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Bükkösdi
Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja

Csatornaépítés
Felemás a bükkösdiek viszonyulása szennyvízcsatorna építéséhez. Van, aki alig várja, van, aki szerint
fölösleges, hiszen eddig is megvoltunk nélküle.
Érdemes ismét áttekinteni, menyire bonyolult és drága
a szennyvíztisztítás megoldása.
Mint korábbi számunkban írtuk, az önkormányzat
7 millió forint pályázati pénzt nyert – amihez 1,4 millió önrészt kellett hozzátenni – ahhoz a munka elvégzéséhez, ami a csatornahálózat elkészítéséhez benyújtandó pályázat el készítéséhez szükséges. Ez a munka
1. a tervezés el készítési fázisát, 2. megvalósíthatósági tanulmányokat, 3. a vízügyi engedélyeket kell,
hogy tartalmazza. Ha mindez megvan, akkor ennek
birtokában lehet csak pályázni a Regionális Operaív
Program néven futó uniós pályázati kiíráshoz a kivitelezéshez szükséges forrásokért.
Ez az el készít munka is rendkívül bonyolult. A
megvalósíthatósági tanulmányok önmagukban több
száz oldalt tesznek ki, szakért k garmadájának elemz
véleményezését kell tartalmazza, pl. környezetvédelmi, talajterhelési stb. szakért k véleményeit. Kevés a
szakember, az elismert és elfogadott szaktekintély pedig még kevesebb. Ahhoz azonban, hogy olyan anyag
készüljön el, ami szakmailag kifogástalan, a legjobb
és már bizonyított hozzáért ket kell alkalmazni, - az
munkájuknak pedig, érthet módon magas a munkadíjuk.
A pályázaton nyert pénz tehát arra jó, hogy a tanulmány megrendelésekor az önkormányzat nem a sovány pénztárcájára tekintettel azt nézegeti, hogyan
tudja a lehet legolcsóbban megúszni az egészet, azt
kockáztatva ezzel, hogy nem megfelel a végeredmény, hanem a legjobb szakembereket is meg tudja
fizetni. Vagyis az biztos, hogy olyan el készít anyag
lesz Bükkösd birtokában, amely szakmailag kifogástalan, és eséllyel indulhat a ROP (Regionális Operatív
Program) pályázatán, ahonnan a csatornahálózat kivitelezéséhez (megtervezés és effektív megépítés) szükséges pénzt lehet megszerezni.
Hogy ennek mekkora a reális esélye? Az EU és a
magyar kormány finanszírozásának „kezében” va-

2009. FEBRUÁR

Hírlap
Önnek is ingyen jár!

gyunk, - mondja erre a polgármester. Hozzáf✁zi: abban reménykedem, hogy a világválság ellenére sem
sz✁kítik ezeket a forrásokat. Eddig legalábbis olyan
nyilatkozatok láttak napvilágot, hogy a környezetvédelmi és az egészségügyi beruházásokra szánt pénzt
nem csökkentik. Ez reálisnak és érthet nek t✁nik, hiszen a szó legszorosabb értelmében a jöv nkr l van
szó. Ráadásul a egész világon a válságból való kivezet útnak az infrastrukturális beruházásokat szorgalmazzák a szakemberek, és a szennyvízcsatorna tipikusan ilyen. A magyar kormányf szintén az ilyen beruházások fellendítésér l beszél. Persze, a világ legnagyobb tudósai és közgazdászainak sincs fogalmuk arról, hova, milyen mélységekbe vezet ez a válság, - így
aztán én végképp nem tudhatom, szépremény✁ terveink milyen eséllyel várják a megvalósulást.
Az biztos,hogy a ROP pályázat benyújtásának határideje április, várhatóan szeptemberben elbírálják,
tehát ebben az évben már tisztában leszünk azzal,
lesz-e Bükkösdön szennyvízcsatorna, vagy sem. ✂

Munkába állt az új falugondnok
Munkába állt az új falugondnok, Blumenschein Tibor. Minden változástól idegenkednek az emberek, hiszen az ismeretlen bizalmatlanságot, akár félelmet is
kelt.
Budai Zsolt azt mondja, az új falugondnok eloszlatta a bizalmatlanságot. Elégedett, mint munkáltató,
hiszen azt tapasztalja, hogy Tibor precíz, ügyes, talpraesett, minden hivatalos ügyet gyorsan és azonnal elintéz, néhány nap alatt pontosan átlátta feladatait.
Véletlenül, a hivatal épületéb l kilépve voltam
szemtanúja egy jelenetnek, amikor Tibor úgy segített
egy id s embernek, hogy akár azt is hihettem volna,
az ENSZ f titkárával udvariaskodik. Nem kellemes
tapasztalatunk, hogy a fiatalok jelent s része udvariatlan, figyelmetlen mások iránt, ezért nagyon örültem a
látottaknak, hiszen mindenkinek kijár a tisztelet, de az
id sek érzékenyebbek, és az ilyen - sajnos ritka – jó
modor különösen jól esik nekik. Sok visszajelzést
kaptam, amelyek meger sítették azt az érésemet, hogy
jó falugondnokunk van. ✂

