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Önnek is ingyen jár!

Közeledik a szeretet ünnepe

A

Karácsony a kereszténység egyik
legfontosabb ünnepe, amelyen Jézus
születésére emlékeznek. Idıpontja a
nyugati kereszténységben december 25-e, ortodoxoknál
január 6. A kutatók többsége egyetért abban, hogy
december 25-e nem Jézus születésének idıpontja. A
korai keresztények nem ünnepelték Jézus születését, és
nem is próbálták meghatározni az idıpontját; az
ünneplés legkorábbi ismert példája Egyiptom, ahol
Jézus születését tavaszra tették. Számtalan más idıpont
is használatos volt. Késıbb az alexandriai egyházban
január 6., máshol december 25. vált elterjedtté. A 4.
században sok vallási vezetı törekedett a dátum
egységesítésére; végül I. Gyula pápa 350-ben december
25-ét nyilvánította a Megváltó születésnapjává. Az
örmény és a kopt egyházak kivételével – melyek hívei
ma is január 6-át ünneplik – a többi egyház elfogadta
Gyula pápa döntését.
A magyar karácsony szót a hivatalos nyelvészet a
szláv korcun (átlépı) szóból származtatja; s e szó arra
utal, hogy amikor a Nap a téli napfordulót átlépi, újból
hosszabbodni kezdenek a nappalok. (Egyes elképzelések szerint egy olyan idıszámításból ered, ahol a téli napforduló volt az új év kezdete; a karácsony eszerint az új évbe való átlépést jelentette.) Magyarországon a 13.
században már a mai, keresztény értelmében használták. Hagyományos magyar elnevezés a kiskarácsony és a
nagykarácsony, amely a valóságban két külön ünnepet takar: nagykarácsony december 25-e, karácsony elsı
napja, kiskarácsony pedig január elseje, újév napja.
Magyarországon a nem vallásos, de keresztény kultúrkörbe tartozók számára általában a szeretet ünnepét
jelképezi. Karácsonykor elterjedt szokás a keresztény (és sokszor a nem vallásos) családokban is
megajádékozni szeretteiket. December 24-én hagyományosan a családok egész nap böjtölnek (karácsony böjtje), és este fogyasztják el a böjti vacsorát, majd csak december 25-én következik a karácsonyi ebéd vagy vacsora. Újabban kialakult hogy a rokonokkal, családtagokkal együtt ünnepelnek szenteste, a "karácsonyi vacsora"
keretében. Az üzletek és áruhazak ezidıtájt természetesen igyekeznek kihasználni az ajándékozás szokását, és
reklámdömpinggel próbálják bevételüket többszörözni – ezzel sokszor konzummá torzítva az ünnep valódi lényegét. ■
"Békesség most tinéktek, emberek.
Övendezzél, derék világ,
Hangozzatok, jámbor legendák,
Zsolozsmák, bibliák, imák.
Kicsi gyertyák, lobogjatok föl,
Bóduljunk tömjénnek szagán!…
Szép dolog ez!… Így kell csinálni
Minden karácsony-éjszakán…"
Ady Endre: Békesség Ünnepén

Békés, boldog
Karácsonyt kíván:
Bükkösd Község
Önkormány
Önkormányzata!
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Megkérdeztük a polgármestert...

A

z elmúlt hetekben másról sem szólnak a
hírek, mint az egész világon körbegyőrőzı
pénzügyi válságról, és a nyomában
megjelenı gazdasági nehézségekrıl. Ennek hazai
hatásait mi is érezzük már. Ezért különösen fontos,
sikerül-e az egyébként is a folyamatos pénzszőkében
levı kistelepülési önkormányzatoknak külsı forrást
találniuk. Budai Zsolt polgármester örömmel számol
be a sikeres forrásbevonásokról.
-

