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Bükkösdi
Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja

Hírlap
Önnek is ingyen jár!

Önkormányzati reform?
Sokat hallani arról, hogy az önkormányzati rendszert korszer síteni kell. Mit mond err✁l Budai Zsolt polgármester?
Szakemberek és a kormány is sokat foglalkozik a kérdéssel.
Az vitathatatlan tény, hogy kis önkormányzatok m ködése
gazdaságtalan. A kormány javaslata az volt, hogy 1000 lakosnál kisebb településeken ne legyen önálló jegyz✁ség, kis településeken ne legyen f✁foglalkozású polgármester, és csökkenteni kell a képvisel✁k számát.
Ez utóbbi ésszer , de mégsem egyszer , mert ha pl. 3 tagú
egy testület, végig lehet gondolni, mi várható, ha egyikük nem
megy el a közgy lésre, mennyire lehetne egyéni érdekeket
képviselni stb. Ha mégis csökkenne a testület létszáma, akkor
a polgármester helyzetét kéne szerintem meger✁síteni. Ma
mindenki a polgármesternek tulajdonít mindent: a jót is, a hibákat is, holott a polgármesternek gyakorlatilag
nincs önálló mozgástere, hiszen a legkisebb dolgokban is a testület dönt, akár le is szavazhatják a polgármester
javaslatát. Ha összhang van a testület és polgármester között, jól mennek a dolgok, de ha nem, akkor a polgármester egyetlen elképzelése sem valósulhat meg, - miközben a közvélekedés mindent neki tulajdonít. A polgármester jogi felel✁ssége is nagy, - ez sincs összhangban azzal, hogy nincs önálló döntési lehet✁sége.
Persze, érdemes elgondolkozni, valóban szükség van-e arra, hogy 300-400 lelkes településeken f✁foglalkozású polgármester, hivatal dolgozzon. Akit a kérdés személyesen érint, hevesen tiltakozik bármilyen változás
ellen, érthet✁ okokból. Ráadásul rossz emlékek is vannak a múltból, hiszen a közös tanácsokban a csatolt társközségek mindig háttérbe szorultak, tehát a közös m ködtetéssel szemben ezért is van egy jókora bizalmatlanság. Az biztos, hogy a helyi közigazgatás átszervezésével horribilis pénzt lehetne megtakarítani.
A véleményem azonban az, hogy nemcsak erre volna szükség, hanem a fels✁bb szinteken is rendet kéne tenni.
El kéne végre dönteni, marad-e a megye, vagy az unós szabályoknak megfelel✁ régiók lesznek-e. Személyes tapasztalataim alapján az is elvárható volna, hogy a szakmai színvonalat is emelni kell. Milyen tekintélye lehet
annak a fels✁bb közigazgatási szervnek, amely ellentmondó, szakmailag hibás döntéseket, állásfoglalásokat
hoz?
Szerencsére ezt nem nekünk kell eldönteni, bár számunkra sem lényegtelen, mi lesz. Sajnos, ez nem szakmai, hanem politikai kérdés, hiszen 2/3-os törvényben lehet csak új szabályokat alkotni, és kérdéses, a politikusok meghallgatják-e a végeken dolgozók szavát... ✂

Újra igazgatóválasztás előtt az iskola
A bükkösdi iskola intézményvezet✁i posztjára új pályázatot írt ki az önkormányzat. Mint közismert, a korábbi
pályázat eredménytelen volt.
Budai Zsolt a következ✁ket
nyilatkozza:
A korábbi pályázat elbírálása során a testület bizonytalan volt, de utólag azt mondhatom, ez az átmeneti helyzet
arra jó, hogy nyugodt lelkiismerettel lehessen dönteni A megbízott igazgató
ugyanis olyan eredményeket produkált, amire az el-

múlt id✁szakban nem volt példa: egységes kollektívát,
igazi közösséget alakított a tantestületb✁l, rugalmas,
konstruktív, nagy mértékben nyitott a település felé,
sok és színvonalas programot szervez. A korábbi igazgató kiváló pedagógus volt, de gyakran éreztem úgy,
mintha az önkormányzatot ellenségként kezelné, most
azonban jó szellem , érdemi együttm ködést tudtunk
kialakítani.
Egy szóval összefoglalva: ez az iskola most lendületben van. A vezetés a modern szakmai elvárásoknak
megfelel✁en dogozik, jó munkahelyi légkört teremtet.
Az új igazgatóval biztosítottnak látom azt, hogy az iskola hosszú távon megmarad Bükkösdön! ✂
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Folytatás a 3. oldalról

