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Önnek is ingyen jár!

Sok benyújtott és sikeres pályázat Bükkösdön
20 év múlott el a rendszerváltás óta, de még még
mindig nehéz azt a tényt elfogadni, hogy az önkormányzatok – hiába a települések gazdái, - gúzsba kötve táncolnak. Előző számainkban már írtunk arról,
hogy az önkormányzati rendszer gyökeres megújításra
szorul, mert a mai, szétaprózott hálózat óriási pénzeket
emészt fel, miközben nemhogy fejlesztésre nem jut belőle, hanem egyre több kistelepülés a legalapvetőbb,
törvényekben előírt feladatait sem tudja ellátni. Régesrég nem arról van szó, hogy nem takarékosan gazdálkodnak egyes önkormányzatok, - hanem arról, hogy a
központi államhatalom által juttatott
pénz nem elég azokra a feladatokra,
amelyeket éppen az állam ír elő.
Fejlesztésre csak külön forrásból futja. Ez pedig elsősorban nagy cégek által
befizetett iparűzési adóból adódik, ami jellemzően a városok bevétele szokott lenni. A turizmus is szépen hoz a
házhoz, - turizmust azonban ott lehet
fejleszteni, ahol különleges adottságok
vannak. (gyógyvíz, műemlékek, kulturális fesztiválok, gyönyörű természeti
táj). Ha egyik adottsága sincs egy településnek, - és a
magyar falvakban nincsenek, - akkor két út áll az önkormányzat előtt: vegetálva reménytelenül lecsúszik, vagy minden lehetőséget megragadva pályázik, pályázik, pályázik....
Budai Zsolt Bükkösd pályázati tevékenységéről a
következőket mondja:
A környező települések mindegyike sokat pályázik. Mi
az egyik legtöbbet pályázó falu vagyunk, abban pedig
egyedülállóan élen járunk, hogy a civil szervezeteink
és az egyéni vállalkozások is ugyanilyen aktivitással
vesznek részt minden kiíráson.
A pályázatokkal egy gond van: nem arra tudunk pénzt
szerezni, amire szükségünk volna, hanem arra lehet
csak pályázatot benyújtani, amilyen célra a kiíró lehetővé teszi. Állandóan figyeljük a különböző lehetőségeket, és állandóan azon törjük a fejünket, hogyan tudjuk a saját céljainkat úgy megfogalmazni,hogy „beleférjen„ a kiírás keretei közé. Minden lehetőséget megragadunk! A befektetett munkák eredménye hamarosan érzékelhető lesz majd, - a pályázatok elbírálása, a
pénzhez való hozzájutás ugyanis nagyon hosszú folyamat.
Két nagyobb volumenű projektre pályáztunk most.
A Duna - Mecsek Alapítványhoz egy olyan pályázatot
nyújtottunk be, amellyel a polgármesteri hivatal fűtés-