-

-
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A szennyvíz elvezetés megoldatlansága három ok
miatt súlyos gond Bükkösdön. Elıször is: a
szippantás drága, sokkal drágább, mint a
csatornadíj. Nyilván emiatt is hívják ritkán, sokan
sohasem a szippantót, és ebbıl fakad a második
gond: a szabadba kieresztett szennyvíz rendkívül
veszélyes, nemcsak a környezetszennyezés miatt,
hanem azért is, mert bármikor járványos fertızés
kialakulását idézheti elı. Még szerencse, hogy az
ÁNTSZ járványügyi ellenırei el vannak foglalva
a boltok, éttermek ellenırzéseivel, és nem jönnek
idınként Bükkösdre sétálni, a förtelmes bőz és
annak oka azonnali intézkedéseket vonna maga
után…
Ez önmagában is elég ok a csatorna kiépítésére.
Persze, de van még egy, ami számomra, aki
szeretnék a falu helyzetén érdemben javítani,
ugyanilyen fontos: ha rövid idın belül nem lesz itt
csatornahálózat, a helyi ingatlanok rendkívüli
mértékben elértéktelenednek, hiszen a mai kornak
a legtermészetesebb követelménye hiányzik. Az
ingatlanok forgalomképessége csökken, és bár
szép környezetben fekszik a falu, de senkinek nem
jut eszébe, hogy ideköltözzön.
Úgy tudom, a csatornahálózat kiépítése nagyon
költséges …
Nemcsak sokba kerül, hanem rendkívül bonyolult
folyamat is. Elıször is meg kell terveztetni.
Jelenleg az olyan megoldásra lehet támogatást
kapni, amely helyben oldja meg a tisztítás
mőveletét. (Tehát nem kell hosszú, több települést
összekapcsoló vezetéket építeni, mivel nem egy
központi helyen levı nagy szennyvíztisztítóba kell
eljuttatni a szennyvizet, sıt, nincs szükség több,
olykor
ellentétes
érdekő
település
együttmőködésére sem.)
Eddig két esetben
pályáztunk sikertelenül arra, hogy a tervezést
megrendelhessük. Harmadik nekifutásra sikerült
7,8 millió forintot nyerni, amihez 1,9 millió önerıt
kellet biztosítanunk. Az egész folyamat

-

-

-

-

-

bonyolultságát jellemzi, hogy a csatornavezeték
kiépítésének helyét már másik cég tervezi meg.
Az eddigiekben azt hallottuk, azért is nehéz és
drága Bükkösdön a csatornaépítés, mert a
domborzati viszonyok kedvezıtlenek: sok helyütt
az úttest két oldalán több méter szintkülönbség
van.
Ez igaz, Két féle vezetékrendszer van. Az egyik a
nyomás alapú. amikor szivattyúkkal kell az
ingatlanokból a vezetékbe szivattyúzni a vizet, a
másik a gravitáció elvén mőködik, amikor a talaj
lejtésénél fogva a szennyvíz a saját erejénél fogva
elfolyik.
Bükkösdön mindkét megoldást
alkalmazni kell a falu elhelyezkedése, domborzati
viszonyai miatt.
Ezzel még mindig nincs csatorna.
Igen, az a következı lépés. A szennyvíztelepet
egy másik cég tervezi majd- A tervezési költségen
kívül azonban további kiadások is járnak ezzel: A
pályázat megírásának, megvalósítási tanulmányok
elkészítésének, közmőengedélyek és egyéb
hatósági
valamint
vízügyi
engedélyek
beszerzésének költségei. Ezek igazolják ugyanis,
hogy a tervezett szennyvíztelep mindenben
megfelel a szigorú elıírásoknak. Ha mindez
megvan, akkor lehet csak a kivitelezéshez
hozzáfogni.
Mennyibe kerül egy helyi szennyvíztelep
megépítése?
Kb. 350 millió forintba.
Honnan lesz erre forrás?
Erre újabb pályázatot fogunk írni, amit
nyilvánvalóan csak akkor lehet, ha az elızı tervek
és hatósági engedélyek már rendelkezésünkre
állnak.
Az összeg nagysága miatt kissé reménytelennek és
távolinak tőnik az egész.
Nem az. Úgy tervezzük, hogy a jövı év elsı
negyedében indulunk a csatornamegvalósítási
pályázaton. Innen kezdve nem rajtunk múlik az
ügy, hiszen minden feltételt megteremtettünk
ahhoz, hogy az Unió ill. a magyar állam
támogassa a csatornaépítést. Sikerült olyan
pályázatíró céget is találnunk, amelyik eddig
minden hasonló pályázatát megnyerte, ami fontos
szempont azért, mert a többi cégeknek ez még
egyszer sem sikerült. Ez az utolsó esélyünk, mivel
csak most van még lehetıség arra, hogy külsı –
uniós, ill. állami – forrásokat igénybe vehessünk.
folytatás a 3. oldalon ►
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Megkérdeztük a polgármestert - folytatás a 2. oldalról
Budai Zsolt örömmel beszél arról is, hogy új
falubuszt tud venni az önkormányzat. A jármú
vásárlásához 1,5 millió forint önerıt kell biztosítani, a
pályázati összeg 9,2 millió forint.
-