Megújult óvodánk udvara
Az Oktatási Minisztérium pályázatot
írt ki hátrányos helyzet gyermekek
segítésére. A pályázatot benyújtottuk,
mely az óvodai fejleszt✁ program
szervezésére irányult.
Intézményünk vállalta a minisztérium
által kiadott „Óvodai Integrációs
Program” szerinti foglalkoztatást. A
pályázat sikeres lett: 2.671.500 Ft
nyert óvodánk, mely összegb✁l az
udvarban a legkisebbek számára egy új játszóhely került kialakításra.
A régi, balesetveszélyes vár elbontásra került, helyette a kicsik által is
használható komplex maxi játszótér és egy babaház lett elhelyezve húsvéti
ajándékként.
További terveink között szerepel még újabb játékeszközök beszerzése,
óvodánk udvarának komfortosabbá tétele. ✂
A rovatot összeállították: Kiticsics Anikó és Priskin Ágota

Kistérségi Hírek
- Április második hetében Zókon tartott kistérségi fórumot a
Szentl✁rinci kistérség Helyi Vidékfejlesztési Irodája. A
tanácskozáson az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek,
valamint a támogatott falunapok mellett szó volt a kistérségi
közoktatás fejlesztésr✁l és ismételten er✁s hangsúllyal szerepelt a
Magyar Nemzet Vidéki Hálózatban történ✁ részvétel fontossága.
A hálózat tagja lehet mindenki, (magánszemély, intézmény, gazdasági társaság, vállalkozás, civil szervezet stb.)
aki regisztráltatja magát a www.mnvh.eu, vagy a www.hvi.hu internetes felületen. Aki nem rendelkezik
internetes hozzáférési lehet✁séggel, keresse fel a szentl✁rinci HVI irodát (Pécsi u. 21.) ahol minden segítséget
megkap a regisztrációhoz.
- Örömmel említjük, hogy április végén kistérségünkben Hetvehely település ad otthont egy Baranya
megyei záró konferenciának, melynek címe: „A nemzetközi gazdasági válság hatásainak a vidéki térségekben
történ✁ kommunikációja” A program egyik vendége és el✁adója Pásztohy András az MNVH f✁titkára. Nyitó
el✁adásának címe: „A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat munkája, egységes hálózatok az Európai Unióban” A
tanácskozáson szó lesz még a vállalkozásösztönzési programokról, a mikro-hitelezés indításáról. Külön el✁adás
foglalkozik az új típusú energia megoldások lakossági alkalmazásáról. Az eseményre mintegy félszáz
meghívottat várunk.
- További kistérségi hír, hogy a Szinergia Egyesület elnöksége Szigetváron megtárgyalta a Szentl✁rinci
-Szigetvári kistérséget együttesen érint✁ LEADER programhoz kapcsolódó Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
szükséges módosításait. A felülvizsgálatra évente egy alkalommal van lehet✁ség. A fejlesztési stratégia teljes
anyaga elérhet✁ mindenki számára a www.leaderszinetgia.hu internetes felületen. Az elnökségi ülésen szó volt
még a LEADER intézkedésekr✁l is, a vonatkozó rendelet hamarosan megjelenik.
- Várhatóan még ebben a hónapban -ha egy kis késéssel is- de kihirdetik a falunapi pályázatok eredményét.
A csúszás oka, hogy a korábban jelzett 150 lehetséges nyertes település helyett, több mint ötszáz falu kaphat
FVM támogatást rendezvényének,eseményeinek megtartására. Egyenként 1-1,5 milliós támogatás érkezhet a
nyertes falvakba. A mi kistérségünkb✁l öten adták be kérelmüket: Bicsérd, Bükkösd, Kacsóta, Királyegyháza és
Szentl✁rinc. Az elmúlt évben Bicsérd jó pályázatával már részesült támogatásban. Megjegyzend✁, hogy a
támogatást nem készpénzben kapják a települések, hanem technikai segítséget kapnak a lebonyolításhoz,
melyr✁l kés✁bb igazolt számlákkal kell elszámolni. ✂
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„NYÚLNAP 2009” AZ ISKOLÁBAN

