 700 érkezett, s
ezzel párhuzamosan az alkalmazotti létszám is 160
fırıl 270-re emelkedett.
Az átszervezés nem öncélú fenntartói lépés volt,
hanem egy országosan is elismert, modellértékő
intézmény létrehozását célozta meg, amelyhez a
kistérség összes önkormányzata komoly szakmai és
infrastrukturális fejlesztést is társított. Az ehhez
szükséges forrás nagy részét – közel 90%-ot – az
Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya
társfinanszírozásban biztosítja az Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretein belül.
A kistérségi integráció céljai többek között a
Kistérségben az óvodai nevelés, az általános iskolai
nevelés-oktatás
minıségének
és
eredményességének javítása, az intézmények
mőködtetéséhez szükséges állami hozzájárulás
maximalizálása, a kétfordulós infrastruktúrafejlesztési pályázatban való eredményes részvétel.
A pályázati konstrukcióban való részvétel elsı
lépéseként a közoktatás hosszú távú mőködtetésére
alkalmas struktúra kialakítása és racionális
mőködtetése érdekében a szentlırinci oktatási-

nevelési intézmények összevonása történt meg. 2007.
július 1-tıl ezek az intézmények igazgatása a
Szentlırinci Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola,

Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Kollégium
Intézmény alatt kerültek összevonásra. Ezzel egy
idıben elkészült az intézmények épületeinek –
összesen közel 1 milliárd forint költségvetéső –
fejlesztését és felújítását célzó pályázat, amit azóta
pozitívan bírált el a Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács.
2008. július 1-én – második lépésként –
megvalósult a kistérség összes közoktatási
intézményének integrációja. Az új intézmény
fenntartását a Szentlırinci Többcélú Kistérségi
Társulás vette át. 2008. októberétıl kezdıdik el
második pályázati fordulóra beadandó pályamő
összeállítása, amely már részletes megvalósíthatósági
tanulmányt és kiviteli terveket is tartalmazni fog.
Az integrációval létrejött intézmény összesen 15
szervezeti egységet tartalmaz, amelyek a következık:
Egységes bölcsıde és óvoda
Szakmailag önálló óvoda
Szakmailag önálló általános iskola
Speciális tagozat és kollégium
Alapfokú mővészetoktatási iskola
Gazdasági szervezet

1
1 városi +
4 települési
2 városi +
4 települési
1
1
1

A bükkösdi tagintézmény
Az intézmény új neve: Szentlırinci Kistérségi
Oktatási Nevelési Központ Bükkösdi Általános Iskola
és Óvoda Tagintézménye. Beiskolázási körzete
változatlanul Bükkösd, Cserdi, Dinnyeberki és
Helesfa települések, amely önkormányzatok – a
vagyon (telkek, épületek, stb.) megtartása mellett – a
kistérségi társulási szerzıdésben rögzítették az
intézmény mőködtetésére vonatkozó jogaikat és
kötelezettségeiket. Felelısségük és finanszírozási
feladataik továbbra is megmarad.
Az óvoda és az iskola is szakmailag önálló
szervezeti egységként mőködik tovább. Így
megtartották jelenlegi arculatukat (pl. német
nemzetiségi nyelv oktatása, cigány kisebbségi nevelés
oktatás, hátrányos helyzető gyermekek fejlesztése
stb). Emellett, igazodva a helyi lakosság és a
finanszírozó önkormányzatok igényeihez, valamint a
pedagógus közösség szakmai felkészültségéhez, a
szolgáltatási kínálatuk (pl. ingyenes tankönyv,
gyermekétkeztetés, napközis ellátás stb.) is
megmarad.
folytatás a 4.oldalon ►
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Változások az oktatásban... folytatás a 3. oldalról
Mivel az integrációba belépı kistelepülési
iskolák
és
óvodák,
mint
tagintézmények
integrálódtak, továbbra is megtartják jelenlegi 1-8.
évfolyamos oktatásukat, így a tanulók változatlanul
az eddigi intézményükben tanulhatnak.
Vezetıi hálózat
A fıigazgatói poszt betöltésére a Kistérségi
Társulási Tanács öt évre Heller Alajosnét nevezte ki.
A tagintézményeket vezetı igazgatókat még ebben a
tanévben pályáztatás alapján nevezi ki az Igazgató
Tanács. A tagintézményi igazgatók kinevezésében a
nevelıtestület, a diákok, az alkalmazottak és a szülık
továbbra is a jogszabályban rögzített véleményezési
joggal, míg a Társulási Szerzıdés értelmében a
korábbi intézményfenntartói társulásokat alkotó
önkormányzatok (a bükkösdi iskola és óvoda esetében
Bükkösd,
Cserdi,
Dinnyeberki
és
Helesfa
Képviselıtestületei) egyetértési joggal rendelkeznek.
Az átmeneti idıszakra a jelenlegi vezetık, Bükkösdön
Molnár Lajosné igazgató és Priskin Ágota
óvodavezetı, egy évre kaptak megbízást a vezetıi
feladatok ellátására.