-

A hivatali apparátus munkatársai és a jegyzı
asszony sokat tett az új autóért; folyamatosan
figyelik a pályázati kiírásokat, és ezt a pályázatot
is ık készítették el. Az egész falu nevében
mondok köszönetet aktivitásukért.
Mikor élvezheti a helyi lakosság az új falubuszt?
Most van folyamatban a szerzıdéskötés. A kocsi
kb. 3 – 4 hónap múlva érkezik meg. Az FVM írta
ki a pályázatot és számtalan feltételt támasztott,
amelyeknek meg kellett felelni. Pl. fellépést segítı
lépcsı, kapaszkodó, dupla teljes légkondicionálás,
plusz biztonsági berendezések lesznek beépítve.
Azt mondhatom, hogy a 21-dik század
elvárásainak megfelelı, idısek és megromlott
egészségő emberek szállítására alkalmas falubusza
lesz Bükkösdnek. Pillanatnyilag versenyeztetünk
két márkát, - amelyik olcsóbban kínálja a
legmagasabb nívót, azt vásároljuk majd meg.

akartunk megrövidíteni, nem akartunk rombolni,
csupán a helyi rendelet elıírásainak szereztünk
érvényt.
Mi lesz a közbiztonsággal?
Egy ideje rendszeresen hallani arról, hogy a
településen besurranó tolvaj „dolgozik”. Azt nem
lehet tudni, ki, vagy kik, hogy ugyanazon a
személyekrıl van-e szó. Több házban jártak, volt, ahol
tetemes összeget, volt, ahol egy-két ezer forintot
emeltek csak el. Bárkitıl bármennyit: aki ezt átélte,
annak ez a tény szörnyő! Ebbe a sorba illeszkedik bele
Hidvégi Józsi bácsi tragédiája is, aki fölébredt ugyan
a motozásra, de leütötték, és – részben e traumának
köszönhetıen – el is hunyt. Tökéletes biztonság nincs.
Azt mondják, nincs olyan védelmi rendszer, zár, lakat
stb, amit egy „hozzáértı” bőnözı fel ne tudna törni.
Mégis: szeretnénk biztonságban élni, szeretnénk, ha
munkával megszerzett pénzünknek, tárgyainknak nem
kelne lába. Megkérdeztük a polgármestert, tud-e az
esetekrıl, mi a véleménye róla.
-

Fakivágás a temetıben
Többen nehezményezték, hogy halottak napja elıtt a
megyefai temetıben kivágták a fákat és cserjéket.
Miért volt erre szükség, mikor ezek esztétikusak voltak
és árnyákot is adtak a tőzı napsütés ellen? Budai
Zsolt a következıket feleli a kérdésre:
-

A korábbi ciklusban a képviselıtestület
határozatot
hozott
a
temetık
rendjével
kapcsolatban. Ennek értelmében nem lehet a
temetıkben fákat és cserjéket ültetni. Nem
véletlen a szabályozás, mert ezek szépek ugyan,
de komoly balesetveszélyt jelentenek. ha a sírok
közé benınek a gyökerek. A nagyvárosokban
sincs a sírok között fa, vagy bokor, csupán a
széles utak mentén van fasor. Tehát senkit nem