korszerűsítését végezhetjük el. Az elnyerendő 5 millió
forintból olyan fatüzelésű kazánt vásárolunk, amely elgázosítja a fát, egy puffertartályban tartósan melegen
tartja a vizet, és ezáltal azonos hőmérsékleten cirkuláltatja az egész rendszerben. A kazán 600 ezer forintba
kerül, de kicseréljük a fűtőtesteket, csöveket is. A pénz
arra is elég, hogy a szükséges tűzifát kitermeljük és a
helyszínre szállítsuk. Ez ma a legkorszerűbb rendszer.
A fát közmunkások termelik majd ki.
30 millió forintra pályáztunk a Norvég Alaphoz.
(Ez olyan pénzalap, amelyet a norvég állam meghatározott összegben és időtartamra ad a
közép-kelet európai államoknak, annak
érdekében, hogy képesek legyenek felzárkózni Nyugat-Európához. Norvégia
nem tagja az Európai Uniónak, de fontosnak tartja, hogy hozzájáruljon a kontinens elmaradott országainak fejlődéséhez. Az Alaphoz csak nagyobb volumenű pályázatokat lehet benyújtani,
ezek módja és elbírálása az uniós paraméterek szerint történik, vagyis nehéz
és bonyolult, - de megéri.)
Olyan pályázatot adunk be, amelynek célja az akadálymentesítés, de nemcsak az itthon ismert fogalom
szerint, - vagyis: a lépcsők mellett rámpák is legyenek
a tolókocsik számára, - hanem az infokommunikációs
akadálymentesítést is magában foglalja. Ez azt jelenti,
hogy bárki által szabadon hozzáférhető, szabadon kezelhető internet hozzáférést kell biztosítani, a vakok és
siketet számára is. Az önkormányzat és az egészségház előtti új parkolók kiépítése is része a rendszernek.
Minden önkormányzati intézmény fejlesztésére sor
kerül pályázati pénzből, és ez igazán jelentős mértékű
lesz: az iskola és óvoda 100 milliót, a Kultúrház 30
milliót, a helyi konyha 7 milliót, a sportcsarnok 2,5
milliót, a most említett két pályázat 35,5 milliót jelent.
Vagyis összesen 175 millió forintot sikerül néhány
év alatt fejlesztésekre fordítanunk!
A konyha kialakítását a Leader vidékfejlesztési forrásból oldjuk meg. E tárgyban írt pályázatunk elbírálása augusztusban várható, de már volt egy előellenőrzés, t.i. azt vizsgálták meg, valóban nem kezdtük-e
meg aki kivitelezést, mert az szabálytalan volna. Nem
akarok felelőtlenül ígérgetni, de azt remélem, jövő tavasszal megkezdheti a munkát a konyha. Ettől a helyi
élelmezés színvonalának emelkedését várjuk.
Folytatás a 2. oldalon ▶
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Sok sikeres és benyújtott pályázat Bükkösdön - Folytatás a 10. oldalról
Az elmondottakon kívül két, kisebb volumenű
pályázatunk megvalósítására kerül sor hamarosan.
1 millió forintot nyertünk a közterületek
karbantartására szolgáló eszközök vásárlására. Ez új
lengő és önjáró fűkaszák vásárlását teszi lehetővé.
Olyan nagy Bükkösd közterülete, hogy az intenzív
igénybevétel miatti elhasználódás miatt 5 évente le kell
cserélni az egész gépparkot,
3,2 millió forintot nyertünk járda felújításra.. Ez
erre nem sok pénz, de remélem, az egész Dózsa
György utca járdájáénak aszfaltfelújítását sikerül
megoldani belőle. Pontosan tisztában vagyok azzal,
hogy másutt is nagy szükség volna erre, - de ennyi a
rendelkezésre álló pénz, nem több, és a Dózsa György
utcában a legnagyobb a forgalom. Súlyozni kell, hol
használjuk fel azt, ami van, és az a célszerű és
méltányos, ha a legnagyobb terhelésnek kitett hely
javítására fordítjuk.
Bár nem bükkösdi, hanem kistérségi pályázat, - a
megvalósítás kivitelezése is, - mivel érinti a mi
iskolánkat és óvodánkat, - mégis megemlítem. Az
uniós u.n. TÁMOP pályázaton a kistérségi oktatási
hálózat (iskola és óvoda) 100 millió forintot nyert.
Ebből értelemszerűen a mi intézményeink is

profitálnak. Ha hozzávesszük azt, hogy az oktatási
hálózat (5 iskola és óvoda) felújítására korábban már 1
milliárd forintot nyert a kistérség, amiből a mi
intézményeink 109 millió forintot „kapnak”, akkor
nyugodt szívvel nyugtázhatom, hogy Bükkösdre az
elmúlt évekhez képest nagyon sok pénzt sikerült hozni.
Ez utóbbi pályázattal azonban lesznek problémáink.
Ezeknél a pályázati támogatás 100 %-os, azaz nincs
szükség önrészre. Csakhogy a kivitelezés idejére már
érvényes lesz az új ÁFA törvény, azaz magasabb lesz.
A Bükkösdre eső 109 millió forint áfája eddig 20
millió volt, ezt a pályázati összeg tartalmazza is,
csakhogy a tényleges áfa – az időközi emelkedés miatt
25 millió lesz! Vagyis 5 milliót a saját kasszánkból kell
kigazdálkodni. Az a helyzet ugyanis, hogy az uniós
pályázatokat kizárólag úgy lehet csak megvalósítani,
ahogyan azt jóváhagyták, még akkor is, ha a költségek
közben emelkedtek, módosítani semmit nem lehet.
Arra van csak lehetőség, hogy – központi állami
alapból - külön pályázzunk az önerő egy részére, de az
összeg másik részét egészen biztos nekünk – és a többi
érintett önkormányzatnak – kell „lenyelnie”.
Természetesen így is megéri, hiszen soha nem látott
fejlesztést jelent a megvalósítás. ■