A pályázati kiírás követelményei olyan
széleskörő komplex szolgáltatást írtak elı, melyeket
egyik intézmény sem tudott volna önállóan
biztosítani, még a városi intézményrendszer sem. Az
elırelátó fenntartói gondolkodás, továbbá az
eredményes pályázati tevékenység és hatékony
érdekérvényesítı képesség együttes eredményeként
közel egymilliárd forint (998 664 172 Ft) érkezik a
SZONEK épületállományának fejlesztésére. A
megvalósításban (megközelítıleg) Szentlırinc 600
millió Ft-ot, Bicsérd, Bükkösd, Királyegyháza és
Szabadszentkirály 100-100 millió Ft-ot költhet az
iskolái, óvodái felújítására. A végleges tervrajzok és
költségvetések a 2008/2009-es tanévben készülnek el,
a kivitelezések várhatóan a jövı tanévben indulnak
meg.
Az új tanév új feladatihoz minden eddigi tapasztalat
és hozzáértés mozgósítására szükség van, amihez
hangsúlyozottan kérem minden partneri kör segítı
együttmőködését a jövıben. ■
Heller Alajosné, fıigazgató

Bemutatkozás
Heller Alajosné (Voszka Katalin)
A Szentlırinci Kistérségi Oktatási Nevelés Központ Fıigazgatója
1. Képzettség:
−
matematika - testnevelés szakos általános iskolai tanár
−
számítástechnika középiskola tanár
−
közoktatás-vezetıi szakvizsga
−
közoktatási szakértı
Területek:
- Térségi (kistérségi, megyei, régiós) tervezés és fejlesztés,
- Tanügyigazgatás,
- Uniós pályázatírás és projektmenedzsment,
- Pedagógiai értékelés,
- Szervezet- és minıségfejlesztés
2. Szakmai tevékenység:
4

30 éves pedagógusi pályafutás alatt matematika, testnevelés és számítástechnika tantárgyak
oktatása általános iskolában
OM- Comenius 2000 Közoktatási Minıségfejlesztési Program minıségügyi tanácsadója
Matematika kompetenciaalapú oktatás mentora
Siklós Körzet Alapfokú Oktatási és Nevelési Intézményeinek Szakmai Egyesületének elnöke 1996-tól
2003-ig
Szentlırinc Többcélú Kistérségi Társulás Igazgatói Munkaközösségének vezetıje 2006-tól
Projektvezetıi feladatok
folytatás az 5. oldalon ►
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Bemutatkozás folytatás a 4. oldalról
1. Intézményvezetıi feladatok
16 éves vezetıi tapasztalattal rendelkezem, amit jelenleg a SZONEK magasabb vezetıjeként a
Szentlırinc Kistérségben mőködı közoktatási intézmények szervezeti integrációjának szakmai végrehajtásában
hasznosítok. 2008. július 1-tıl pályázati úton öt évre nyertem kinevezést a szentlırinci összevont intézmények
élére, melyet a fenntartói jog átadásával a Kistérségi Társulási Tanács is megerısített. Ezt megelızıen
1992-ben a Szabadszentkirályi Általános Iskola tanáraként sikerrel pályáztam meg a Baksai Körzeti
Általános Iskola igazgatói állását. Vezetésem alatt az iskola mind szakmai, mind önfejlesztı és minıségfejlesztı
területen az Oktatási Minisztérium modell intézménye lett.
2003-ban kinevezést nyertem a Szabszentkirályi Általános Iskola és Óvodába igazgatói feladatok
ellátására. 2005-ben nyertes Phare-program keretében 250 ezer Euro támogatásból 21. századi
iskolafejlesztést valósítottunk meg, 2007-ben HEFOP pályázati forrásokkal szakmai fejlesztést kezdtünk el.
2007. július 1-tıl Szentlırinci Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény és Kollégium (rövidítve - SZONEK - Szentlırinci Oktatási Nevelési Központ) néven vonta össze
Szentlırinc Város Önkormányzati Testülete közoktatási intézményeit. Az összevonás alapvetıen a pedagógiai és
a gazdasági hatékonyság növelését szolgálta, valamint hasznosítható tapasztalatok győjtését vetítette elıre a
2008. július 1-tıl tervezett kistérségi integrációhoz. A Szentlırinci Kistérség Közoktatás-fejlesztésében játszott
szerepem elismeréseként Szentlırinc Város Önkormányzatától egy éves igazgatói megbízást kaptam. ■
Heller Alajosné, fıigazgató