-

Tud ezekrıl a falu vezetése. Felmerült a
polgárırség megalakításának ötlete, de ez nem
járható út, mivel a fenntartása pénzbe kerül, benzin, ruha stb., - ráadásul a polgárırök szabad
idejükben ırködnek, ez pedig nehézzé teszi a
szervezést. A következı testületi ülésen javasolni
fogom, hogy a településen épüljön ki megfigyelı
kamera rendszer, ami érdemben szolgálja
Bükkösd biztonságát.
Ez is pénzbe kerül!
Igen, de mindent megteszünk azért, hogy erre
forrást szerezzünk. az a véleményem, hogy a
kamera rendszer már bizonyított bőnözéssel
fertızött nagyvárosokban is, egészen biztos, hogy
ezzel sikerül a tolvajlásokat és egyéb
törvénytelenségeket is visszaszorítani általa. ■

Falugondnoki állás az Önkormányzatnál
Bükkösdi Községi Önkormányzat pályázatot hirdet
a
megüresedett
„tanyagondnoki”
munkakör
betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje:
2008. december 20. A pályázat elbírálásának
határideje: 2009. február 1. A munkakör
betölthetıségének legkorábbi idıpontja: 2009. február
2. Ellátandó feladatkör: tanyagondnoki feladatok
ellátása a tanyagondnoki szolgálat szakmai
programjának megfelelıen. Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság

- cselekvıképesség
- büntetlen elıélet
- 8 általános iskolai végzettség
- B kategóriás jogosítvány
- legalább 3 éves gépjármővezetıi gyakorlat
- falugondnoki tanfolyam elvégzésének vállalása
A pályázat teljes szövege, a benyújtás feltételei a
közigazgatási
állásportál
honlapján
(https://kozigallas.gov.hu), valamint a Bükkösdi
Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján olvashatók. ■
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Hírek az óvodából és az iskolából
A rovatot összeállította: Heffner Anna tanítónı
AZ ALSÓSOK HETE BÜKKÖSDÖN
Mesék, mondák Mátyás királyról
Az alsó tagozatosok kedves hagyományt szeretnének teremteni azzal, hogy az
óvodásoknak és a kisiskolásoknak mesélnek. Idén erre a mesemondásra november
10-én került sor, amikor az iskola által meghirdetett „Reneszánsz év – reneszánsz
tanév” mőveltségi program keretében Mátyás királyról szóló meséket, népmondákat
adtak elı a második, harmadik és negyedik osztályos gyerekek. Elsı helyezést értek
el: Bogdán Veronika Szonja (2. osztály), Kiticsics Zalán és Molnár Dániel (3.
osztály), Juhász István Zoltán és Peti Gerda (4. osztály). Második lett Kunczt Bianka
(2. osztály), Bozó Dorina (3. osztály), Orsós Richárd (4. osztály). Harmadik lett
Kiskırösi Máté János (2. osztály) és Petı Nikolett (4. osztály). Elismerı oklevelet
kapott Bogdán Katrin (2. osztály) és Fenyvesi Lajos (4. osztály). A november 19-én
Szentlırincen megrendezésre kerülı kistérségi mesemondó versenyen Kiticsics Zalán és Juhász István képviseli
a bükkösdi iskolát.
Márton-esti lampionos séta
Márton nap névadója a IV. században Pannóniában (Szombathely környékén)
született Szent Márton püspök. A népi hagyomány útján számos szokás maradt fenn róla
Európában. Márton, apja kérésére korábban a légióban szolgált, majd Amiens-ben
megkeresztelkedve belépett a misszionáriusok sorába. Nem sokkal ezután püspökké
választották. Ebbıl az idıbıl származik a vele kapcsolatos libás történet. Eszerint
ugyanis Szent Márton, a libák közé próbált meg elbújni a nagy megtiszteltetés elıl, de
hát azok nem hagyták annyiban, és hangosan gágogva elárulták a jelenlétét. Így aztán
már semmi sem választotta el ıt attól, hogy korának egyik legmeggyızıbb és
leghitelesebb
püspökévé
válhasson.
Ausztriában, ahol 44 templomot szenteltek Szent Mártonnak, ezen a napon a gyerekek
lampionos felvonulással emlékeznek meg a püspökrıl. November 12-én estefelé az
iskola nemzetiségi német nyelvet tanuló diákjai ezt a szép szokást elevenítették fel újra, amikor lampionokkal,
mécsesekkel megvilágítva végigjárták Bükkösd utcáit szüleikkel, nagyszüleikkel, tanáraikkal együtt.
Egészségnap – egészségvetélkedı
Az iskola novemberi programjában évek óta szerepelnek olyan programok, amelyek
az egészséges életmód fontosságára, az egészség megtartására, a betegségek
megelızésére hívják fel a gyerekek figyelmét. Idén az alsó tagozatosok november 14én rendezett egészségnapon bizonyíthatták ebbéli tudásukat. Ízletes zöldség- és
gyümölcssalátákat készítettek, elsısegélynyújtási ismereteket sajátítottak el és ki is
próbálták a gyakorlatban. Az egészséges életmóddal, a káros szenvedélyekkel,
környezeti ártalmak okozta betegségekkel és azok megelızésével kapcsolatos
változatos feladatokat (táplálkozás-totó, dohányzás-totó, kullancs-totó, allergia-totó
stb.) oldottak meg. A gyerekek fizikai állapotának (testmagasság-, testtömeg-mérés, testtömeg-index
megállapítása, vérnyomás-mérés) felmérésében Szabó Andrea, a település védınıje segédkezett, aki hasznos
egészségırzı tanácsokkal is ellátta a diákokat. Az egészségvetélkedın legsikeresebben a 4. osztály két csapata
szerepelt, övék lett az 1-2. hely (1. Makk Marci csapat, 2. Miki egér csapat). A harmadik helyezést – azonos
pontszámmal – a 3. osztályosok (Sárgarépák és Zöld almák) nyerték el. A vetélkedı végén a gyerekek
elfogyasztották a finom salátákat, majd egy kis aerobiccal mozogták le a többletkalóriákat.
folytatás az 5. oldalon ►
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Hírek az óvodából és az iskolából - folytatás a 4. oldalról
A Szentlırinci Kistérségi Oktatási Nevelési Központ Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
Intézményegységének kihelyezett tagozata Bükkösdön
Idén
szeptembertıl
a
Szentlırinci
Kistérségi Oktatási Nevelési Központ
Alapfokú
Mővészeti
Intézmény
Intézményegysége kihelyezett képzést indított
a
bükkösdi
tagintézményben.
A
zenemővészeti képzés lehetıségét már tavaly
meghirdetették a szülık és gyerekek számára.
Augusztusban kiderült, hogy adottak a
személyi feltételek a képzımővészeti szak
indítására is.
A zenemővészeti szakra felvett 14 tanuló
minden kedden és pénteken csoportos
szolfézsoktatáson vesz részt. Emellett
valamennyi diák egyéni beosztással elkezdte heti két alkalommal - a hangszeres zene
tanulását is. Tanáruk, Péntek Ágnes zenetanár
Pécsrıl jár naponta Bükkösdre, hogy
megismertesse tanítványaival a hangszeres zenét. A gyerekek többsége jelenleg furulyázni tanul. Néhányan a
nagyobbak közül pedig már fuvolázni kezdtek. A tanulók hangszereit, kottáit és kottaállványait a szentlırinci
zeneiskola kölcsönözte. November közepén egy Yamaha elektromos zongorával is gazdagodott a bükkösdi
tagozat.
A képzımővészeti szakra felvett 15 diák – elıképzısként – a vizuális alapismeretek tantárgy keretében, heti 4
órában ismerkedik meg a vizuális kifejezés (rajzolás, festés, mintázás) sokféle lehetıségével az elsı két
tanévben. Az utána következı tanévekben pedig lehetıségük nyílik a modern mővészeti technikák
készségszintő elsajátítására, az egyes festıi és szobrászi technikák megismerése, vizuális versenyeken,
rajzpályázatokon, rajztáborokban való részvételre. Az elıképzıs szakasz után – elıre láthatólag - kézmőves
tanszakon
folytathatják
majd
tanulmányaikat a diákok itt helyben. A
gyerekek számára az anyagokat és
eszközöket szintén a mővészeti iskola
biztosítja.
Tanáruk:
Heffner
Anna
környezet- és vizuális kultúra szakos
rajztanár.
Már a második tanévben a Kapronczai
Mővészeti Iskola telephelyeként társastánc oktatásban 32 tanulónk vesz részt,
kezdı és haladó csoportban. Több
alkalommal, különbözı rendezvényeken
mutatták már be a tanult táncokban való
jártasságukat és ügyességüket.
Az
alapfokú
mővészetoktatási
intézménybe a tanulók elızetes jelentkezés
alapján nyertek felvételt. Az egyes
tanszakokon történı tanulás tandíját a
legtöbb tanuló esetében az állam átvállalta. (Akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek,
nekik az elsı választott szakért nem kell tandíjat fizetniük.) A mővészeti képzésben résztvevı tanulók mindkét
tanszakon külön tájékoztató füzetet használnak, a tanév végén pedig külön bizonyítványt kapnak.
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Hírek az óvodából és az iskolából - folytatás az 5. oldalról
Néhány díjnyertes munka az elıképzısök rajzai közül, amelyek egy kistérségi rajzversenyen, a
Kenyér Világnapjára készültek:
Pálfi Kornél
(4. osztály)