Üzemlátogatás Királyegyházán
Üzemlátogatásra hívta május 23-án a
Nostra Cement Kft. a Bükkösd Holnapjáért
Egyesület tagjait és a bükkösdi lakosokat. A
gyár vezető szakemberei bemutatták az
érdeklődőknek az épülő létesítményeket,
elmagyarázták a különféle gyáregységek
jövőbeli funkcióit. Az előadás szemmel
láthatóan felkeltette a vendégek érdeklődését,
akik a végén kérdéseket is feltettek. Többeket
megdöbbentett a gyár hatalmas mérete és az a
technika, amelynek köszönhetően ilyen gyors
ütemben „kinőttek” a földből az építmények.
A látványos, úgynevezett csúszózsalus
technológiát a gyakorlatban sajnos nem
lehetett megfigyelni, mert ilyen irányú
munkák jelenleg nem folytak az építkezésen.
Többen érdeklődtek a közelmúltban történt
tűzesetről
is.
Guba
Péter
operatív
projektvezető elmondta, hogy az esetnek „nagyobb volt a füstje, mint a lángja”. Az egyik silóban, vélhetően
elektromos hiba folytán kigyulladt némi faanyag, amelynek a füstje aztán a magasba tört, kisebb riadalmat
keltve. Az esetet még jelenleg is vizsgálják. A helyszínre nagy készültséggel érkeztek a tűzoltók, de szerencsére
az tűz nem bizonyult olyan komolynak, mint elsőre gondolták volna. Természetesen egy ilyen horderejű
építkezésen zajló események számot tartanak a sajtó kiemelt érdeklődésére, így ezt az esetet is „felfújták”.
A cementgyár tehát láthatóan jó ütemben épül, és erről a bükkösdiek is személyesen meggyőződhettek. Bár
többen csalódottak amiatt, hogy ez az építkezés nem a mi településünkön zajlik, azzal mindenki egyetért, hogy
a bükkösdi kő kulcsszereplő a történetben. Az pedig a különféle támogatások mellett a mostani látogatás
megszervezéséből is érezhető, hogy a Nostra továbbra is fontos partnere kíván lenni a településünknek. ■
V.G.
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FÖLD HETE PROJEKT AZ ISKOLÁBAN
Az előző hónapi lapzárta után zárult le az iskolában a Föld Hete projekt. A program eredményeiről így
utólag tudunk tájékoztatást adni az Olvasóknak.
A papírgyűjtés három napján 1.076 kg
újrahasznosítható papírt gyűjtöttek össze az
1-6. osztályosok. Ezzel a mennyiséggel 17
élőfát mentettek meg a kivágástól. Az utolsó
napi vetélkedőn – melyet meglátogattak a
kistérségi iskolák pedagógusaiból szervezett
IPR-csoport tagjai is – az alsó tagozaton a 4.
osztály csapata nyerte el az első helyet, míg
a felsőben az 5. osztály „Fortyogó Föld”
csapata lett a győztes. A papírgyűjtést
szintén az 5. osztály nyerte (340 kg-mal),
míg az egyéni gyűjtésben a 2. osztályos
Kiskőrösi Máté lett a győztes (124 kg-mal).
A Föld Hete projekt keretében feladatul kapták az alsó tagozatos gyerekek, hogy írjanak arról, hogy mit
tennének a környezetük védelmében abban az esetben, ha ők lennének a falu vezetői. Ígéretünkhöz híven
a két legjobban sikerült fogalmazást az alábbiakban közöljük:
Ha én lennék a polgármester
azt a törvényt hoznám, hogy szelektíven gyűjtsék a hulladékot az emberek. A fákat körbekeríteném, hogy
ne viseljék le a kutyák. A parkokba kukákat helyeznék, hogy azokba dobják a szemetet. Rendszeresen
tisztítatnám az árkokat, patakokat, lenyíratnám a füvet a közterületen. Megújuló energiaforrásokat
használnék, és arra kérném az embereket, hogy ők is azokat használják. Autó helyett inkább busszal vagy
biciklivel járnék a különböző helyekre, ahol dolgom akadna. (A 4. osztály csapata)
Ha én polgármester lennék
megbüntetném a szemetelőket, meg azokat is, akik a szennyvizet a patakba vagy más helyekre vezetik az
emésztőgödör helyett. Környezetfelügyelő csoportot szerveznék, akik rendet tartanának a faluban.
Pályázatokat írnék a falu fejlesztésére. Minden péntek vagy szombat délután koncerteket, előadásokat
szerveztetnék a művelődési házba. Az előadások bevételéből támogatnám az óvodát és az iskolát.
Kitiltatnám a nagy kamionokat, teherautókat a faluból. Kerékpárutat építtetnék. (A 3. osztály csapata)
JAKABHEGYALJA KUPA
Április 20-án a Jakabhegyalja Kupa atlétikai versenyén a bükkösdi
iskolások csapata 2. helyezést ért el. (Alsós korcsoport: Kata
Georgina, Pető Nikolett, Bibity Vivien, Bibity Dániel, Bibity Máté,
Pálfi Kornél; 5-6. osztályos korcsoport: Freifogel Eszter, Gondos
Alexandra, Mihály Anna, Bogdán Dávid, Kiss Jácint, Popovics
Viktor; 7-8. osztályos korcsoport: Költő Evelin, Orsós Erika, Orsós
Piroska, Kovács Bálint, Mihály Ferenc, Sárközi Márió.
 Bükkösdi távolugrás
V. NIELS BOHR FIZIKA-KÉMIA VERSENY HETVEHELYEN
Május 4-én Hetvehelyen rendezték a felső tagozatosok V. Niels Bohr fizika-kémia versenyét, az
RHK Kht. szervezésében. Kilenc csapat vetélkedett egymással. Bükkösd csapata 2. helyezést ért
el. (A csapat tagjai: Decsi Renátó, Farkas Vivien, Györe Zoltán és Kiszt Richárd.) Az egyéni
versenyben a 8. osztályosok között Kiszt Richárd lett az 1. helyezett. Kiváló teljesítményt
nyújtott, bár helyezést nem ért el Wolf Péter 7. osztályos helesfai tanuló. A bükkösdi, cserdi és
helesfai csapatokat Császár Csabáné és Temesvári Csabáné készítette fel a versenyre.