A Bükkösd Holnapjáért Egyesület február 2-án tartotta évi rendes közgy✄lését
Az elnök beszámolója után újra választották az 5 tagú elnökséget. Új tagokkal b vült az egyesület, és megvitatták az el ttük álló feladatokat. Köszönjük mindenkinek a megjelenést és a segítséget. ✂
Ninkóné Györe Valéria, elnök
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Kistérségi Hírek
és
A
Földm velésügyi
Vidékfejlesztési
Minisztérium
Irányító Hatósága által m ködtetett
Helyi Vidékfejlesztési Irodák a
jöv✁ben igyekeznek rendszeresen
tájékoztatást adni a lap olvasóinak
a legfontosabb és legfrissebb
hírekr✁l, melyekkel segíthetik a
helyi lakosság aktívabb részvételét
a kistérség, ezen belül saját
településük fejl✁dését. A jelenlegi
különösen
nehéz
gazdasági
helyzetben erre fokozottan szükség
van,
hiszen
összefogással
könnyebb
átvészelni
súlyos
gondjainkat.
A picit jobb életmin✁ségre, a
falvak gyarapodására - ha nem is
nagy lépték - kisebb lehet✁ségek
azért akadnak. Igaz, ennek
eléréséhez optimista jöv✁kép és a
megfelel✁ „harciasság” szükséges.
Itt van például a Szentl✁inciSzigetvári kistérségek összefogása
a LEADER program sikeres

megvalósítása érdekében. Az Új
Magyarország
Vidékfejlesztési
Program adta lehet✁séget felettébb
jól használta ki a két kistérséget
összefogó Szinergia Egyesület,
melynek egyik elnökhelyettesét
(Boda
polgármestere)
a
kistérség
adta.
Szentl✁rinci
Faluszépítésre,
turizmusra,
vállalkozások fejlesztésére, vidéki
örökség meg✁rzésére országosan
közel 6000 pályázat érkezett be a
kiírókhoz. Ebb✁l
a Szinergia
egyesület
65
településének
társadalmi szerepl✁i 113 kérelmet
nyújtottak be bírálatra. Ezzel
országos
viszonylatban
a
nyolcadik
legtöbb
pályázatot
leadott térségként szerepel.
A
Szentl✁rinci kistérség 20 települése
csaknem felét adta az érkeztetett
támogatási
kérelmeknek,
melyekr✁l az egyesület elnöksége
döntött.
Ez
mindenképpen
elismerésre méltó. A legtöbb
kérelem az önkormányzatoknak
köszönhet✁en a falumegújítás
jogcímre érkezett be, többségében
játszóterekre,
közterületek
parkosítására.
A
turisztikai
tevékenységek ösztönzése témában
30, mikro-vállalkozások fejlesztése

és vidéki örökségek meg✁rzése
jogcímen 19, illetve 11 kérelmet
fogadott be az egyesület. Az
igényelt támogatási összeg eléri az
1,1 milliárd forintot.
El✁zetes számítások szerint
kistérségünkb✁l nagyon jó eséllyel
pályázott mindenki, így Boda,
Hetvehely,
Bicsérd,
Zók,
Királyegyháza,
Bükkösd,
Szentkatalin,
Helesfa,
Gerde
Szabadszentkirály,
Szentl✁rinc,
Csonkamindszent,
Kacsóta,
Pécsbagota,Okorvölgy,Cserdi
önkormányzata, vállalkozói és
civil szervezetei. Az eredmények
kihirdetésére várhatóan május
végén kerül sor. Az újabb
forrásokra október hónapban lehet
majd ismét kérelmeket beadni az
egyesülethez.
Akinek
a
támogatási
kérelmeken
felül
bármilyen
témakörben bármilyen kérdése
van, kérem bizalommal forduljon a
kistérség
HVI
Szentl✁rinci
irodavezet✁jéhez. Minden kérdésre
választ adunk. Elérhet✁ség: Müller
István Szentl✁rinc, Pécsi u. 21.
HVI iroda, telefon: 20-326-48-96
e-mail: muller.i@mail.datanet.hu
✂