◄
Kiskırösi Máté
(2. osztály)

►
Molnár Dániel
(3. osztály)

◄
Kata Georgina
(4. osztály)

►
Pálfi Kornél és
Orsós Norbert
(4. osztály)

◄
Kata Georgina és
Pfeiffer Petra
(4. és 3. osztály)

►
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Szegı Laura és
Sárközi Gréta
(3. és 2. osztály)

Juhász Zoltán és
Orsós Dávid
(4. és 2. osztály)

►

◄
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Kopjafát avattak Halottak napján
„Nyomot hagyni a jelenben azt jelenti,
hogy tettünk valamit a jövınkért.”
Köszönjük azoknak az együtt érzı, jó indulatú
embereknek a támogatást, akik segítséget nyújtottak
Szentgyörgyi Lajosné tanítónı emléktáblájának a
felállításához, és felavatásához. Közöljük azokkal akiket
érint és érdekel, hogy a kopjafa összköltsége 70.000 Ft
volt. A bizonylatok és a számlák megtekinthetık
Eilinger Ferencné tanárnınél. Köszönjük Tóth Attila
famővész úrnak, hogy elvállalta a kopjafa kivitelezését.
Hálás köszönet az avatáson megjelenteknek: a
kollégáknak, a volt tanítványoknak, a barátoknak, a falu
lakóinak és a hozzátartozóknak. Köszönjük a polgármester úr és a képviselı testület tagjainak megtisztelı
megjelenését. Külön köszönet mindenkinek a mősorban való részvételért, a megható megemlékezésekért, a volt
tanítványoknak a gyönyörő versekért. Ez a kegyelet teljes megemlékezés mindannyiunknak megnyugvást
hozott ezen a felejthetetlen szép ıszi napon. ■
Eilinger Ferencné és Nemes Józsefné