Április 8-án rajzversennyel és játéknyuszi-kiállítással egybekötött „Nyúlnapot” tartottak a bükkösdi alsó tagozatos
iskolások. A hagyományteremtő rendezvényen a kisiskolások vendégül látták az óvodásokat. A változatos programban
ügyességi és sportjátékok (például: futóverseny tojással), kézműves tevékenységek (tojásfestés, nyuszi-kifestő, ujjfestés, tojásbáb-ragasztás stb.), ízletes falatkák kóstolása szerepeltek. A nyuszi-rajzverseny győztesei: kiscsoportban: 1.
Sárközi Violetta, 2. Kovács Bálint, 3. Takács Marcell; középső csoportban: 1. Lakatos Viktória, 2. Balog Lolita, 3.
Kovács Fanny; nagycsoportban: 1. Sum Virág, 2. Szemán Lili, 3. Nagy Dániel; az elsősök között: 1. Bogdán Patrik, 2.
Bucsai Gréta, 3. Makkai Richárd; a másodikosok között: 1. Orsós József Dávid, 2. Bogdán Szabina, 3. Bogdán
Krisztina; a harmadikosok között: 1. Kiticsics Zalán, 2. Bozó Dorina, 3. Szegő Laura; a negyedikesek között: 1.
Fenyvesi Lajos, 2. Orsós Dávid, 3. Pető Nikolett.
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A SZONEK IGAZGATÓ TANÁCSÁNAK ÜLÉSE BÜKKÖSDÖN
Április 23-án az iskola könyvtárában tartotta értekezletét a SZONEK Igazgató Tanácsa. Az óvoda és az iskola
megtekintése után Meisl Károlyné igazgató bemutatta a bükkösdi tagintézményt, majd tájékoztatta a Tanács tagjait a
félév eddig eltelt időszakának legfontosabb iskolai eseményeiről, eredményeiről és a vissza lévő feladatokról.
Az Igazgató Tanács tagjai:
Heller Alajosné főigazgató, Tóth László a Bicsérdi Általános Iskola és Óvoda igazgatója, Szente Józsefné a Bicsérdi
Általános Iskola és Óvoda óvodavezetője, Meisl Károlyné a Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda igazgatója, Priskin
Ágota a Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda óvodavezetője, Palkó Ottó a Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda
igazgatója, Grimné Hunyadvári Éva a Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda óvodavezetője, Dömötörné Nagy
Júlia a szabadszentkirályi Zsigmond Király Általános Iskola és Óvoda igazgatója, Vargáné Papp Gyöngyi a
szabadszentkirályi Zsigmond Király Általános Iskola és Óvoda óvodavezetője, Czömpöly Lászlóné a szentlőrinci Ifjúság
Úti Ált. Isk. igazgatója, Petz Józsefné a szentlőrinci Kodolányi Utcai Ált. Isk. igazgatója, Vókó Ágota a szentlőrinci
Speciális Tagozat és Kollégium igazgatója, Nyakáné Maár Zsuzsanna az Alapfokú Művészetiskola igazgatója, Raffay
Katalin a szentlőrinci Arany János Utcai Óvoda vezetője, Kurucz Istvánné a szentlőrinci Liszt Ferenc Utcai Óvoda
vezetője, Pappné Velner Ágnes a szentlőrinci Német nemzetiségi tagozat vezetője, Bürge Aliz gazdasági igazgató.

„Gratulálok az iskola és az óvoda pedagógusainak és minden alkalmazottnak ezért a
színvonalas pedagógiai munkáért, gondoskodó hozzáértésért. Jó volt itt lenni, és öröm ehhez
az intézményhez tartozni.” – írta a látogatás végén Heller Alajosné főigazgató az iskola vendégkönyvébe.

MEGASZTÁROK JUTALOMBA
Április 24-én a bicsérdi „Hallasd a hangod!” rendezvényét tekinthették meg az iskola diákjai közül
azok, akik az elmúl időszakban a tanórán kívüli munkában is kivették részüket az iskolában. A
jutalomjegyeket a helyi önkormányzatok adták ajándékba a gyerekeknek és az őket kísérő
pedagógusoknak. A bicsérdi program két részből állt. Az első részben a SZONEK iskoláihoz
tartozó gyerekek mutatták be, hogy „ki mit tud” különböző műfajban énekelni, zenélni. A
rendezvényre meghívást kapott a pécsi-szentlőrinci illetőségű Antracit rockzenekar, akinek
dobosa Meisl Gábor, a bükkösdi iskola volt diákja.

Az Antracit zenekar koncertje

A négy „megasztár”: Tóth Lüszi, Lakatos Krisztián, Fekete Dávid és Király Viktor adott
koncertet a bicsérdi sportcsarnokban
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FÖLD HETE AZ ISKOLÁBAN
„1970-ben már sokan felismerték, hogy tenni kell valamit bolygónk egészségéért. Az amerikai
kezdeményezésnek köszönhetően ma már minden országban különböző programokat szerveznek az
embereknek, hogy egy kis futással vagy játékkal tegyenek valamit a Földért. Magyarországon 1990
óta ünnepljük ezt a napot.” (Sulinet)
A Föld Napja jelmondata:

„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”
Az iskola idén egy egész hetes projektsorozattal köszöntötte a Földet. Az alsó tagozatosok a Föld és a természet
védelméről szóló rajzokat készítettek, hulladékokból szobrokat, objecteket, új funkciójú tárgyakat hoztak létre. Ügyességi
játékokat játszottak, amelyek mindegyike egy-egy környezetünket szennyező anyag „kezelése” köré szerveződött. Kvízfeladatokat oldottak meg a szelektív hulladékgyűjtés, a veszélyes hulladékok kezelése és a Föld jövője témakörökben.
Április 22-én minden osztály növényt ültetett, majd közösen elültették az „Év Fáját”, egy csodaszép fenyőt. A felsős
diákok filmeket tekintettek meg a Föld és a környezet védelmével kapcsolatban, majd a megújuló energiaforrások
témakörében készítettek számítógépes prezentációkat (a szél-, a víz-, a Nap- és a geotermikus energia volt az egyes
évfolyamok témája). E programokon túl kitakarították a gyerekek az iskolaudvarát és környékét, rengeteg papírt
gyűjtöttek. És majdnem minden nap lehetősége volt bárkinek részt venni ügyességi játékokban, játékos
sportdélutánokon.

