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Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja

Hírlap
Önnek is ingyen jár!

Kitüntetés egy életpálya csúcsán
A Karácsony Sándor díj az oktatási miniszter által adományozható egyik legnagyobb – ha
nem a legnagyobb - szakmai elismerés. Azoknak a pedagógusoknak adományozható, akik a
gyermekek harmonikus személyiségformálásában huzamosan kiemelkedő munkát végeznek.
Évente 10 személy részére ítélik oda a Magyar Kultúra Napján. Büszkén adjuk hírül, hogy
idén a bükkösdi iskola egyik pedagógusa volt azon kevesek egyike, aki átvehette ezt a rangos
elismerést, több évtizedes kitartó és sikeres munkássága elismeréseként. Gratulálunk Molnár
Lajosné igazgató asszonynak!
Zsófi néni Tolnanémediben nevelkedett, 1982-óta Szentlőrincen él. A kaposvári tanítóképző főiskolát 1965-ben
végezte el. Pályáját Királyegyházán kezdte. Rövid szigetvári „kitérő” után 1986-ban jött községünkbe. 1993-tól
igazgatja az iskolát és akkoriban még a nevelőotthont is. Most majdnem fél évszázados szolgálat után nyugdíjba vonul, de szép emlékekkel teszi ezt, ahogy a Dunántúli Naplónak is nyilatkozta: „Sok örömöm tellett a mindennapok munkájában” ■
gonddal faragják le hátrányait, ha vannak. Ha pedig
Ajánlás Molnár Lajosné kitüntetéséhez
már befejezte az általános iskolát, nem felejtik el,
Zsófi néni ,,keze” elér a középiskoláig és még tovább
Nemcsak azóta ismerjük Őt, mióta gyermekeink a
is.
BÜKKÖSDI Általános Iskola tanulói, mert sokunkTételesen is említhetném bükkösdi pályafutásának
nak tanára volt, illetve igazgatóhelyettesként, majd
jeles, számunkra és a falu (sőt négy település) számára
igazgatóként dolgozott itt, miközben mi még csak diájelentős döntéseit, intézkedéseit. Az iskola pedagógiai
kok voltunk. Később jó volt tudni, hogy olyan légkörű
programjától, a német nyelv bevezetésén át az épüleiskolába adhatjuk gyermekünket, ahol Zsófi néni az
tek komfortosabbá tételéig, megszámolhatnám hány
igazgató. Hogy milyen ez a légkör? Nyugalom, felejól képzett szakembernek adott alma mátert…
lősségtudat és gyermekközpontúság, amik meghatáDe úgy vélem, ha csak a legfontosabbat írom ajánrozzák.
lásom végére, az is meggyőző lesz: a társadalmi, poliMegőrizte és megőriztette a hagyományainkat,
tikai és anyagi viharok közepette sikerült megtartania
bennünket, mint visszatérő régi diákokat mindig szeszámunkra; gyermekeink és kis falunk, falvaink száretettel várt, az újdonságok bevezetésekor is vélemémára az iskolát. És mi a nagy tett, ha nem ez?!
nyünket kérte, most már szülőként adhattuk voksunKöszönettel tartozunk tehát iskolájának és elsősorkat. Az ő iskolája szellemi műhely, ő pedig olyan peban Neki. Ezzel ajánljuk őt kitüntetésre, kívánva Neki
dagógusoknak a főnöke, akikkel ez a műhely mindig
továbbra is annyi figyelmet és szeretetet, amennyit edmegfelelő produkcióra képes. Ott nem állt meg az idő,
dig is kapott hálás diákjaitól! ■
de a haladással nem felejtődtek el a korábbi erkölcsi
normák, mint annyi más iskolában. Bükkösdön partTisztelettel a szülők közössége
nernek tekintik a gyermeket, mindegy, milyen családból érkezik, felfedezik és ápolják tehetségét és nagy