Közérdekű hírek röviden
Polgárőrséget szerveznénk
Tekintettel az erısödı bőnözési hullámra a
településen
Polgárırség
felállítását
kezdeményezzük. Kérjük mindazokat, akik a
település védelme érdekében önkéntes feladatot
vállalnának,
hogy
jelentkezzenek
az
Önkormányzatban vagy a Közösségi Házban! ■
Ügyfélfogadási szünet
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a
Közösségi Ház ügyfélfogadása 2008. december 24tıl 2009. január 4-ig szünetel! Az elsı nyitvatartási
nap az új évben január 5-e, hétfı. Megértésüket
köszönjük és kellemes ünnepeket kívánunk! ■
Könyvek kaphatók karácsonyra
A Szalay Könyvkiadó könyvei korlátozott
számban kaphatók, illetve megrendelhetık a
Közösségi Házban 2008. december 10-ig. Többféle
felnıtteknek szóló és gyermekkönyv kapható igen
jó áron, kiváló karácsonyi ajándéknak. ■
Változik a vasúti menetrend
Településünket is érinti a vasúti menetrend
változása. 2008. december 14-tıl új rend szerint
járnak a vonatok. Ez a változás most minden
eddiginél komolyabb. A Máv-start bevezette az
úgynevezett ütemes menetrendet. Esetünkben ez
nagyjából azt jelenti, hogy reggel 6 óra és esete 10

óra között Bükkösdrıl minden páros óra 38-kor
indul vonat Pécs irányába és ugyanígy Pécsrıl
minden páros óra 43-kor indul Bükkösd felé.
Nagyon egyszerően kiszámolható lesz tehát, hogy
mikor indul a vonat. Az ütemes menetrend alól
kivételek a gyorsvonatok, illetve a reggeli vonatok.
A hajnali 4:25-kor, a korai 5:59-kor indul Pécsre.
Pécsrıl 4.37-kor jön az elsı vonat. A balatoni
gyorsvonat 7:31-kor indul a megyeszékhelyrıl, este
pedig 21:14-kor indul vissza Pécsre. Az év
bizonyos idıszakában még egy gyorsvonatpár
közlekedik a Balatonra néhány perccel késıbb.
Gyakorlatilag az összes többi gyorsvonat kikerült a
menetrendbıl.
Budapestre leginkább csak az IC-kkel juthatunk
el, amelyek páratlan órákban indulnak. Mindegyik
Intercity a Keleti Pályaudvarra megy! Az elsı 5:24kor, az utolsó pedig 19:54-kor indul Pécsrıl.
Szentlırincrıl az IC-k páratlan óra 38-kor indulnak.
A Keleti Pályaudvarról 5:45-kor indul az elsı,
19:45-kor pedig az utolsó IC hazafelé. Sásdig
érdemes utazni velük, ahol leszállás után 8-12
perccel indul Bükkösdre a személyvonat.
A fent leírtak tájékoztató jellegőek, a pontos
menetrendrıl érdeklıdjön a vasútállomáson, illetve
a www.mav-start.hu internetes oldalon! ■
Ékszerteknıs akváriummal vagy anélkül eladó.
Irányár: 2500-2500 Ft. Tel.: 20/449-67-97
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Boda pályázik
Sikeresen
pályázott
a
Boda
Községért
Közalapítvány a Duna-Mecsek Területfejlesztési
Alapítványnál. Az elnyert összeget a Virágszobor
park fejlesztésére szánják. A település szépítéséhez
örökzöldeket és egynyári növényeket vásároltak,
melyeket a Bodai Nyugdíjas Klub tagjai ültettek ki
társadalmi munkában. A község fejlesztésének
érdekében, még további pályázatokon vesz részt a
település. November 30-ig eldıl az is, hogy jövıre
felhasználhat-e pályázati pénzeket Boda ahhoz, hogy
tervei szerint létrehozhasson egy új közösségi házat
postával,
orvosi
rendelıvel,
nyugdíjas
klubhelyiséggel, valamint könyvtárral. Ehhez azonban
az úgynevezett Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
pályázatán is sikerrel kell szerepelnie. A helyiek célja
a 35 millió forintos forrás elérése.
Cserkút is szépül
A helyiek terve szerint megújul a „Nádasi
mosóház”. Ennek elsı lépéseként kitakarították az
épület környékét. A munkát a Cserkúti Faluszépítı és
Környezetvédı Egyesület végezte el. Errıl Német
István számolt be, aki a jövıben – a helyi újság és
honlap szerkesztése mellett – a programszervezıi
teendıket is ellátja majd a település testületi
döntésének értelmében.
Útfelújítások Kıvágótöttösön
A TEUT pályázaton elnyert összegbıl 2 utcát is
felújítottak Kıvágótöttösön. Az aszfaltozási munkák a
Petıfi Sándor utcát és a Dózsa György utcát
érintették. A TEUT egy, a települési önkormányzati
szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatását segítı program.
Helesfai közmeghallgatás
Közmeghallgatást tartottak Helesfán, számolt be
róla Gondos Gyula, a település polgármestere. A
hatszáz lelkes település egyértelmően a térségben
zajló – a Radioaktív Hulladékokat Kezelı Kft. által
végzett – kutatások mellé állt, és azokat a jövıben is
támogatja.
Történelmi túra Lengyelországban
Az auswitz-birkenaui koncentrációs táborban
kialakított múzeumot látogatta meg egy 28 fıs cserdi