(Heffner Anna, a Suli HÍRMONDÓ tudósítója)

7

Bükkösdi Hírlap

2009. április

Mit kell tudni az ingatlanok és a közterületek tisztántartásáról?
Bükkösd Községi Önkormányzat Képvisel -testülete 12/2007.(V.31.) sz. rendelete szabályozza a helyi
környezet védelmér l, a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról szóló kérdéseket. Az alábbiakban
közzétesszük az ingatlanok és közterületek tisztán tartása vonatkozó tudni valókat.
„ 2. § (1) A község területén lév✁ ingatlanok
tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, illetve
tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá
kötelességük, hogy ingatlanukat megm✂veljék,
rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.
(2) Az ingatlanok tulajdonosai kötelesek gondoskodni
a ház, vagy a telek el✁tti járdaszakasz és az úttest
széléig
terjed✁
zöldterület
tisztántartásáról,
kaszálásáról.
(3) Intézmények, szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari
egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és más árusító
helyek el✁tti járdaszakasz és zöldterület tisztántartása,
a hó-és síkosságmentesítése mind nyitvatartási id✁ben,
mind azon túl a használó, illetve a létesítményt
üzemeltet✁ kötelessége.
(4) A gondozatlan járdaszakasz tisztítását, kaszálását
az önkormányzat az ingatlan tulajdonosa terhére
elvégeztetheti.
(5) A járda síkosság-mentesítését a tisztántartásra
kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne
származzon baleset.
(6) Ónos es✁t✁l, jégt✁l, hótól síkossá vált járdát a
szükséghez képest naponként többször fel kell hinteni.
A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó
szóróanyagot (homok, hamu, f✂részpor, k✁porliszt)
kell használni.
E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést
okozó anyagot használni nem szabad. A szóróanyag
beszerzésér✁l a tisztántartásra kötelezettnek kell
gondoskodni.
(7) Köztisztasági szempontból járdának min✁sül az a
gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen
útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest
széléig (szegélyéig) terjed.
(8) Kérelemre mentesíthet✁ a zöldterület tisztántartási
kötelezettség alól, aki id✁s kora vagy egészségügyi
állapota miatt képtelen annak végrehajtására, valamint
a végrehajtásra
kötelezhet✁ közeli hozzátartozója nincs, és a családban
az egy f✁re es✁ jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj 150 %-át.
(9) A kérelmeket a Szociális Bizottság bírálja el,
döntésük ellen a Képvisel✁-testület lehet benyújtani a
fellebbezést.
3. § (1) A közterületen lév✁ árkok, nyitott csatornák,
folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz
akadálytalan elfolyásának biztosítása - az ingatlan
el✁tti szakaszra terjed✁en – a helyi önkormányzat
kötelessége.
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(2) Járm✂behajtók átereszeinek építése, jókarban és
tisztántartása
minden
esetben
az
ingatlan
használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
(3) A csapadékelvezet✁ árokba szennyezett (olajos,
vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos!
Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas
anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, t✂z- és
robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezet✁
árokba szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni
tilos!
4. § (1) Építési területen és az építkezés közvetlen
környékén (az építkezés el✁tti területen) az építést
végz✁ kivitelez✁nek kell biztosítani a tisztaságot.
(2) Beruházások esetén a birtokbavételt✁l a kivitelezés
megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak), ezt
követ✁en a kivitelezés befejezéséig a kivitelez✁nek
kell gondoskodni az általa elfoglalt terület
tisztántartásáról.
(3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a
munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási
anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és
egyéb szennyez✁dés ne keletkezzen.
(4) Amennyiben a munkálatok végzése során építési
törmelék, illetve hulladékanyag keletkezik, úgy azt
folyamatosan, legkés✁bb a munka befejezését✁l
számított 48 órán belül a kivitelezést végz✁ szervnek
vagy személynek el kell szállítani, és a közterületet
helyre kell állítani, illet✁leg meg kell tisztítani.
(5) Közterületen építési, bontási anyagot a
polgármester által kiadott közterület-használati
engedélyben meghatározott területen, az engedélyben
megjelölt módon és id✁tartamig szabad tárolni.
Magánterületen engedély nem szükséges, de csak
olyan anyagot szabad tárolni, amely közegészségügyi
szempontból veszélytelen.
(6) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési
törmeléket, illetve szemetet szállítani és helyezni!
5. § (1) Közterületen szennyez✁ anyagot csak olyan
módon szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki
ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha a
szállítás közben a terület szennyez✁dnék, a
szennyez✁dés el✁idéz✁je köteles azt eltávolítani és a
megakadályozásáról
további
szennyez✁dés
gondoskodni.
(2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a
a
szennyez✁dés
közterület
szennyez✁dik,
el✁idéz✁jének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után
nyomban meg kell tisztítani.
6. § (1) A község közterületén tilos járm✂vet mosni,
olajcserét vagy más olyan tevékenységet végezni,
amely szennyez✁dést okoz. Folytatás a 9. oldalon ✄
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Ingatlanok és közterületek gondozása... Folytatás a 8. oldalról
Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell
végezni, hogy a szennyez dés közterületre ne
kerüljön.
(2) A gondozott zöldterületre járm✁vel ráhajtani, azon
parkolni, azt bármi módon károsítani tilos!
7. § (1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e
célra rendszeresített helyen szabad elhelyezni. Tilos az
építményeket, kerítéseket, él fákat bármilyen felirattal
megrongálni. A közszemérmet és közízlést sért
feliratokat a tulajdonos 24 órán belül köteles saját
költségén eltávolítani.
(2) Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb
létesítményben lév , idejét múlt hirdetményt az
elhelyez köteles eltávolítani, legkés bb a felhívás
kézhezvételét l számított 3 napon belül, köteles
továbbá az így keletkezett hulladék összegy✁jtésér l és
elszállításáról is gondoskodni.
8. § (1) Szemetet, hulladékot csak az arra a célra
rendszeresített és felállított szeméttartóba lehet
elhelyezni.
(2) Aki közterületet, valamint az itt elhelyezett
felszerelési, berendezési tárgyakat beszennyezi,
köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni.
(3)
Magánszemélyek,
jogi
személyek,
jogi
személyiséggel nem rendelkez egyéb szervezetek
tevékenysége következtében közterületen keletkezett
szennyez dés megszüntetése, a szennyez dést okozó
szerv, illetve személy feladata.
(4) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a
környék leveg jét szennyezi, az egészséget
veszélyezteti, vagy él sdiek részére táptalajt nyújthat,
sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni vagy
elhagyni nem szabad.
(5) Az állattartással kapcsolatos köztisztasági
feladatokról külön rendelet rendelkezik.
(6) Elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles
haladéktalanul az arra jogosult vállalkozóval
elszállíttatni. Közúton történt állat elhullását - ha
annak tulajdonosa ismeretlen - a polgármesteri
hivatalnál azonnal be kell jelenteni.

9. § Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt
körülvev 10 méteres területsáv tisztántartása az
alkalmi használó kötelessége.
Az árusításból keletkez hulladék gy✁jtésére zárható
edényt kell kihelyezni és azt saját költségen
elszállítani.
10. § (1) Az épület tulajdonosa gondoskodik arról,
hogy az épület tet zetér l az es víz, hólé a járdára ne
csorogjon.
(2) A település területén lév tavakba, holtágakba, él
vízfolyásokba, belvízelvezet
árkokba tisztítatlan
szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy
egyéb hulladék lerakásával beszennyezni tilos!
III. Fejezet
Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése
11. § (1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított
t✁zrakóhelyen szabad égetni úgy, hogy az az emberi
egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés
h sugárzása kárt ne okozzon.
(2) Az égetend kerti hulladék nem tartalmazhat más
kommunális, illetve ipari eredet✁ hulladékot (pl. PVC,
veszélyes hulladék).
(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzel berendezést
használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére t✁zvagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
(4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett
tüzel berendezést rizetlenül hagyni nem szabad, s
veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet
azonnal el kell oltani.
(5) A tüzelés, a tüzel berendezés használatának
színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell
készenlétbe helyezni, amelyekkel a t✁z terjedése
megakadályozható, illet leg a t✁z eloltható.
(6) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és
meghirdetésre kerül lomtalanítási akció is igénybe
vehet .
(7) A hatóságilag elrendelt általános t✁zrakási tilalom
alól a rendelet nem ad felmentést.
12. § Tilos az (1) bekezdésben meghatározott hulladék
égetése 18.00 h.- 7.00.h-ig, valamint vasár- és
ünnepnapokon.” ✂