A Magyar Kultúra Napja
„Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel...”
Ez az ünnep emlékeztet arra, hogy 1823-ban Kölcsey Ferenc költő ezen a napon fejezte be nemzeti imádságunk, a Himnusz megírását. A Himnusz könyörgés, amelyben
Kölcsey arra kéri Istent, hogy jókedvvel bőséggel áldja meg hazánkat, nemzetünket. Nyomtatásban csak hat évvel később jelent meg először. Erkel Ferenc zeneszerző zenésítette meg 1844-ben. A Nemzeti Színházban hangzott fel először 1844 július 2-án. Kölcsey Ferenc már nem halhatta Erkel Ferenc dallamát, mert 1838-ban meghalt. A himnusz megrongálódott kéziratát az Országos Széchenyi Könyvtárban őrzik. A Himnusz felcsendülő
dallamai és szövege a magyarság összetartozását jelenti, bárhol is hangozzék fel a világban. A január 22-én tartott rendezvények emlékeztetnek bennünket hagyományainkra, gyökereinkre, szenvedéseinkre és történelmünk
dicső napjaira. ■
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Munkálatok Nostra Cement kft bükkösdi bányaüzemében
Idén is folytatódnak a
munkálatok
a
bányaüzem
területén. Befejezzük az út,
vasút
és
a
külső-belső
csomópont építési munkálatait.
Kőtörőépületet,
kőtárolót,
műhelycsarnokot,
szociális
épületet,
irodát,
belső
közlekedő utat építünk, és még
sorolhatnánk a ránk váró
feladatokat.
Az eddigiekhez hasonlóan az
idén is hírt adunk majd azokról
a történésekről, amelyek a
bükkösdi lakosokat érdekelheti.
■
Csom István,
bányaüzemvezető

Kistérségi tájékoztató a UMVP III-as
pályázatokról
Január 22-én Bükkösdön tartott kistérségi tájékoztatót a Helyi
Vidékfejlesztési Iroda, ahol az új Magyarország Vidékfejlesztési
Program nemrégiben lezárult pályázati felhívásának eredményeiről, konklúzióiról tartottak tájékoztatót a
Szinergia Leader Közösség és a szentlőrinci Helyi Vidékfejlesztési iroda vezetői, szakemberei.
A tájékoztatón elhangzott, hogy a szentlőrinci és szigetvári kistérség 65 településéről összesen 113 pályázat
érkezett. Ez a szám azt jelenti, hogy mintegy kétszeresen meghaladta a térségünkben a pályázatok száma az
országos átlagot.
Talán valahol az sem véletlen, hogy a tájékoztatót településünkön tartották, hiszen Bükkösd volt az egyik
legaktívabb pályázó teleülés. A 113-ból 10 pályázatot községünkből nyújtottak be. Ez részben köszönhető az
Önkormányzat aktív propagandájának is, hiszen Budai polgármester úr folyamatosan egyeztetett, tanácskozást
szervezett le a civilekkel és a vállalkozókkal ez ügyben. Jó magam pedig Leader elnökségi tagként igyekeztem
a pályázatok érdekében minél többet tenni.
Nemcsak a pályázatok számában, hanem az igényelt támogatások összegében is a mi településünk az
éllovas, hiszen mintegy 140 millió (!) forint értékben adtak be Bükkösdre tervezett pályázati projekteket.
Amennyiben ezek nyernek, településünkön nagyon komoly gazdaságfejlesztési programok valósulhatnak meg,
melyek munkahelyeket is teremtenek. A turisztikai pályázatok révén pedig nagy az esélye annak, hogy
Bükkösd lehet a kistérség legkomolyabb turisztikai magterülete.
Hogy pontosan milyen pályázatokat nyújtottak be, azt egyelőre még nem teszik közzé, de néhány helyi
pályázótól tudjuk, hogy ők milyen projektekkel álltak elő:
 az önkormányzat a konyha felújítására
 a Bükkösd Holnapjáért Egyesület a malom felújítására
 a Horgász Egyesület horgászház felépítésére
Ezeken kívül természetesen még több vállalkozó vállalkozásfejlesztési és turisztikai célú pályázatot nyújtott be.
A polgármester köszöni az egyesületeknek és a vállalkozóknak, hogy ilyen aktívak voltak, hiszen az ő sikerük
Bükkösd látható fejlődését eredményezheti!
Döntés még nincs, de nemsokára eldől, hogy a mennyi pénz érkezik Bükkösdre az igényelt 140.000.000-ból! ■
Volcsányi Gábor
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Új falugondnok dolgozik a településen
Bükkösd
önkormányzata
pályázatot írt ki a falugondnoki
munkakör betöltésére.
Budai Zsolt a részletekről a
következőket mondja el:
14 pályázat érkezett be a
hirdetésre.
Jóllehet
pontosan
meghatároztuk,
mit
kell
tartalmazni a pályázatnak és
milyen mellékletek benyújtására
van
szükség,
a
pályázatok
nagyobbik része olyan alaki és
tartalmi hibákkal érkezett be,
amelyek miatt eleve kiestek az
elbírálásból.