A Közösségfejlesztı Egyesület Hírei
Köszönjük az 1 %-okat!
Ezúton is tisztelettel köszönjük Mindazoknak akik 2007. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át a Bükkösdi
Közösségfejlesztı Egyesület javára ajánlották fel. A kapott 123.492
Ft-ot a Teleház mőködtetésére fordítottuk. E köszönet mellett kérjük,
hogy a jövıben is támogassák Egyesületünket!
Minden 1%-os felajánlás, minden forint, minden nyilatkozat
duplán számít a civil szektornak, hisz a Nemzeti Civil Alapprogram
biztosítja, hogy az 1%-os felajánlásoknak megfelelı összeg kerüljön
az Alapba, melybıl utána minden civil szervezet szabadon
pályázhat. A nyilatkozatokat kitöltı adófizetık segítségével így a
nonprofit szervezetek az 1%-os adományokon túl is juthatnak
támogatáshoz.
Kérjük ne felejtsék el, hogy az 1% nem az egyetlen módja az adományozásnak. Ha érdekli Önöket a
támogatott civil szervezet munkája, jövıje, akkor ajánljon fel más (pénz, tárgy, vagy szolgáltatás) adományt is
számukra! A kis segítség is számít, nem kell hısnek lenni hozzá! ■

Pályázat Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér cím elnyerésére
Egyesületünk
az
Önkormányzattal
együttmőködésben pályázatot nyújtott be Integrált
Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) cím elnyerésére.
Az ÚMVP III. tengelyes intézkedésének célja a vidéki
lakosság megtartása érdekében a helyben elérhetı
alapszolgáltatások körének bıvítése, minıségének és
hozzáférhetıségének javítása többfunkciós szolgáltató
központok létrehozásával, a többnyire kihasználatlan
épületek felújítása és mőszaki korszerősítése révén.
Sikeres pályázat esetén lehetıség nyílik a második
fordulón való részvételre, melybıl a kultúrház épület