Szép borok szerepeltek az
idei borversenyen is
Remek borokat bírálhatott a zs✁ri az április
18-án megrendezett hagyományos Bükkösdi
Borversenyen. A korábbi évekhez hasonlóan
az idén is neves villányi és siklósi
szakemberek részvételével zajlott a borok értékelése. A szakemberek
elmondták, hogy a legtöbb hiba a bor tárolásával és a kénezés használatával volt. Ett l eltekintve 5 aranyérmet
osztottak ki, valamint 13 ezüst és 6 bronz min sítés született. Az év bora kitüntet címet, Diós Tibor 2008. évi
vegyes fehérbora kapta. Köszönjük Budai Zsoltnak, hogy nem csak polgármesterként vett részt a rendezvényen,
hanem remek pörköltet is f zött a település vendégeinek és a borosgazdáknak. ✂
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A föld érték! - földhasználat és közmunkaprogram
Jó tíz éve hirdette meg az akkori
kormányzat
a
szociális
földprogramot, amely szépen és
gyorsan elhalt. Pedig az ötlet jó
volt, csak valahogy munkakedv,
akarat nem volt hozzá...
Most, a válság közepette, amikor
egyértelm , hogy hosszabb távon
kell a családoknak is az er✁sen
lecsökkent jövedelmekkel és a
hiányzó munkahelyekkel számolni,
ismét id✁szer újragondolni ezt a
lehet✁séget.
Budai Zsolt
következ✁ket
mondja:
–Számomra a legnagyobb gondot a
közfoglalkoztatás esetén mindig az
okozta, hogyan lehet megszervezni
azt, hogy értelmes munkát tudjunk
biztosítani az emberek számára.
Azon is gyakran elgondolkoztam,
milyen ellentmondás az, hogy falun
élünk,
eközben
a
fiatalabb
generációnak eszébe sem jut, hogy
a föld arra való, hogy megtermeljük
benne az ennivalót. Emlékszem
arra, amikor gyerekkoromban a
sz✁l✁b✁l körülnéztem, mindenhol
gondosan m velt sz✁l✁ket láttam
körbe-körbe, ha lenéztem a falura,
mindenütt megm velt portákat
lehetett látni. Még azon is
összevesztek az emberek, ki
kaszálja le az árokpartot, ki
hasznosíthatja a szénát. Mert a
falun semmi nem veszett kárba! Ma
pedig senkinek sem kell sz✁l✁, a
kertet meg benzines kaszával
kaszálják, a f aztán ott rohad.
–Ez pazarlás.
–Persze, de szerintem a legtöbb
fiatal meg sem tudná például
különböztetni a babtól a szulákot.
Tehát egyszer en elveszett az a
tudás, ami évszázadokon keresztül
felhalmozódott.
–Hogy függ össze ez a szomorú
tény a szociális földprogrammal?
–Mint mondtam, fontosnak tartom,
hogy értelmes munkát tudjunk
biztosítani
a
munkanélküliek
foglalkoztatásához.
Az
önkormányzatnak van földterülete,
adja magát az ötlet, hogy jó volna
10

hasznosítani.
A
szociális
földprogram elvileg most is létez✁
dolog, tehát itt helyben jó lenne
újrakezdeni.
–Hogyan?
–Hát éppen ez az, ami nem könny ,
ezért
tapasztalatokat
kellett
szerezni. A közelmúltban Wágner
Antallal, Hetvehely, Gy✁rváry
Márk, Szentl✁rinc polgármesterével
és
a
Munkaügyi
Központ
szentl✁rinci
kirendeltségének
vezet✁jével Szakadátra látogattunk
tapasztalatokat szerezni. Szakadát
egy 3-400 lakosú Tolna megyei
település, másik két, hasonló kis
faluval együtt sikeresen m ködteti
a földprogramot. A tapasztalatokat
nem lehet egy az egyben
hasznosítani, több ok miatt.
Tolnában nagyon jó min✁ség a
föld, az itt él✁k nem hagytak föl a
földm veléssel, - nálunk a föld nem
olyan kiváló adottságú, a lakosság
nem foglalkozik földm veléssel.
Bükkösd
viszont
összehasonlíthatatlanul el✁nyösebb
helyzetben van pusztán amiatt, mert
vasútvonal mellett fekszik, a tolnai
falvak száktelepülések, közlekedés
nélkül,
aminek
az
lett
a
következménye, hogy a fiatalok
pánikszer en elköltöztek, maradtak
az id✁sek, és azok a munkaképes
korúak,
akiknek
másutt
is
kilátástalan lenne a helyzetük. Az
adottságok
Okorvölgyhöz
hasonlítanak
inkább,
mint
Bükkösdre.
–Mit csinálnak
itt szociális
földprogram keretében?
–Mindhárom faluban mást. Az
egyikben néhány százezer forintos
pályázatokon
nyert
pénzb✁l
csemegesz✁l✁t
telepítettek.
A
helyben él✁ket a munkaügyi
központ
támogatásával
foglalkoztatták, sok buktatóval.
Részben az id✁járás is sok kárt
okozott, de az is, hogy a
sz✁l✁m veléshez
szükséges
hozzáértés is hiányos volt. Nem
termett olyan sok sz✁l✁, hogy
piacon értékesítsék, de a helyi