mindössze 4 pályázatot kellett
érdemben elbírálni.
Külön bizottság alakult, amely
meghallgatta
személyesen
a
potenciális jelölteket, ezt követően
hosszú és sok szempont alapján
történő
mérlegelés
után
Blumenschein Tibor kinevezése
mellett döntött a testület.
A
munkakör
betöltése
szaktanfolyam elvégzéséhez van
kötve: erre az önkormányzat
tanulmányi
szerződést
köt
Blumenschein Tiborral.
A polgármester azzal zárja a
tájékoztatót,
hogy
így
a
falugondnoki szolgálat stabilan
megoldott a településen.
Megkérdeztük az új falugondokot,
hogyan
jutott
arra
az
elhatározásra, hogy e feladatra
jelentkezzen?

6 előírásnak megfelelő pályázat
maradt „versenyképes”, de ketten
visszaléptek, amikor szembesültek
azzal, hogy a jogszabályban előírt
fizetési besorolás alapján mekkora
fizetést
kaphatnának.
Így

Ezt mondja magáról:
23
éves
vagyok,
felszolgálónak tanultam, eddig a
vendéglátásban dolgoztam. Persze
egészen más a munka jellege, de a
vendéglátásban is meg kell találni

a
hangot
a
legkülönfélébb
emberrel, különben nem is tudná a
munkáját ellátni. Úgy érzem,
türelmes és nyugodt ember
vagyok, alkalmas arra, hogy olyan
munkát végezzek, amelynek során
emberekkel kell kapcsolatban
lennem.
Nem
titkolom,
komoly
szempont volt, hogy helyben
dolgozhatok. Aki naponta utazik,
tudja, hogy nem csekély időt és
pénzt visz el az ingázás. A
pályázat elbírálása után azonnal
elolvastam
a
jogszabályokat,
tisztában vagyok a feladattal, - a
többi a gyakorlatban dől el.
Azért is gondoltam úgy, hogy
alkalmas lehetek falugondnoknak,
mert itt élek a faluban, ismerem az
embereket, a problémáikat is,
engem is ismernek, ez önmagában
segít
a
kölcsönös
bizalom
kialakításában.
Nagyon örülök, hogy elnyertem a
pályázatot, és szívesen tanulok,
hiszen látom, tapasztalom, hogy a
mostani
világban
folyamatos
tanulás nélkül semmire se lehet
jutni. ■

A Közösségfejlesztő Egyesület Hírei
Új könyvek a könyvtárban
Ismét bővült könyvtárunk kínálata januárban. A
Csorba Győző Megyei Könyvtár jóvoltából 142 db új
könyv várja olvasóit a Közösségi Házban. Minden
műfaj képviselteti magát az új dokumentumok között,
így egyre színesebb és gazdagabb tartalommal
töltődnek meg polcaink, melyet mi sem bizonyít
jobban mint, hogy a regisztrált olvasóink száma
nyolcvan fölött van!
A könyvtár használat ingyenes, a nyitva tartás
megegyezik a Teleház nyitvatartási idejével!
Adóbevallás 2009-ban is!
Az idei évben a következők szerint módosult illetve
egyszerűsödött az adóbevallások elkészítésének
módja: a január 31-ig kipostázott bevallási
egységcsomagban lévő nyilatkozattal megbízhatják az
állami adóhatóságot, hogy a rendelkezésére álló adatok
alapján készítse el a személyre szóló szja-bevallás
ajánlatot. A megbízásról szóló nyilatkozatot február