Az Önkormányzati költségvetésr✄l
Az egész ország, az önkormányzatok és minden
intézmény úgy m ködik, hogy költségvetést készít.
Ebben megtervezi, hogy az adott évben rendelkezésre
álló pénzt milyen arányban elosztja fel a szükséges
kiadásokra. Még most is sokan hiszik úgy, hogy az
önkormányzat egy – nem létez✁ – kasszából mindenre
adhatna pénzt. Hát nem így van.
Az lenne jó. - mondja Budai Zsolt, - ha el✁ször a
feladatokat, kiadásokat tervezhetnénk meg, majd
hozzárendelhetnénk a pénzt, de sajnos pont fordítva
van, és a pénzkeretre való tekintettel tudjuk
megtervezni, mire mennyi pénzt szánhatunk. Ez eleve
azt is jelenti, hogy több dologra kevesebb, vagy
sokkal kevesebb jut, mint amennyi kéne.
Idén 169 millió forint „felosztásáról” kellett
dönteni, - ebben az iskola és óvoda költsége nincs
benne. Ez a pénz azonban nemcsak „Úgy” érkezik,
egy része állami támogatás, - de azzal nem sokra
lehetne jutni, - másik részét sok helyr✁l kell
megszerezni, pl. sponzori támogatásokból, a NyugatMecseki TIT-t✁l, pályázatokból.
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Mire megy el a pénz? Hát pl. a jegyz✁ség
m ködtetésére (24 millió), egészségügyi ellátásra
(fogorvos, véd✁n✁), segélyekre (8,6 millió),
gyermekétkeztetésre (1,4 millió), egyesületek
támogatására (4,5 millió), a falu üzemeltetésére,
beleértve a világítást (3,5 millió), közbiztonsági
feladatokra (4,5 millió), a polgármester és képvisel✁testület tiszteletdíjára (7 millió), kisebb javításokra,
fejlesztésekre (13 millió), közcélú foglalkoztatás
önrészére (4 millió), pályázatok önerejének
biztosításához (10 millió), mez✁✁ri szolgálatra (2,2
millió), a m vel✁dési házra (1 millió). ✂
Folytatás a 3. oldalon ☎
Majorosi Tamara - férfi-női és gyermek
FODRÁSZ
várja a kedves vendégeket Bükkösdön a Kultúrházban!
Bejelentkezés: a helyszínen vagy 20/3347-824-es számokon
Nyitási akció! A március 15-ig ennek a hirdetésnek a
bemutatója 10% árengedményt kap!
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Az Önkormányzati költségvetésr l - folytatás a 3. oldalról
A költségvetés elkészítése bonyolult folyamat. A
hivatal szakdolgozói készítik el✁ az anyagot, amelyet
ezután a költségvetési bizottság megtárgyalja, majd az
általa elfogadott költségvetési javaslatot a képvisel✁
testület elé terjeszti. A testület szintén megtárgyalja az
eléje kerül✁ javaslatot, majd – rendszerint hosszú vita
és tanakodás után – elfogadja azt.
Két lényeges dolgot kell tudni a költségvetésr✁l: az
egyik az, hogy a konkrét kiadások folyamatosan
változnak, attól függ✁en, milyen új feladat, vagy
kötelezettség adódik, de arra vigyázni kell, hogy a 169
millió forintnál többet nem szabad költeni, hiszen
nincs mib✁l. A másik tudnivaló, hogy az
önkormányzat pénzének felhasználásáról az utolsó 10
fillérig kizárólag a testület dönthet, sem a

polgármester, sem a jegyz✁, vagy akár a segélyezést
intéz✁ ügyintéz✁ nem intézkedhet önállóan. A pénz
átutalása, a felhasználás rögzítése és ellen✁rzése a
pénzügyi ügyintéz✁ feladata, aki felel azért, hogy a
költségvetés, vagy a felhasználásról szóló testületi
határozat alapján történjenek a kifizetések. A pénz
felhasználásáról minden év végén a polgármesternek
be kell számolnia a testületnek, amely ellen✁rzi és
elfogadja a beszámolót. (A közpénz felhasználását
persze még évente
könyvvizsgáló ellen✁rzi,
azonkívül z APEH és az Állami Számvev✁szék is.)
Igaz, ett✁l nem lesz több az önkormányzat pénze...
Budai Zsolt hozzáf✂zi: a költségvetés nyilvános,
bárki megnézheti. Szívesen látunk bárkit, be lehet
jönni, megkapja az adatokat. ✄

Gondolatok a polgár☎rségr☎l
Aki figyelmesen
hallgatja a híreket,
tudja,
hogy
a
betörések az egész
országban
elszaporodtak.
Tehát a közelmúlt
bükkösdi eseményei
nem
egyedülállóak.
Miután
minden utcára nem lehet rend✁rt
állítani, csak egy megoldás
maradhat:
megszervezni
önvédelmünket. Ez történt a
faluban is, amikor a település
vezetése
a
Polgár✁rség
megszervezésér✁l döntött.
Milyen tapasztalatok vannak ezzel
kapcsolatban? Budai Zsolt a
következ✁ket mondja:
Március 15-ig a jelenlegi
módon m✂ködik a Polgár✁rség, ezt
követ✁en civil szervezeti formában
kell folytatnia a munkát, hiszen így
szabályos.
Az
önkormányzat
rendkívül fontosnak tartja a
Polgár✁rség m✂ködését, és úgy
tervezzük,
minden
segítséget
megadunk a továbbiakban is az
anyagi és személyi feltételek
biztosításához is.
Els✁sorban a m✂ködés keretét, a
civil szervezetet kell létrehozni,ennek megalakulása most zajlik.
Megfelel✁ számú önkéntes is
szükséges.
Megelégedetten
mondhatom, hogy szerencsére
egyre b✁vül azoknak a köre, akik