id✁sek otthonát el tudták látni vele,
és a közmunkások is ingyen
juthattak gyümölcshöz. Az az
eredmény pedig felbecsülhetetlen,
hogy az embereket visszaszoktatta
a földm veléshez. A másik
településen – szintén pályázati
pénzekb✁l – f thet✁ fóliasárat
építettek,
konyhakerti
növénytermesztés
céljából.
Pritaminpaprikát,
pontosabban
annak vet✁magját állítják el✁. Sok
él✁munkára van szükség, hiszen a
palántát nevelés után ki kell ültetni
a töveket a szabadba. A paprika
húsa melléktermékként jelentkezik,
hiszen csak a magját értékesítik, ez
az egyébként fontos melléktermék
az itt dolgozóké marad, amit
megehetnek, feldolgozhatják azt.
Tíz család dolgozik a termesztéssel,
a szerény haszonból már egy új
sátrat is építettek, ahol más
konyhakerti növényeket kezdtek
termelni. A tiszta nyereség 3 millió
forint, - a kiadásokat nem tudom,
de valószín leg minimális, hiszen
mindenre lehet pályázati pénzt
szerezni. A nyereségb✁l azonban
fejleszteni lehetett. A harmadik
településen
az
önkormányzat
felszántotta a földet, és a tíz
legrászorultabb családot vonta be a
programba.
Ingyen
kaptak
burgonyatermesztéshez vet✁magot.
Pályázati pénzb✁l traktort is
vásároltak.
–Mit
lehet
hasznosítani
a
tapasztalatokból?
–Lemásolni nem lehet, de értékes
tapasztalatokat szereztünk. Egyrészt
tudomásul kell venni, hogy a
programból nem lesz üzleti haszon,
- de hát nem is véletlenül szociális
földprogram
az
elnevezése.
Számomra az egyértelm lett, hogy
igazi értelme van ennek, hiszen
valóban értelmes munkával lehet
foglalkoztatni az embereket, vissza
lehet szoktatni a föld szeretetéhez,
m veléséhez ✁ket.
Folytatás a 11. oldalon ✄
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A föld érték - Folytatás a 10. oldalról
–Mihez lehet Bükkösdön fogni?
–Mindenekel tt
fóliasátorban
növényeket
lehet
termeszteni,
amivel meg lehet oldani a falu
virágosítását, és ezzel máris több
százezer
forintot
spóroltunk.
Másrészt érdemes az önkormányzat
földterületét hasznosítani. Mivel a
föld min sége miatt értékes
konyhakerti kultúra nem alakítható
ki, arra gondoltam, olyannal kéne
foglalkozni, amivel másutt nem
dolgoznak. Pl. kiválóan alkalmas a
ribizli termelése, régen mindenhol
volt néhány ribizlibokor, - mára
csillagászati áron lehet a piacon
apró
dobozokba
porciózva
vásárolni. Azt gondolom, nem a

gyümölcs az igazi haszon, hanem a
feldolgozott végtermék, ez esetben
a ribizlibor, ami igazán különleges
csemege. A Leader vidékfejlesztési
program minden uniós államban
támogatja az u.n. „helyi terméket”,
ezért már tárgyaltam err l a Leader
illetékeseivel is. Az ötlet tetszést
aratott,
és
további,
érdemi
tárgyalásaim lesznek err l a
következ hetekben. Néhány évre
szükség van, hogy kifussa magát a
megvalósítás, de arra számítok,
hogy akkor 3-4 ember állandó
foglalkoztatására lesz szükség, és
idénymunkára
a
közhasznú
foglalkoztatás
keretében
lehet
fölvenni embereket. Profitot nem

fog termelni ez a program, mégsem
mondhatom, hogy nem lesz haszon,
hiszen az, ha néhány embernek
munkája lesz, önmagában haszon!
Budai Zsolt így zárja a
beszélgetést: a földet mindig értéknek
tartották. Akinek földje volt, az meg
tudott élni. A gondolkozásban kell
el✁ször változni: meg kell tanulni
ismét értékelni a földet! Az a
benyomásom, hogy ez a változás
elindult. A változás ma különösen
aktuális és szükséges, hiszen a válság
okozta szegényedés szükségessé is
teszi, hogy aki tudja termelje meg
magának a szükséges élelmiszert,
hiszen azért nem kell pénzt kiadni a
boltban. ✂

Tájékoztató a lomtalanításról
A Dél-Kom Kft. ez évben is megrendezi BÜKKÖSD területén a lakosság részére
térítésmentes tavaszi lomtalanítási akcióját. Cégünk a lomok elszállítását az alábbi
időpontban végzi:

MÁJUS 14. CSÜTÖRTÖK
A hulladékot az adott napon reggel 6 óráig kell kihelyezni a gyűjtőjárat számára úgy,
hogy a tisztaság megóvása érdekében a szóródó anyagok gyűjtődobozokba vagy
zsákokba kerüljenek.
Az akció során nem helyezhetők ki a következő anyagok:
- Építésí törmelék,
- Állati tetemek,
- Zöld hulladék,
- Veszélyes hulladékok, (akkumulátor, gumiabroncs, növény védőszeres-festékes dobozok, stb.)
- Elektronikai hulladék. (tv,h✄t szekrény, stb.)