16-áig aláírva, kitöltve kell visszaküldeni az APEHhez. Az állami adóhatóság a személyre szóló bevallási
ajánlatot 2009. április 30-áig juttatja el az adózókhoz,
akiknek ezután már csak annyi a feladatuk, hogy az
adatok egyezőségét átnézve aláírják, és visszaküldjék
azt az adóhatóságnak. Az adózó a bevallási ajánlatban
közölt adatokat javíthatja, ha az adatokban eltérést
észlel,
vagy
kiegészítheti,
ha
például
ingatlanértékesítésből
is
volt
jövedelme.
A
visszaküldési határidő 2009. május 20. Ezzel a
lehetőséggel az egyéni vállalkozók, őstermelők nem
élhetnek.
Amennyiben ezt a módszert Ön nem tudja, vagy
nem kívánja igénybe venni, természetesen idén is
segítünk számítógépes program segítségével a
bevallásának elkészítésében. Várjuk Önöket a
Közösségi Házban az adóbevallással kapcsolatban,
valamint akkor is ha esetlegesen problémát jelent a
nyilatkozat kitöltése!
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Meghiúsult az iskolaigazgató választás
Az utóbbi hetek egyik legfontosabb eseménye volt az iskola új igazgatójának megválasztása. Ismert a tény: a
választás sikertelen volt. A polgármester fontosnak tartja, hogy a helyi közvéleményt tájékoztassa az
eseményekről.
A SZONEK (az új, integrált kistérségi oktatási intézmény) írta ki a pályázatot a bükkösdi iskola
tagintézmény vezetői státusára. A közszférában egy-egy vezetői állás betöltéséhez sok feltételnek kell
megfelelni, e feltételeket jogszabályok írják elő, és ezeket a legszigorúbban kell betartani. Oktatási intézmények
esetében jogszabály írja elő, kinek van egyetértési, kinek pedig véleményezési joga. Komoly következménye
van az egyetértés hiányának: nem lehet a vezetőt kinevezni.
Véleményezési joga van:
• szülői munkaközösségnek
• iskolaszéknek
• nevelőtestületnek, - külön – külön az óvodai, az alsó tagozatos és felső tagozatos testületnek
• technikai dolgozóknak – az előbb felsoroltak előtti meghallgatás után
• a diákönkormányzatnak.
A jelölt szakmai programjára csak a pedagógusok szavaznak.
Az egyetértési joggal felruházott testületek véleményét nem kötelező figyelembe venni, de nyilvánvaló,
hogy a döntéshozót befolyásolják, hiszen fontos információt jelent.
Egyetértési joga van:
 kisebbségi önkormányzatoknak, - természetesen azoknak, amelyik nyelven oktatás folyik az
intézményben. A bükkösdi iskola esetében a Cserdi és Helesfa község cigány kisebbségi
önkormányzatának, ill. a Bükkösdi Német Önkormányzatnak,
 a SZONEK igazgatótanácsának,
 az Intézményvezetői Bizottságnak. Ez a 4 település (Bükkösd, Helesfa, Cserdi, Dinnyeberki)
polgármesteréből áll, a polgármesterek pedig a települések testületeinek véleményét képviselik. E
bizottságban Bükkösdnek 50 %-os a szavazati aránya.
Az intézményvezetői pozícióra 6 pályázat érkezett, a meghallgatáson 5 pályázó jelent meg. A főigazgató
asszony végül két jelöltet tartott elfogadhatónak: Meisl Károlynét és Czakó Ernőnét.
A bükkösdi testület a testületi ülésen Czakó Ernő Ferencné kinevezésével értett egyet, mellette döntött a
német kisebbségi önkormányzat és a szülői munkaközösség is. Az iskola dolgozóinak többsége és a
diákönkormányzat viszont Meislné mellé állt.
Budai Zsolt elmondja, hogy a bükkösdi képviselő testület nem egyeztetett a többi település testületeivel,
saját véleményt alakított ki, sok szempont és komoly mérlegelés után. A döntés egységes volt és egyértelmű. A
két potenciális jelöltet személyesen is jól ismerik, mindkettőjükről hangzott el vélemény. Egyesével mind a 7
jelenlévő képviselő véleményét meghallgatta a polgármester, hiszen nem a saját gondolatát kell képviselnie,
hanem a testületét. Az egyeztetés során nyilvánvalóvá vált, hogy Cserdi, Helesfa és Dinnyeberki a másik
jelölttel ért egyet. Megegyezés nem született, így mivel a bükkösdi testület és a Német Önkormányzat
egyetértése nélkül nem lehet kinevezni a pályázót, ezért döntés nem született.
Új pályázatot júniusban írnak ki, addig is Meisl Károlynét nevezte ki a Heller Alajosné főigazgató az
intézményegység élére. A polgármester azt reméli, végleges döntés születhet, hiszen a bizonytalanság sem a
gyerekeknek, sem a tantestületnek nem kedvező. ■
Állásajánlat!