felújítására és a mőködésre is érkezhet támogatás. A
megpályázott össze igen komoly, mintegy 35 millió
forint, amelyhez önerıt sem kell az egyesületnek
biztosítani. Mivel a pályázat által támasztott
követelményeknek megfelelünk és a benne
megfogalmazott tevékenységekben több
éves
tapasztalatunk van, ezért bízunk a pályázat
elnyerésében. ■
Volcsányi Gábor, elnök
Bükkösdön, eladó 2 db bontott, de jó állapotban lévı,
légszigetelt, fix mőanyag ablak, olcsón.
Érd: 70/778-517
*
Bükkösdön 3 szobás, félkomfortos családi ház eladó, vagy
kisebbre cserélhetı. U.itt új automata mosógép eladó!
Érd.:20/588-4382
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Önkormányzati hírek
Közmeghallgatást tartott a Képviselı-testület
Bükkösd Község Képviselı-testülete közmeghallgatás tartott október 3-án, este 6 órakor a kultúrházban. Az
érdeklıdés hiánya megszokott dolog a településen. Aznap is kevés számú érdeklıdı kísérte figyelemmel a
közmeghallgatást.
Elsı napirendként Budai Zsolt polgármester beszámolt az elmúlt idıszak fejlesztéseirıl, pénzügyi
helyzetérıl és a nehézségekrıl is. Beszédében kiemelte a szentdomjáni, a kastély melletti és a NagyhegyKorpádi utak burkolat javítását, kövezését, a bükkösdi kisiskola felújítását, a sportcsarnok és az egészségház
főtésének korszerősítését, és az elıbbi akadály mentesítését. Kiemelte az olyan elkészült beruházásokat, mint a
megyefai buszmegálló és játszótér, valamint a Templom téri és Hársfa utcai játszóterek, illetve a lovas pálya.
Szólt még a vízelvezetı árkok tisztításáról, a Dózsa utcában lezajlott fásításról, az évenkénti virágosítási
programról, a pályázaton nyert főkaszáról és a traktor vontatású mucsózó beszerzésérıl. A rövid távú terveknél
szóba került a sportcsarnok rövidesen megvalósuló teljes befejezése, illetve a bükkösdi temetı kıkerítésének
megépítése, valamint a szentdomjáni út közvilágításának fejlesztése is. Ezt követıen Volcsányi Gábor
képviselı szólt néhány szóban a településen idén megvalósult kulturális fejlesztésekrıl. Az elmúlt évek negatív
történéseként említette meg Cserdi község körjegyzıségbıl történt kiválást illetve a General SE-vel folyó pert.
Második napirendként a lakosság tett fel kérdéseket, melyre az érintettek azonnal válaszoltak is. Felmerültek
kérdések többek között a közút áldatlan állapotának kérdésében, az idısek étkeztetése ügyében, a
köztemetıkkel kapcsolatban. Ezen kívül téma volt még a mozgó árusítás feltételeinek változása, a patakmeder
tisztítása, de még az erdei kiránduló utak is szóba kerültek. A közmeghallgatás végül pozitív hangulatban,
bíztató eredményekkel zárult. A felvetett kérdések többségére sikerült azonnali
választ adni, a fennmaradó ügyekben pedig rövidesen intézkedések várhatók. ■

Október 23-i ünnepség a faluban
Tisztelettel meghívjuk 2008. október 22-én 18:00 órára a Kultúrházba, az 1956-os
forradalom és szabadságharc alkalmából megrendezésre kerülı ünnepségre (iskolások
mősora), és az azt követı koszorúzásra. A kopjafánál gyertyát, fáklyát gyújtunk.
Kérjük egy szál gyertyát Ön is hozzon magával! ■
Bükkösd Község Képviselı-testülete

Idısek Napja 2008.
Az Önkormányzat immár hagyományosan októberben rendezi meg az Idısek Napi Ünnepségét. Idén Október
17-én kerül megrendezésre az esemény. Délután 3 órától látjuk vendégül az idıseket, egy kis ebéddel és
mősorral kedveskedünk számukra. Az érintett idısek személyre szólóan értesítést fognak kapni! ■

Indul a pálinkaszezon!
Október 1-tıl megnyitja kapuit az önkormányzati szeszfızde Bükkösdön.
Az idei évtıl módosultak a tarfiák! A fizetendı díj a
szeszadóból és a fızetési díjból áll. 50 szeszfokos pálinka
fızetésére vetítve a következı díjakkal kell számolni: A
szeszadó mértéke változatlanul 590 Ft/l. A fızetési díj 190
Ft/l-rıl 210 Ft/l-re emelkedik. Ez a tarifa akkor érvényes,
ha valaki legalább 20 liter pálinkát fızet, ez alatt a
mennyiség alatt némileg magasabb 225 Ft/l fızetési díjat
kell fizetni. A megadott díjak az 50 fokos pálinka esetén
érvényesek, ettıl eltérı szesztartalom esetén ezek a díjak
némileg módosulnak, tehát 1 liter 50 fokos pálinka
bérfızési díja: 590+210=800 Ft, 20 liter alatt: 815 Ft. A
részletekrıl érdeklıdni lehet Steiler Istvánnál a 06/30
2731985 számon! ■
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Jeles napok, történelmi események
„Kik érted haltak, szent Világszabadság”
„A történelem a nemzeté, amely megszenvedte.
Neki joga van megtudni a teljes igazságot”
Görgey István

1848 szeptember 29., Pákozd, csata, gyozelem...
"
Honvédsereg született.
A 160. évfordulón az 1848-as forradalom és szabadságharc évére emlékezünk.