Majális helyett lovasnap és juniális
Idén az Országos
Távlovas
és
Távhajtó
Bajnoksághoz
igazodva június 6án
(szombaton)
kerül
megrendezésre a
hagyományos tavaszi falunap. A
rendezvényt idén is a lóversennyel
szeretnék összekötni a rendez k,

hogy még
látványosabb és
színesebb programot kínáljon az
egész család számára.A lóverseny
eseményei már az el z pénteken
elkezd dnek és vasárnap is
folytatódnak majd, a juniális
eseményei
pedig
kizárólag
szombatra koncentrálódnak.
A tavalyihoz hasonlóan színes
programokkal,
versenyekkel,
ingyenes játékokkal, fellép kkel

várjuk a település lakóit. Addig is
lehet jelentkezni a f z versenyre a
Közösségi Házban személyesen,
vagy az 578-535-ös telefonszámon.
A részletes programot a
következ számban tesszük közzé!
Minden kit szeretettel várunk! ✂
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NymTIT Gyorsinfo – 2009. április
Boda
A Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos
Önkormányzati Szövetségének megyei tagozata a település faluházában tartotta áprilisi ülését, melyen többet
között az „Út a munkához” programról és az önkormányzati rendszer tervezett megújításáról is szó esett.
Helesfa
A helesfai polgárok régi álma teljesült, amikor megalakult a helyi polgár r egyesület. Az eseményen jelen
voltak a szentl rinci rend r rs vezet beosztású munkatársai és a helyi körzeti megbízottak is. A huszonkét f s
önkéntes csoport Hegyi Tibort választotta meg vezet jének. Az alakuló ülésen részt vett Tóth Tibor, a baranyai
szövetség elnöke is, aki elmondta, hogy január óta ez a kilencedik új egyesület Baranyában.
Hetvehely
Javában folynak a Német Tájház felújítási munkálatai. Jelenleg az épület el tti parkoló rész kialakítása
zajlik, ahol egy szép tábla is elhelyezésre került.
A pécsi Koch Valéria Iskolaközpont ötödik alkalommal rendezte meg az alsó tagozatosok német vers- és
prózamondó versenyét. A megmérettetésre több mint száz kisdiák jelentkezett, akik három kategóriában – I.
kategória: 1-2. osztályosok; II. kategória: 3-4. osztályosok; III. kategória: nyelvjárás – mérték össze erejüket.
Minden csoportból öt gyermek jutott tovább az országos versenyre.
A hetvehelyi általános iskolát az I. kategóriában Kollár Kornél, els osztályos és Budai Gábor, második
osztályos; a II. kategóriában Sz✁cs Julianna, harmadik osztályos és Máhonfai Zsanett, negyedik osztályos
tanuló képviselte. A tanulók mindannyian szépen helytálltak, méltón képviselték az iskolát. Kiemelked
eredményt Budai Gábor ért el, aki kategóriájában az el z évhez hasonlóan 39 gyermek közül az els helyet
szerezte meg. Így Budai Gábor májusban, a budapesti országos versenyen képviselheti a hetvehelyi általános
iskolát.
K✂vágósz✂l✂s
Április 25-én tartották a II. Megyei Polgár r Borverseny eredményhirdetését a k vágósz l si kultúrházban.
A megmérettetésre 46 mintával neveztek a baranyai borosgazda polgár rök. A Havrán István vezette szigorú,
de szakért i bírálóbizottság 6 arany, 6 ezüst, és 23 bronz min sítést osztott ki, valamint 11 oklevelet
adományozott. Az eseményen részt vettek a Nyugat-mecseki Társadalmi Információs Társulás településeinek
polgár rei is, akik igen szép eredményeket értek el. „Az Év Baranyai Polgár r Bora” min sítést Garai Gyula
babarcsz l si merlot fajtájú vörösbora kapta. ✄
MTZ 50-es traktor 3 éves 80-as motorral eladó! Érd.: Szabó
Zoltán; 73/378-658
*
Kőműves munkát, építést, átalakítást, burkolást, vállalok. Tel:
20/2839047
*
Babakocsi hordozóval és bébikomp eladó. 06/205175826
*
Megyefai szőlőhegyben 2 db kb. 0,5 ha szántóföld eladó. Érd.:
20/3461-624
*
Eladó 1 db 150*130 cm-es dupla szárnyú beüvegezett ablak
kifogástalan állapotban. Érd.: 0673/378-424

Bükkösdi Hírlap –

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

A lap megjelenését a
Nostra Cement Kft.
támogatja!

Bükkösd község hivatalos lapja. Megjelenik havonta Bükkösd közigazgatási területén.
Ingyenes kiadvány. Az online változat elérhető a www.bukkosd.hu címről
Felelős Kiadó: Budai Zsolt polgármester, Kiadó címe: Bükkösd, Kossuth L. u. 48. Tel.:73/578-560
Főszerkesztő: Volcsányi Gábor. Szerkesztőség címe: Bükkösd, Kossuth u. 57. Tel.: 73/578-535
Nyomtatási munkálatok, terjesztés: Bükkösdi Közösségfejlesztő Egyesület. e-mail: bukkosd@telehaz.hu.
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