Majorosi Tamara

férfinői és gyermek FODRÁSZ
A SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda
Tagintézménye az óvoda számára
élelmezésvezetői állást hirdet. A 4 órás
munkakör betöltése 2009. február 15-től történik,
melyre jelentkezni február 10-ig, az iskola
igazgatójánál lehet. Érdeklődni, illetve időpontot kérni
a 73/378-422-es telefonszámon lehet.
Meisl Károlyné, ig.
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várja a kedves vendégeket a Szentlőrinc, Pécsi u.
16/a szám alatti fodrászüzletbe
(Bódis Andi fodrászatának a helyén, a kék panelok mögött)
Bejelentkezés: a helyszínen vagy 30/6544734, 20/3347824-es
számokon illetve tamy-majorosi@freemail.hu e-mail címen
Nyitási akció!
A február 15ig ennek a hirdetésnek a bemutatója 10%
árengedményt kap
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Megkérdeztük a polgármestert...
Mi várható az új szociális törvény rendelkezéseitől?
Hónapok óta sokat foglalkozik a sajtó a
kormányzat foglalkoztatáspolitikájával. Ennek része
az ú.n. Út a munkához program, amely azt tűzte ki
célul, hogy a munkaképes korú emberek munkából
éljenek, ne segélyből. Tegyük hozzá, ez valóban fontos
lenne, hiszen 42 éves (!) munkaviszony kell már
ahhoz, hogy valaki nyugdíj jogosultságot szerezzen. A
fiatal ember számára persze ez olyan távol van, hogy
talán nem is törődik vele,  de ha megrokkan, vagy
eléri az idősebb kort, könnyen ellátás nélkül marad
az, aki felelőtlenül él és gondolkodik. Senkinek ne
legyen illúziója: nincs ingyenebéd, teljes jövedelem
nélkül marad, aki most nem dolgozik. Az
állam
kiadásai Magyarországon nagyon magasak az
Európai Unió többi államához képest. Hol lehet
csökkenteni? Az egészségügyi, oktatási kulturális,
önkormányzati szférában, és minden szakértő szerint
a szociális ellátások terén, mert az nemzetközi
összehasonlításban is pazarló. A nadrágszíj
meghúzása a súlyos gazdasági világválság bennünket
még súlyosabban érintő hatása miatt valóban
elkerülhetetlen.
Tehát az a kormányzati cél, hogy aki képes, az
dolgozzon. Mit jelent ez a gyakorlatban?
Erre a kérdésre Budai Zsolt hatalmasat sóhajt.
– A rendszeres szociális segélyezés feltételei
radikálisan megváltoznak. Egyetértek a törvény
módosításával, hiszen ez a rendszer igazságtalan és
pazarló. Ez országos szinten horribilis fölösleges
kiadást jelent, de természetesen minden településnek
is, hiszen a kifizetések egy részét nekik kell állni.
Ugyanakkor szörnyű nehéz és kilátástalan sorsokkal is
találkozom, amikor más nem segíthet, csak a segély.
– De a végrehajtása – és ismét hatalmas sóhaj után
folytatja Budai Zsolt,  a végrehajtása! Azt a
településeknek kell megoldani. Érthető, ki más
hajtaná ezt végre, de rendkívül kemény feladat ez.
Minden rendszeres szociális segélyt kötelező
felülvizsgálni. Ez eddig is így volt. Most azonban a
törvény pontosan meghatározza, milyen feltételek
megléte szükséges ahhoz, hogy továbbra is folyósítani
lehessen a segélyt.
A felülvizsgálatot követően az eddigi segélyezettek
egy része szociális járadékra lesz jogosult, a másik
része rendelkezési állományba kerül. Az eddigi
segélyezettek nagyobb részét érinti ez a változás.
Aki rendelkezési állományba kerül, köteles minden
évben minimum 3 hónapot dolgozni, Ha valaki nem