szerepet vállalnak ebben a
felel✁sségteljes és bizony fárasztó
munkában.
Az
önkormányzat
eltökélt
szándéka, hogy a jöv✁ben a
közhasznú munka lehet✁ségét
kihasználva
egy-egy
fizetett
munkatársat
biztosít
a
Polgár✁rségbe, jóllehet ez nem
volna kötelessége, így viszont
valamennyire az önkéntesekre
háruló terheket könnyítheti.
Bizonyára nem alaptalan az
emberek félelme, - mondja Budai
Zsolt, - mostanában éjszakánként
az ember minden neszre felkapta a
fejét. El tudom képzelni, mennyire
félhettek az id✁sebb, egyedülálló
emberek! A betörésben nemcsak
az a rémes, hogy anyagi javainktól,
személyes tárgyainktól fosztanak
meg, hanem lelki traumát is okoz,
ami legalább olyan nehéz, mint a
meglopottság érzése. Mióta a
dolgozik,
sokan
polgár✁rség
beszámoltak
arról,
hogy
kifejezetten megnyugodtak és,
biztonságban érzik magukat.
A lakossági visszajelzések arról
szólnak, hogy a bükkösdieket
megnyugvással töltötte el az, hogy
a falu vezetése azonnal érdemben
intézkedett.
A betörések szinte azonnal
megsz✂ntek. Igaz, egy-két kisebb
betörés el✁fordult, de a kivitelezés
módjából lehet tudni, hogy ezek

nem a korábbi, durva „gengszter”
módszerrel történtek, arra utalnak,
hogy helybéli, vagy környékbeli az
elkövet✁, és efféle esetek korábban
is voltak.
A közbiztonság er✁södését
szolgálja az is, hogy a KMB-s a
környékbeli településeken teljesít
szolgálatot, arra kaptunk ígéretet,
hogy nem vezényelik el a jöv✁ben.
A polgár✁rködést vállaló falubéli
társainknak
tisztelettel
és
köszönettel tartozik mindenki:
lelkiismeretes, komoly munkát
végeznek, igazi kötelességtudattal,
és senki ne feledkezzen meg arról,
hogy nem könny✂ a vállalt feladat!
Nemcsak én mondom, hogy kiváló
munkát végeznek, - fejtegeti a
polgármester, - hanem a rend✁rség
értékelése szerint is szenzációsan
a
Polgár✁rség
m✂ködik
Bükkösdön!
A
rend✁rség
honlapján olvasható az ezzel
kapcsolatos értékelés; a mi
polgár✁reink
munkáját
példaérték✂nek min✁sítik. Ezért
mindenki köszönettel tartozhat
áldozatvállaló munkájukért!
Természetesen
további
önkéntesek jelentkezését is várja a
polgármester.
Március 11-én 17 órakor
megbeszélést
tartunk
a
Közösségi
házban,
melyre
szeretettel várunk mindenkit! ✄
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KÉPES HÍREK AZ ISKOLÁBÓL
FÉLÉVZÁRÁS
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Január 16-án vitték haza félévi bizonyítványukat az iskola diákjai. A 123 tanuló 3,67-es tanulmányi átlaggal zárta az első
félévet. A magatartás átlaga 4,03, a szorgalom átlaga 3,63 lett. Az egyes osztályok tanulmányi eredményei a
következőképpen alakultak:
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Juhász Zoltán 4. o.
Kántor Izabella 4. o.
Peti Gerda 4. o.
Paleszter Dominik 5. o.
Kiszt Richárd 8. o.

Cserdi

Bogdán Krisztina 2. o.
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Freifogel Bea 1. o.
Baumgartner Elemér 1. o.
Bozó Dorina 3. o
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kitűnők
Kiticsics Zalán 3. o.
Molnár Dániel 3. o.

Kiskőrösi Máté 2. o.
Gyenis Balázs 3. o.
Pető Nikolett 4. o.
Bibity Vivien 5. o.
Kunczt Bianka 2. o.
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egy napot sem mulasztottak
Kiticsics Zalán 3.o.
Molnár Dániel 3.o.
Juhász Zoltán 4.o.
Borbás László 5.o.
Tarr Bertalan 6.o.
Györe Zoltán 7.o.
Krieger Alexandra 7.o.
Bogdán Patrik 1. o.
Bogdán Krisztina 2.o.
Bogdán Olivér 2.o.
Bogdán Veronika 2.o.
Kata Elizabet 3.o.
Kata Georgina 4.o.
Kiskőrösi Máté 2.o.
Pető Nikolett 4.o.
Gondos Alexandra 5.o
Mihály Ferenc 8.o.
Szabó Márk 1.o.
Kunczt Bianka 2.o.
Kunczt Gergő 3.o.
Popovics Viktor 6.o.

FÉLÉVI ZENEVIZSGA
Február 6-án sikeres vizsgát tettek a szeptemberben indult művészeti iskola zeneművészeti tanszakának növendékei.
Mind a furulyás előképzősök, mind pedig a fuvolázni tanuló 5. osztályosok szépen felkészültek.