küldöttség. A lengyelországi látogatást a NyugatMecseki Társadalmi Információs és Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás is támogatta.
Bıvül a Sportcsarnok Bükkösdön
A Paksi Atomerımő és a NymTIT segítségével
már zajlanak egy ideje a bükkösdi sportcsarnok
bıvítési munkálatai. A tetıszerkezet elkészültével az
építkezés egy újabb üteme fejezıdött be.
Német tájház Hetvehelyen
Év végére elkészülhet a hetvehelyi német tájház,
amely Wágner Antal polgármester szerint erısíti majd
a helyi németség identitását. Az épületben kiállítják
majd a település emlékeit is. A fontos kulturális érték
bemutatását szolgáló építkezést a Duna-Mecsek
Területfejlesztési Alapítvány támogatta.
Fontos szerepben a Nyugat-Mecsek
Az Országos Atomenergia Hivatal a TIT Stúdió
Egyesülettel és a Pannon Egyetemmel közösen
ismeretterjesztı konferenciát rendezett november 18án „Atomenergiáról – mindenkinek” címmel
Veszprémben. Ez volt az ötödik alkalom, hogy
vidéken tartották a mindig nagy érdeklıdést keltı
konferenciát, ahol az ismeretterjesztésben jártas,
neves
elıadók
mindazokat
a
témaköröket
áttekintették, melyek gyakran elıfordulnak a
médiában és érdekelhetik a lakosságot. A
Konferenciateremben a Radioaktív Hulladékokat
Kezelı Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK) kiállítását is
megtekinthették az érdeklıdık. A Nyugat-mecseki
térséget is többször említették a konferencián, mint a
kutatásokban résztvevı régió, és a kiállításon is helyet
kaptak a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs és
Területfejlesztési
Önkormányzati
Társulásról
(NymTIT) szóló anyagok. A tanácskozáson részt vett
Dr. Hegyháti József, az RHK Kft. ügyvezetı
igazgatója, Dr. Rónaky József, az Országos
Atomenergia fıigazgatója, és Dr. Aszódi Attila, a
Budapesti Mőszaki Egyetem docense is.
A lap megjelenését a Nyugat-Mecseki
Területfejlesztési és Információs Társulás
támogatja!

A lap megjelenését a Nostra Cement Kft. támogatja!

Bükkösdi Hírlap –

Bükkösd község hivatalos lapja. Megjelenik havonta Bükkösd közigazgatási területén.
Ingyenes kiadvány. Az online változat elérhetı a www.bukkosd.hu címrıl
Felelıs Kiadó: Budai Zsolt polgármester, Kiadó címe: Bükkösd, Kossuth L. u. 48. Tel.:73/578-560
Fıszerkesztı: Volcsányi Gábor. Szerkesztıség címe: Bükkösd, Kossuth u. 57. Tel.: 73/578-535
Nyomtatási munkálatok, terjesztés: Bükkösdi Közösségfejlesztı Egyesület. e-mail: bukkosd@telehaz.hu.
ISSN 1789-6495 (Nyomtatott) ; ISSN 1789-6509 (Online)

8