akarja elvállalni a munkát, nem kap segélyt sem, az
önkormányzatnak semmiféle mérlegelési lehetősége
nincs, aki így dönt, önmagát zárja ki a támogatásból.
35 év alattiaknak kötelező a 8 osztály elvégzése, amíg
nem végzi el az iskolát, nem kaphat szociális
járadékot.
Áprilisig kell minden önkormányzatnak elkészíteni
a foglalkoztatás ütemtervét. Bükkösdön 60 rendszeres
szociális segélyezettet érint a rendelkezés, és a
polgármester véleménye szerint – figyelembe véve a
rendkívül szigorú törvényi előírásokat,  56 embernél
több nem lesz jogosult a szociális járadékra. Tehát sok
helybéli foglalkoztatását kell megszervezni, méghozzá
folyamatosan, megfelelő munkát biztosítva. Ez
nagyon komoly feladat. Ráadásul ez minden
településnek kiadást is jelent,  Bükkösdnek mintegy 4
millió forintjába. Ha pedig valakivel szemben
„elnéző” egy önkormányzat, és nem pontosan hajtja
vége a törvényt, súlyos büntetést kell fizetnie. A 8
osztályt biztosító képzés megszervezése szintén az
önkormányzatok kötelessége.
Budai hangsúlyozza, hogy mindenkinek – az
önkormányzatnak és az érintetteknek – nagyon
komolyan kell venni a változásokat és az ezzel járó
következményeket. A felülvizsgálatok befejezése
után a rendelkezésre álló állományba kerülteket
megbeszélésre hívja be, részletes tájékoztatást ad a
továbbiakról.
Azzal zárja a polgármester: valóban lépni kellett
annak érdekében, hogy legális keretek közé szorítsuk
a munkavégzést. Az is nagyon fontos, hogy minimum
általános iskolai végzettsége legyen mindenkinek,
hiszen enélkül teljesen reménytelen az elhelyezkedés.
Valóban fontos, hogy az emberek ráébredjenek, hogy
önmaguk is felelősek saját sorsuk alakulásárt. Ám az
önkormányzatokra óriási terhet róttak, hiszen munkát
kell biztosítani, bonyolult szervezési erőfeszítésekkel,
ráadásul a pénzbüntetés kilátásba helyezése mellett. ■
 APRÓHIRDETÉSEK 
Egy darab 9 fiókos nyúlól eladó
Tel.: 20/3461624, Sárosi Zoltánné
Bükkösdön tehermentes családi házak eladók, Vadasvölgy és Kossuth
L. u.ban. Érdeklődni egész nap: 20/4958071
120 les Zanussi hűtőszekrény eladó! 2 éves jó állapotban!
Érd.: 20/3365636
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Képes hírek az iskolából...
Szép sikerekkel és eredménnyel zárta a 2008-as évet a bükkösdi
iskola. Közülük a legfontosabbakról szeretnénk tájékoztatni a kedves
Olvasókat.
November 19-én két kisdiák képviselte Bükkösdöt a kistérségi
iskolák alsós mesemondó versenyén Kiticsics Zalán 3. osztályos és
Juhász István Zoltán 4. osztályos tanulók. Mindketten kiváló
teljesítményt nyújtottak a versenyen: Zoli 1. helyezést, Zalán pedig 3.
helyezést ért el.
Juhász Zoli, Kiticsics Zalán és kísérőjük, Marika néni ▶

Molnár Dániel 3. osztályos tanuló az
Európai Erdők Hete alkalmából
meghirdetett „Mesél az erdő” országos
rajzpályázaton a közel 1400 pályázó
között III. helyezést ért el a rajzaival. Az
oklevelet és a vele járó jutalmat
november 28-án vehette át Budapesten,
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Minisztériumban.
▲
Molnár Dani
díjnyertes
képei
Molnár Dani
a MVM
díjátadó
ünnepségén
◀▶