4

Bükkösdi Hírlap

2009. február

RADNÓTI 100
Január 29-én vette kezdetét az iskolában az a megemlékezés-sorozat, amellyel Radnóti Miklós születésének 100.
évfordulójára emlékezünk. Valamennyi diák és pedagógus minden hónapban megtanul egy-egy verset, melyet közösen
előadnak az iskolában vagy egy-egy település közterén, középületében. Az első verset január 29-én, a másodikat február
13-án mondták el a gyerekek.

Az első Radnóti vers a Nem tudhatom 1-12. sora volt, a második a Tél című vers

SULIFARSANG
Vidám farsangi mulatsággal zárta az iskola az ősz elején indított „Reneszánsz év – reneszánsz tanév” című
programsorozatát. A gyerekek többsége a középkor hangulatát idézte fel korhű jelmezével és táncával. A farsangi
mulatság második felében élőzenei koncertet adott az iskola volt diákja, Meisl Gábor és a gimnazista társaiból
szerveződött rockzenekar. A farsangi mulatságon számos szülő, kisebb és nagyobb testvér is megjelent. Sokan tortával,
süteménnyel, szendvicsekkel, üdítővel kínálták a gyerekeket. A vidám ünnepséget megtisztelte jelenlétével a Cserdi
Önkormányzat alpolgármestere, Péter Krisztina, a helesfai CKÖ vezetője, Orsós Sándor, a települések háziorvosa
(egyben iskolaorvos), dr. Kutnyánszky Valéria, a körzeti megbízott (aki az intézmény iskolarendőre), Pusch Szilárd,
valamint az iskola előző hónapban nyugállományba vonult igazgatónője, Molnár Lajosné is.
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KISTÉRSÉGI RENESZÁNSZ PROJEKT
A reneszánsz program keretében regionális rajzversenyt szervezett az iskola a kistérségi iskolák diákjai számára.
Mint arról már hírt adtunk, az alsósok legszebb Mátyás király meséiből készült illusztrációi és a felsősök reneszánsz
ihletésű festményei nyitották meg az iskola galériájának első kiállítását. A Folyosógaléria következő kiállítása
február utolsó hetében nyílik a képzőművészeti előképzős kisdiákok vizsgamunkáiból.

Kincses Alexandra (Bicsérd, 7.o.) Kiticsics Zalán (Bükkösd, 3.o.), Bogdán Zsuzsanna (Bükkösd, 7.o.)

A képzőművészet mellett négy hónapon keresztül a reneszánsz kultúráról szerzett ismereteiket is felidézhették a
gyerekek egy a bükkösdi iskolából meghirdetett levelező szellemi verseny keretében. A vetélkedősorozat győzteseit
Corvin Mátyás születésnapján, február 23-án ismerhetik meg a kistérségi iskolák. A vetélkedősorozatban kiválóan
(1-5. helyen végezve) szereplő bükkösdi iskolások nevét azonban e lap hasábjain már most közzétesszük: ők Kiss
Miklós 2. osztályos, Kiticsics Zalán és Molnár Dániel 3. osztályos tanulók. Eredményesen (6-10. helyen végezve)
oldották meg a négyfordulós műveltségi feladatsort: Bogdán Katrin, Bogdán Krisztina, Bogdán Olivér, Bogdán
Veronika, Hoffer Dániel, Janó Dániel, Kiskőrösi Máté, Kunczt Bianka, Orsós József Dávid 2. osztályosok, Kata
Georgina, Kántor Izabella, Nagypál Tamás, Peti Gerda 4. osztályosok, valamint a felső tagozatosok közül Gondos
Alexandra 5. osztályos, Krieger Alexandra és Slavonics Csaba 7. osztályos diákok. A vetélkedő-sorozaton 154
diák indult a kistérség iskoláiból. A bükkösdi gyerekek mellett bicsérdi és szentlőrinci tanulók vettek rész a műveltségi
versenyen.
Heffner Anna pedagógus

FELHÍVÁS
Kérjük, adója 1 %-ával támogassa iskolánk 4H Klubját, amely a
befolyó pénzösszeget a diákok jutalmazására, művészeti és
kulturális programok megvalósítására fordítja. A 4H Klub számlaszáma: 18302369-1-02
A nemzetiségi német szakkör tagjai korabeli használati tárgyakból helytörténeti kiállítást rendeznek be az
iskola kézműves termében. Amennyiben Önnek vannak még a „ládafiában” régi tárgyai (háztartási eszközök,
dísztárgyak, öltözékek, textíliák, fényképek, régi iratok), azokat szívesen látnánk – és nagy becsben tartva
megőriznénk – a gyűjteményünkben!
Farkas Dorottya, Meisl Károlyné nemzetiségi német nyelvet oktató pedagógusok
(A képek – egyel re – csak illusztrációk!)