Bükkösd csapata
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MÁJUSI SPORTHÍREK
Május 7-én Szigetvárott rendezték meg a Kisiskolák labdajáték versenyét. Az induló hat csapat közül a
bükkösdiek a 4. helyezést érték el. (A csapat tagjai: Decsi Renátó, Fodor Viktor, Kovács Bálint, Kovács
Norbert, Mihály Ferenc, Sárközi Márió és Wolf Péter.)
Május 11-én Góliát focibajnokságon vett részt a bükkösdi csapat Mindszengodisán. Az induló nyolc
csapatból a bükkösdi fiúk az 5. helyezést érték el. (A csapat tagjai: Bogdán Dávid, Bogdán Zoltán, Gönczi
Gyula, Kovács Gyula, Kiss Jácint, Orsós Márió, Popovics Viktor.)
Bükkösdön került sor a Jakabhegyalja Kupa kézilabda mérkőzéseinek lejátszására május 18-án. Ezen a
sportrendezvényen a bükkösdi fiúcsapat (Bogdán Róbert, Fodor Viktor, Kiskőrösi László,Kovács Bálint,
Kovács Norbert, Mihály Ferenc, Popovics Tamás, Sárközi Márió, Wolf Péter) 1. helyezést ért el, a
lánycsapat (Bibity Vivien, Borbás Vivien, Bogdán Zsuzsanna, Freifogel Eszter, Gondos Alexandra, Mihály
Anna, Wolf Csilla) pedig 3. helyezett lett.

A nyertes fiúcsapat játék
közben

A pihenő lánycsapat

BATIKOLÁS A BÜKKÖSDI 4H KLUBBAN
Az újjászerveződött Bükkösdi 4H Klubnak jelenleg 46 diák és 16
felnőtt tagja van. A tagok belépését és a pártoló tagok
jelentkezését továbbra is várja a Klub. Május 13-án több mint
harminc gyerek kézműves foglalkozáson vettek rész, melynek
keretében a textilfestés és –díszítés egy ősi módját: a batikolást
ismerhették meg Császár Csabánétól és Farkas Dorottyától. Az
ügyesebbek még két batikolt terítőt is készíthettek és vihettek
haza ajándékba.