A Pécsi Hírek karácsonyi rajzpályázatán a beérkezett 855 pályamű közül tíz díjazott a bükkösdi
képzőművészeti előképzés kisdiákok rajza volt. Ezek a rajzok december 6-tól január 9-ig megtekinthetők voltak
a Szivárvány Gyermekház nagyszabású – kétszáz rajzot bemutató – kiállításán. A díjazott tanulók: Bogdán
Olivér (2. osztály), Bogdán Szabina Laura (2. osztály), Bogdán Veronika Szonja (2. osztály), Juhász István
Zoltán (4. osztály), Kata Elizabet (3. osztály), Kata Georgina (4. osztály), Kiskőrösi Máté János (2.
osztály), Orsós József Dávid (2. osztály), Orsós Norbert (2. osztály), Pálfi Kornél (2. osztály). A gyerekek
egy szép Lázár Ervin mesekönyvet és mese CD-t kaptak ajándékba.
▼ Kiskőrösi Máté János, Bogdán Olivér és Kata Georgina rajzai
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Képes hírek az iskolából - folytatás a 6.oldalról
2008. december 16-án, a szentlőrinci kistérségi sportnapon, melyet a SZONEK Ifjúság Úti Intézményegységének Sportcsarnokában tartottak, külön alsós és külön felsős ügyességi versenyen mérték össze
képességeiket a kistérség iskolásai. A bükkösdi iskolából Orsós Richárd 4. osztályos tanuló az alsó tagozat
legügyesebb versenyzője, míg Freifogel Eszter 5. osztályos tanuló a felső tagozat legügyesebb versenyzője
címet nyerte el.
December 15-én
zárult le a bükkösdi
iskola Reneszánszprojektje keretében
meghirdetett kistérségi rajzpályázatok
értékelése. Az alsó tagozatos diákok
„Itt járt Mátyás király” című
meseillusztrációs pályázatán Molnár
Dániel 3. osztályos tanuló 1. helyezést,
Kiticsics Zalán 3. osztályos tanuló 2.

helyezést ért el. A képzőművészeti műhely előképzős
diákjai (15 fő) különdíj jutalomban részesültek. A
felső tagozatosok „Reneszánsz festmény” című
pályázatán Krieger Alexandra 7. osztályos tanuló 1.
helyezést, Bibity Vivien 5. osztályos tanuló 2.
helyezést, Orsós Erika 7. osztályos tanuló 3.
helyezést ért el. A díjazott diákok a szép oklevél mellé
értékes művészeti albumokat, képzőművészeti témájú
könyveket kaptak ajándékba.

December 20-án a kistérségi rajzpályázat legszebb alkotásaiból rendezett kiállítással megnyílt a képzőművészeti műhely kiállítótere az iskola könyvtárhoz vezető folyosón. A folyosógaléria közel ötven gyermekrajz
vagy -festmény bemutatására alkalmas kiállítófelülettel rendelkezik.