✁
Az iskolások a német nemzetiségi szakkör keretében farsangi fánkot készítettek.
✂
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Télkerget maszkabál az óvodában

✁

„Elmúlt farsang, el, el, el.
kinek jó volt, kinek nem.
Nekem jó volt, neked nem,
én táncoltam, te meg nem!”
/népköltés/

✁

Január 30-án, délel tt került megrendezésre a gyermekek által is várva-várt
farsangi bálunk, melyen hagyományainkhoz híven a kedves szül ket,
nagyszül ket is vendégül láttuk.
A csoportszobákat már a január 6-i Vízkeresztet követ en ünnepi díszbe
öltöztettük. El kerültek a farsang id szakát jelz boszorkányok, busók,
bohócok, lampionok és egyéb tarka, színes dekorációink.
A télkerget maskarás készül dés az egész januári hónapot felölelte:
farsangi népszokásokat elevenítettünk fel, tréfás mondókákat, verseket mondogattunk, táncos-dalos-zenés-mozgásos
délel ttöket szerveztünk. Sokféle anyagból és különféle technikai megoldásokkal készültek a termek és az óvoda egyéb
tereinek díszít elemei a gyermekek aktív közrem ködésével. Kreatív alkotások születtek a gyermeki fantázia
segítségével, amelyeket egy-egy óvodai csoport munkáját bemutató kiállító térben helyeztünk el.

✁

✁
✁
✁

✁

✁

✁

✁

✁

✂

✄

✄

☎

✄

A gyermekeket és a feln tteket is magával ragadó él népzene alapozta meg a tél zés alaphangulatát.
Az InterMagyar zenekarból jól ismert Bogárdi Alíz vezette trió óvodásaink számára is ismer s népi
gyermekjátékok dallamait, sorait keltették életre egy kicsit másként: cselló, brácsa és heged együttes
hangzásában. A zenekar további tagjai Murányi Zsófi és Martos Csongor voltak.
A gyermek-táncházat segítségünkkel Bánfi Rita vezette.
A fáradhatatlan gyermeklábak rövid id re megpihenhettek a „Csillagszem juhász” cím mese
hallgatásakor, illetve a már említett hangszerek bemutatásakor.
A báli forgatagban együtt táncolt maskarába bújva minden csöppség, még a legkisebbek is! Mi, óvónénik is
a népzenéhez, néptánchoz igazodó jelmezeket öltöttünk magunkra, amelyeket a helesfai Boróka Otthontól
kaptuk kölcsön erre a jeles napra. Köszönjük!
A kicsik önfeledt tánca, öröme, lelkesedése végigkísérte a délel ttöt. A színes, változatos, ötletes jelmezek a
kedves szül k keze munkáját dicsérik. A nap zárásaként igazi farsangi ebéddel kínáltuk a gyermekeket:
szalagos fánkkal.

✄

✄

☎

☎

☎

✄
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MACKÓVILÁG
Kedves Óvodásaink!, Kedves Iskolások!

Óvodánk márciusban, az el z évhez hasonló módon szeretné
megszervezni az ún. „MACKÓVILÁG” kiállítást és a szorosan
ehhez kapcsolódó, „DIRMEG-DÖRMÖG A MEDVE…” elnevezés✁
gyermekrajz-pályázatot.
A színes
programegyüttes
megvalósításában
els✂sorban Rátok, gyerekekre számítunk!
Várjuk mackóitokat, medvéiteket, mint egy kis kiállítás
elengedhetetlen résztvev✂it az óvodába!
Szeretnénk megdönteni a tavalyi rekordot, amikor is óvodásaink, a
szül k és kollégáink segítségével összesen 218 medvét, mackót,
macit és hozzájuk szorosan kapcsolódó egyéb tárgyakat állítottunk ki
intézményünkben: mesekönyveket, ruhadarabokat, játékokat,
képeket, stb. A mackók elképzelhetetlenek méhek és méz nélkül,
ezért idén is a kiállítás társszerepl ivé válhatnak. /A program részleteir✄l a kés✄bbi számban olvashattok majd./
☎

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy a Bükkösdi Polgármesteri Hivatalban a hivatalsegéd helyettesít
munkakör takarékossági okokból nem pályázati úton, hanem közcélú munka keretében kerül betöltésre az év
els felében. Amennyiben a kés bbiek során pályázat kiírása válik szükségessé, annak szövegét a helyi
fórumokon közzé tesszük. ☎
Budai Zsolt
polgármester