T

öbb százezer férfi teljesített valamilyen szolgálatot: fegyverrel, tollal, keze munkájával támogatta a
nemzet ügyét, s több százezer nı készített kokárdát és tépést, ápolt sebesültet s látta el családját a
férfiak távollétében. Tudjuk-e, hogy azon a pénteki napon kik fordultak meg a csatatéren? Milyen
fontos szerepet vállalt gróf Batthyány Lajos és Csányi László az elıkészítésben, ık mindketten mártírhalált
szenvedtek az 1848-49-es miniszterek közül. A csatában még két késıbbi aradi vértanú is részt vett: Kiss Ernı
és Schveidel József. A táborban járt és tudósította a látottakról Vasvári Pál a
márciusi ifjak egyik vezetıje a pesti közvéleményt. Guyon Richárd itt
híresült el „halált megvetı” bátorságáról. Andrássy Gyula a kiegyezés utáni
miniszterelnök, mint nemzetırtiszt teljesített szolgálatot. A siker kulcsa volt a
tüzérség Mack József és Jungwirth Károly vezetésével.
A Jelasics elleni harc és hadsereg szereplıi közül több testvérpár is
szerepelt. Leghíresebbek a Perczel fiúk Mór, Miklós és Sándor, Degré
Alajos, Adolf és György, Kosztolányi Péter, Móricz és Károly vállvetve
harcoltak a szabadságharc hadszínterén. Elfeledkezhetnek-e a Görgey
testvérekrıl Artúrról, Istvánról és Árminról, kiket még unokatestvérük
Kornél is támogatott. A nemzetırség segédtisztje Kazinczy Lajos százados
volt, akit szintén Aradon végeztek ki.
Petıfi Sándor verse, A vén zászlótartó sokak által ismert, s így tudnak a
dunántúli védelmi hadmőveletrıl s a pákozdi csatáról, hogy
következményeként „ Fut Bécs felé Jellasics a gyáva”. A harc és fıként a
gyızelem mámorában formálódott a szabadságharc s teremtıdött meg a
magyar nemzeti mítosz fontos eleme. Aulich Lajos honvéd tábornok,
hadügyminiszter, aradi vértanú így fogalmazta meg a honvédsereg célját:
„Harczunk… nem a nemzetiség, hanem a közszabadság harcza az absolutizmus ellen. Gyızelmeink elıdiadalai
a világszabadságnak… Kik sorainkban küzdenek közczélunk, a szabadság mellett, akármellyik nemzetbeliek
legyenek, mindnyájan testvérekül tekintendık.”
E végcélért küzdött velünk annyi férfi és nı a Duna völgyének minden nemzetébıl.
A fényes gyızelmet követıen a császár segítségére sietı sokszoros túlerıben lévı orosz cári csapatok elıtt
1849. augusztus 13-án Világosnál Görgey letette a fegyvert.
Példátlan megtorlás következett.
Az 1848/49-es szabadságharcnak azokra a hıs vitézeire emlékezünk, akiket 1849. október 6-án végeztek ki
Aradon és Pesten. Amikor haláluk napján gyertyát gyújtunk, rájuk a magyar szabadság hıs vértanúira
emlékezünk. Jegyezzük meg a nevüket!
Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernı, Knézich Károly, Láhner György, Lázár
Vilmos, Leiningen-Westerburg Károly, Nagysándor József, Pöltenberg Ernı, Schweidel József, Török Ignác,
Vécsey Károly és Batthyány Lajos miniszterelnök.
összeállította: Györkı Ernı
(forrás: Aradi vértanúk, Kik érted haltak, szent Világszabadság, A pákozdi gyızelem, Szivárvány)
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Ötödik éve Mézes...
Idén szeptember 13-án rendeztük meg az V.
Mézes-Mázas Feztivált. A 13-i dátum megválasztása
részben szerencsésnek bizonyult. 12-én éjszaka rég