◀
Kiállítás
az iskola
folyosóján

Az iskola és a képzőművészeti műhely ez úton fejezi ki köszönetét azoknak, akik adományaikkal vagy
munkájukkal támogatták az iskolát, illetve a képzőművészeti műhely és galéria létrejöttét, a képzőművészeti
tevékenységek feltételrendszerének megteremtését. Hauper György és felesége egy televíziókészüléket
adományozott az iskolának. A Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet, a BA-LA Bt. (Babi-bolt), a
Bükkösdi 4H Klub, Krémer László és Strausz Mátyás bükkösdi vállalkozók pénzadománnyal támogatták a
fejlesztőmunkát, a folyosógaléria tervezését és kivitelezését pedig Molnár Istvánnak köszönhetjük.
Látványos és hangulatos műsorral fejezték be a gyerekek a
2008-as évet a december 20-ai karácsonyváró nap keretében.
A 4. és 2. osztályos gyerekek szereplésével Ninkóné Györe
Valéria és Szegő Andrea betanításában, az általuk tervezett
és készített díszletekben és jelmezekben az advent és a
karácsonyi ünnepkör történetét mesélték el a nézőközönségnek: az iskolásoknak, a szülőknek és a négy település
minden érdeklődő lakosának, akik jelenlétükkel megtisztelték
a gyerekek ünnepi műsorát. ■
A rovatot összeállította:
Heffner Anna tanító, rajztanár
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NymTIT Gyorsinfo – 2009. január
Elnökként és polgármesterként is fontos hónap jön
A Nyugatmecseki TIT február közepéig tartja meg idei
első ülését. Fontos feladat lesz a költségvetés
elfogadása, az éves munkaterv összeállítása, a települési
támogatások elosztása, és a szerződések megkötése.
Ezeket a feladatokat mind törvényi rendelet szabályozza
– számolt be erről Kovács Győző, az NymTIT elnöke,
Boda polgármestere.
Kiemelte, hogy polgármesterként is hasonlóan fontos
feladatokkal kezdi az új esztendőt. Boda 2009es
költségvetését is el kell fogadnia a testületnek, és több
pályázat is van, ahol már csak a döntésre várnak.
Kedvező eredmények esetén, sor kerülhet a horgásztó
rehabilitációjára, a templomtorony javítására, valamint a
Virágszobor park további szépítésére is.
Bakonya döntésre vár
A DunaMecsek Alapítvány Geoline pályázatának
elnyerése lehet a legnagyobb hatással a település
fejlesztésére idén. A tervek szerint 2 romos épületet is
felújítanának, de a templomi orgona rendbehozatalára,
helytörténeti kiállításra, tetőfelújításra, és boros pincére
is jutna a pénzből. Az említetteken kívül egy kiállítást is
rendeznének „Ezer év kövei” címmel. A döntésre
júniusig kell várni, addig is fontos feladat, hogy a kellő
önrészt biztosítani tudják majd.
Kővágótöttös később dönt
Az idei költségvetés összeállítása után tudnak majd csak
érdemben foglakozni pályázati források igénylésével a
település döntéshozói. A tavalyai felújítási munkálatok
sikeresek voltak, ezt azok tudják csak igazán, akik
immáron a frissen aszfaltozott utakon autóznak.
Két ünnep közt Cserkúton
A karácsonyi ünnep körüli eseményekről is beszámoltak
Cserkúton. December 20án adventi kézművesnapot
tartottak, majd 21én egy karácsonyi koncert és az
Idősek napja tarkította a rendezvénysorozatot. A
közeledő február pedig már a farsangi batyubált hozza
majd magával.
Kővágószőlős akadály-mentes lehet
Egy örökségvédelmi program keretében szeretné a
község felújítani a templomtetőt, valamint a főtér
revitalizációjába, azaz átépítésébe is belefognának.
Ennek érdekében nyújtanak be pályázatot a

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz.
Mindemellett Kővágószőlős szeretne pályázni a Duna
Mecsek Alapítvány és a Norvég Alap, társfinanszírozású
támogatására is. Ezt a forrást az Egészségház akadály
mentesítésére fordítanák.
Fontos döntést hoztak Helesfán
Az idei évben csónakázó tavat ás üdülő centrumot is
avatni szeretnének Helesfán. A település várja a
vállalkozókat, és ennek érdekében, legutóbbi
döntésükkel mentesítették az iparűzési adó megfizetése
alól ezt a kört. Emellett bormúzeumot szeretnének
létesíteni, valamint – pályázati segítséggel – egy uniós
előírásoknak megfelelő játszóteret is kiépítenének.
Európa Cserdire költözik
Megkezdődtek a cserdi „Európa fal” tervezési
munkálatai. A fekete gránitfalba gravírozott Európa
térkép, minden ország földjéből tartalmazni fog egy
maroknyit. Így az ideérkező külföldi turisták igazán
otthonosan érezhetik majd magukat, Bogdán László
polgármester tervei szerint. A település vezetője
elmondta, hogy az európai emberek összetartozását
szeretnék szimbolizálni.
Bükkösd is akadály-mentesít
Bükkösd is pályázni szeretne a DunaMecsek
Alapítvány és a Norvég Alap által finanszírozott –
akadálymentesítést segítő – programra. A település az
önkormányzati épület teljes akadálymentesítését tűzte
ki célul, ilyen formában is segíteni akarják a lakosságot.
Tervek szerint a mozgássérültek, a gyengénlátók, és a
hallássérültek számára is egyszerűbbé szeretnék tenni a
tájékozódást és a fontosabb ügyek intézését.
Fontos fejlesztés Hetvehelyen
A település falugondnoki szolgálata, egy a
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
pályázatán elnyert támogatás segítségével, egy új
kisbuszhoz jutott. Így a szolgálat sokkal aktívabban
tudja majd segíteni a településen élők hétköznapjait.

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

A lap megjelenését a Nostra Cement Kft. támogatja!
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