Meghívó
A Nyugat-mecseki Társadalmi Információs és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (NyMTIT)
szakmai tájékoztató programokat szervez a társulás tagtelepüléseivel közösen.
Bükkösd Községben 2009. március 17-én 17 órakor kerül sor a program megtartására,

melyre tisztelettel meghívjuk a község lakosságát!
A tervezett program 70 perces
Napirendi pontok:
1. Köszönt
2. Szakmai el adás a kiégett f✁t elemek, valamint a nagy aktivitású és hosszú
élettartamú
radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének koncepció tervér l
El adó: az RHK Kft. szakembere
3. Tájékoztató „A radioaktív hulladékokkal kapcsolatos attit✁dök az Európai Unió országaiban”
címmel végzett közvélemény-kutatásról
El adó: az RHK Kft. szakembere
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Könyvajánló a könyvtár kínálatából
Ismét új könyvek érkeztek a könyvtárba!
Mindenkinek más az ízlése, ezért nem is szoktunk
reklámozni, de most mégis kivételt teszünk. A
könyvkiadás azonnal reagált a világpolitikai
eseményekre, és kiadta az Egyesült Államok új
elnökének, Barack Obamának egyik könyvét. Ezt még
illionisi szenátorként írta, és politikai elveit, világról
vallott nézeteit foglalja össze. Olvasmányos, érthet ,
emberséggel és humorral átsz tt írás ez, amib l
megismerhetjük, hogyan m✁ködik az amerikai
„politikacsinálás”, de megismerhetjük Obama családi
életét, gondolkodását is.
Az id sebb generáció még emlékezik arra az id re,
amikor Amerikában (amely olyan büszke arra, hogy
védi az emberi jogokat!) a feketéknek tilos volt egy
buszon utazni fehérekkel, sok helyen a bejárat fölött
óriási bet✁kkel hirdették: „Kutyáknak és négereknek
tilos a belépés!”. Ez az ország néhány évtized alatt
eljutott oda, hogy fekete elnöke lett!
Obama ma a világ legnagyobb hatalmú embere,
hiszen az Egyesült Államok gazdasági és katonai
hatalma
minden
meghatároz.
Sajnos,
mint

tapasztaljuk, a világgazdasági válság is onnan indult
el. Nem mindegy tehát, hogyan gondolkodik, dönt a
világ els embere.
A könyvb l az derül ki, hogy Obama a szegények
iránti empátiával, a problémák iránt érzékenyen, a
konfliktusok békés megoldásának szándékával
politizált mint szenátor. Imádja gyermekeit, igyekszik
tudatosan jó férj lenni. Nagyon okos, m✁velt elismeri
politikai ellenfelei érdemeit, - már Georg W. Bushról
is elismer en beszél.
Miért is változna meg? Embersége reményt adhat
arra, hogy a világ konfliktusait a lehet legkevesebb
er szakkal lehet majd megoldani. Az azért döbbenetes
élmény, hogy többször azt érezheti az olvasó: jé,
Obama honnan ismeri ennyire Magyarországot?
Merthogy
a
politikusok
torzsalkodásait,
ellenségeskedéseit olvasva rájövünk: itt is, ott is
ugyanúgy folynak a dolgok. Sajnos...
Szóval mindenkinek ajánljuk Obama elnök sok
tanulsággal szolgáló kötetét. ✂
Egy olvasó

Egyetlen százalékkal nagyon sokat tehet a közszervezetekért
Most ismét ingyen segíthet! Kérjük, hogy adóbevallása kitöltésekor ne felejtse el felajánlani személyi
jövedelemadójának 1%-át. Err l szabadon rendelkezhet úgy, hogy beírja a támogatni kívánt
civil szervezet adószámát a nyomtatvány megfelel rubrikájába. Amennyiben Ön err l nem
rendelkezik, úgy az állami „nagy kalapba” folyik be az összeg. A második egy százalékot
egyházaknak vagy kiemelt célokra adja. Ilyen kiemelt cél például a gyermekszegénység.
Ehhez nem adószámot, hanem úgynevezett technikai számot kell beírni. Ezek megtalálhatók
az adóbevallási tájékoztatóban, de a teleház is szívesen ad róla akár telefonon is tájékoztatást.
Ráadásul adójával nem csupán 1%-ad, mert az állam minden felajánlott összeghez még egyszer annyival
hozzájárul és pályázati alapot képezve visszaosztja azt! És a legjobb az egészben, hogy ezt Ön ingyen teheti!
Bükkösdön is több civil szervezet gy✄jti az SZJA felajánlásokat, gondoljanak rájuk! ✂

A Német Önkormányzat hírei

Hirdetések

Elfogadta a BNÖ a 2009. évi költségvetését. Az
el zetes tervezet szerint jut a m✁ködési kiadásokon
felül iskolai nemzetiségi programok támogatására és
kulturális rendezvényekre is a keretb l.
☎
Az iskola 3 rászoruló, nagycsaládos tanulójának
ausztriai
nyári
táborban
való
részvételét
megfinanszírozta a Német Kisebbségi Önkormányzat,
így társaikkal együtt k is egy hetet tölthetnek el
Salzburgban és környékén nyelvtanulási célzattal.
☎
A BNÖ is képviseltette magát 12 f vel az immár
hagyományos Szigetvári Svábbálon. A rendezvényt
idén is a Flórián rendezvényteremben tartották meg.
✂

Köszönjük mindazoknak akik 2008-ban felajánlották
személyi jövedelemadójuk 1%-át.
A felajánlott 12.3492 Forintot a Bükkösdi Közösségi
Ház m✆ködtetésére fordítottuk.