nem látott felhıszakadás és szélvihar rázta meg
térségünket. A bükkösdi völgy szerencsére felfogta
annyira a szelet, hogy az nem tett nagyobb kárt a már
elızı nap felállított felszerelésben. A vihar egyedüli
sajnálatos
következménye,
hogy
az
elıre
bejelentkezett árusok nagy része - másnap is rossznak
ígérkezı idı miatt - nem jött el, így sok sátor üresen
árválkodott. Az idı azonban kegyesnek bizonyult és
esı nélkül megúsztuk az egész napot.
A program 10 órakor kezdıdött. A megnyitót
Volcsányi Gábor tartotta. Jelen volt Budai Zsolt
polgármester és a térség meghívott vezetıi közül
többen. Megtisztelték jelenlétükkel a megnyitót az
osztálytalálkozóra érkezett vendégek is. A
programokat az óvodások kis körtánc mősora nyitotta.
Ezt követın Baltás Zsuzsa tartotta meg elıadását a
kultúrházban. Délben vette kezdetét a fogadás a
meghívott vendégek számára. Az idei év alacsonyabb
költségvetése miatt a programok a délután idıszakra

2008. szeptember
koncentrálódtak. A lényegi program a Levendula
színház gyermekmősorával indult, majd a Hetvehelyi
Iskola gyermektánc és fúvós fellépésével folytatódott.
İket a Dolce hegedő együttes és a reneszánsz zenét
játszó Híres Pannónia zenekar követte. Közben
megérkeztek a Bükkösd Holnapjáért Egyesület szüreti
felvonulói is. Este Bonyár Judit adott elı csodás Edith
Piaf sanzonokat, majd a teljes Neofolk együttes
koncertjét kísérhettük figyelemmel. A téren ezzel
véget ért a program, de sportcsarnokban még csak
ekkor kezdıdött a szüreti bál. Egész nap ingyenesen
ment a körhinta és a légvár, akárcsak másnap a búcsú
napján is. A költségeket közösen állta több szervezet.
A
Bükkösd
Holnapjárt
Egyesület
és
a
Közösségfejlesztı Egyesület 60-60 ezer forintot
adományoztak annak érdekében, hogy a gyerekek
ingyen szórakozhassanak, a fennmaradó költségeket
pedig az Önkormányzat állta.
A nap összegzéseként elmondhatjuk, hogy a
rosszabb idıjárás ellenére a tavalyihoz hasonló
számban látogattak ki a fesztiválra. A programok
különösebb hiba nélkül, a szokott színvonalon
zajlottak le. Sajnos a helyi méhészek sem igazán
árulták portékáikat. Külön köszönet illeti Bánkutiné,
Katit, az árusításért és a finom kóstolókért. A
hangulatot Zékány Zoliék csapata is fokozta, akik
halászlével, pörkölttel és házikenyérrel készültek.
Köszönet illeti a támogatókat is, akik lehetıvé
tették a rendezvény megtartását. Név szerint: a
Turisztikai Célelıirányzat, a Nyugat Mecseki TIT, a
Mecsekért,
a
Szentlırinc-Ormánság
Takarékszövetkezet, az Agro-Lırinc Kft., a Generali
Biztosító, Az OTP bank, A Bükkösd Holnapjáért
Egyesület, a Baranya Megyei Kulturális és Idegen
forgalmi központ. Külön köszönet illeti a Bükkösdi
Önkormányzatot a sok segítségért! ■
Volcsányi Gábor

Ismételt felhívás
Az elmúlt számban közzétettünk egy felhívást, mely szerint Szentgyörgyi Lajosné (Rózsa néni) számára
állítandó kopja költségeire barátai győjtést kezdeményeztek. Felhívjuk a volt tanítványok, kollégák, barátok
figyelmét, hogy aki kis összeggel is hozzá tud járulni az állíttatáshoz, az tegye meg! Eilinger Ferencné várja a
felajánlásokat 2008. október 8-án, a Közösségi Házban (teleház) könyvtárhelyiségében 10-12 óra között. ■

A lap megjelenését a Nyugat-Mecseki Területfejlesztési és Információs Társulás támogatja!
A lap megjelenését a Nostra Cement Kft. támogatja!
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