Kérjük, hogy idén is
TÁMOGASSA tevékenységünket
adója 1%-ának felajánlásával!
Adószámunk: 18308437-1-02
Köszönettel: a Bükkösdi Közösségfejleszt✝ Egyesület
Telefon: 73/578-535
APRÓ HIRDETÉS:
Tet✞munkák, tet✞átrakás, zsaluzások: 70/598-1888
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NymTIT Gyorsinfo – 2009. február
az

Folytatódik a munka
2009. február 11-én tartotta meg idei els ülését s
Nyugat-mecseki

Társadalmi

Információs

és

Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Bodán, a
Faluházban. Kovács Gy z , az NymTIT elnöke, a
település

polgármestere

köszöntötte

a

társulás

NymTIT

egyhangúlag

2008.

évi

elfogadták

településvezet k

A napirendi pontok ismertetése után Szabó Attila,

jelentést.

megtárgyalták

a

és

Ezután
2009.

a
évi

költségvetést, melyet el is fogadtak, és összeállították
az éves munkatervet.

23 települést érintő felmérés
Közvélemény-kutatást

polgármestereit és a meghívott vendégeket.

a

gazdálkodásáról,

Hulladékokat Kezel

végeztet

a

Kft. a m✁köd

Radioaktív
és tervezett

az RHK Kft. pr-f munkatársa tartott prezentációt a

radioaktívhulladék-tárolók

társulás településeit vezet knek. El adásában Szabó

Boda és Püspökszilágy térségének huszonhárom

Attila

településén, mintegy két és félezer ember véleményét

ismertette

az

Európai

Bizottság

2008.

júniusában közzétett legújabb jelentését a radioaktív

kérdezik

hulladékok

hulladékkezelésr l.

kezelésével

felmérésér l.

tagország

nukleáris

iparról

és

a

A hazai radioaktív hulladékok elhelyezésével

(Magyarországon 1000 f s) reprezentatív minta

megbízott RHK Kft. kétévente végeztet közvélemény-

vizsgálatának

uniós

kutatást. Az atomenergia békés célú felhasználásával

polgárok attit✁djét az említett témában. A felmérés

és a hulladék elhelyezési programmal kapcsolatos

alapján, abban teljes az egyetértés (EU: 93%,

kérdések is szerepelnek az íveken. Azt is felmérik,

Magyarország:

aktivitású

hogy mennyire hatékony a nukleáris létesítmények,

hulladékok tárolására, minél el bb ki kell dolgozni a

kutatási területek térségében alakult önkormányzati

terveket, és nem szabad a jöv generációira hagyni ezt

társulások, valamint az RHK Kft. által végzett

a feladatot. Szabó Attila az el adás után tájékoztatta a

tájékoztatási munka. A társaság fontosnak tartja, hogy

jelenlév polgármestereket arról, hogy a NymTIT és

a lakossággal folytatott kommunikációról, id r l-

az RHK Kft. szervezésében, egy road-show indul

id re visszacsatolást kapjon. Fontos, hogy a lakosság

márciusban az érintett településeken. A tájékoztató

jelezze, mely információs csatornákat tartja fontosnak,

témája a nagy aktivitású hulladékok

milyen üzeneteket tart hitelesek. A Nyugat-Mecsek

elhelyezésének

27

vélemények

a

Bátaapáti,

mindegyikében

körút f

A

kapcsolatos

meg

körzetében.

segítségével

97%),

elemezték

hogy

jelenlegi

a

nagy

helyzete,

az

valamint

az

Eurobarométer jelentése.
Ezután került sor az RHK és a tárulás települései
között létrejött támogatási szerz dések aláírására. Az
ülés a napirendi pontok tárgyalásával folytatódott. A

körzetében

kilenc

településen

zajlik

majd

közvélemény-kutatás, és mintegy nyolcszáz háztartást
keresnek fel a kérdez biztosok. ✂
A lap megjelenését a Nyugat-Mecseki Területfejlesztési és Információs Társulás támogatja!

jelenlév k meghallgatták Kovács Gy z beszámolóját
A lap megjelenését a Nostra Cement Kft. támogatja!
B ü k k ö s d i H í r l a p – Bükkösd község hivatalos lapja. Megjelenik havonta Bükkösd közigazgatási területén.
Ingyenes kiadvány. Online olvasható a www.bukkosd.hu cím alatt; ISSN 1789-6495 (Nyomtatott) ; ISSN 1789-6509 (Online)
Felel✄s Kiadó: Budai Zsolt polgármester, Kiadó címe: Bükkösd, Kossuth L. u. 48. Tel.:73/578-560
F✄szerkeszt✄: Volcsányi Gábor. Szerkeszt✄ség címe: Bükkösd, Kossuth u. 57. Tel.: 73/578-535
Nyomtatási munkálatok, terjesztés: Bükkösdi Közösségfejleszt✄ Egyesület. e-mail: bukkosd@telehaz.hu.
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