RADNÓTI 100 - VERSÜNNEP
életútját Litter Adrienn mutatta be a gyerekeknek. Ezt követően került sor Radnóti Töredék című
verse részleteinek közös elmondására, majd a 2-8. osztályosok versmondó versenyére. Huszonegy
tanuló adott elő Radnóti verseket ezen a versünnepen. A versek bemutatását titkos
közönségszavazás követte. Ennek eredményeként az alsó tagozaton Bogdán Veronika (1. hely),
Orsós Richárd (2. hely) és Kiticsics Zalán (3. hely) lettek a győztesek. A felső tagozaton Gondos
Alexandra (1. hely), Bibity Vivien (2. hely), Kiszt Richárd (2. hely), Orsós Erika (3. hely) értek el
„dobogós” helyezést.
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XVI. SZENTLŐRINCI, TERÜLETI KISDIÁK FESZTIVÁL
Május 22-én került sor Szentlőrincen a kisdiák előadók
kistérségi seregszemléjére és képzőművészeti kiállítására. A
Művelődési Ház szabadtéri színpadán a legkülönbözőbb
műfajokban mutatták meg az egyéni és csoportos
versenyzők, hogy „kik mit tudnak”. A bükkösdi iskola 2., 3.
és 4. évfolyamos tanulói látványos és szépen szerkesztett
reneszánsz műsort mutattak be. A másodikosok Mátyás
király korából való szereplőket sorakoztattak fel vidám
monológok közepette, a 3. osztályosok III. Balasko király
udvari életéből villantottak fel mozgásos-táncos képeket. A
korabeli jelmezbe öltözött 4. osztályosok pedig reneszánsz
vigasságok táncait idézték fel. A színvonalas teljesítmények
ezüst oklevelet hoztak mindhárom csapatnak. A bükkösdi
képzőművészeti
előképzősök
festményeiből,
rajzaiból
készült kiállítást arany oklevéllel jutalmazta a zsűri.

NÉMET NEMZETISÉGI PROJEKTHÉT
A német nemzetiségi projekthét öt napot ölel fel, programjain az
iskola német nyelvet tanuló diákjai vettek részt, illetve vesznek
részt az elkövetkező napokban. A projekt célja hagyományok
ápolása, megőrzése a gyermekek környezetében. E célok
jegyében nyitjuk majd meg 2009. május 30-án, délelőtt 10
órakor a Bükkösdön élő németek által használt tárgyakat,
eszközöket, korabeli dokumentumokat bemutató kiállítást. Erre a
kiállításra minden érdeklődőt szeretettel várunk!
1. projektnap: Kirándulás Ófaluba és Zengővárkonyba
2009. április 29-én a gyerekek a németek lakta Ófalu életét,
használati tárgyait ismerhették meg, ötleteket gyűjthettek a
bükkösdi német nemzetiségi kiállítás berendezéséhez. Ófaluban
megnézték a tájházat, a hozzá tartozó asztalosműhelyt.
Bemutatót
láthattak
egy
faesztergályos
munkájából.
Zengővárkonyban pedig a Szalma Kincstár kiállításának remek
szalmatárgyaiban gyönyörködhettek.

2. projektnap: Kirándulás és kenyérsütés Kánban
2009. május 21-én a német nemzetiségi szakkör tagjai (21 2-6 osztályos) a közeli Kánba kirándultak, ahol
Baltás Zsuzsa, a Magyar Pékek Fejedelmi Rendjének rendfőnöke vezette be a őket a kenyérsütés
rejtelmeibe. A bemutató után kalácsot süthettek igazi füstös kemencében ugyanúgy, mint ahogy régen is
süthették a kenyeret, kalácsot az emberek.
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3. projektnap: Kistérségi német vetélkedő
Május 25-én került megrendezésre a kistérségi német vetélkedő, melyen négy iskola tanulói vettek részt.
A vetélkedő témája a természeti környezet, az iskola parkjának növény- és állatvilága, a közvetlen
környezet, ahol élünk nap mint nap. És minderről német nyelven kellett számot adni a versenyző
csapatoknak. Mivel a vetélkedő szervezői vegyes csoportokat alakítottak ki, nem az iskolák versengtek
egymással. Helyette játékos, élményekben gazdag délutánt hozott ez a nap a tanulók számára, ahol
kötetlenül tudták ismereteiket alkalmazni és újakat szerezni. S ami a legfontosabb: kapcsolatot teremteni
más iskolák tanulóival. A 40 résztvevő mindegyike német nyelvű újságot kapott ajándékba.
4. projektnap: Német versmondó verseny
Május 26-án került sor az iskola hagyományos német versmondó versenyére, ahol a gyerekek négy
kategóriában mutathattak be német nyelvű verseket. Az első három helyezett minden kategóriában
jutalmat és oklevelet kapott. A nyertesek: 1-2. osztályban: 1. Kunczt Bianka, 2. Kiskőrösi Máté, 3.
Baumgartner Zoltán; 3-4. osztályban: 1. Pető Nikolett, 2. Kiticsics Zalán, 3. Nagypál Tamás; 5-6.
osztályban: 1. Borbás László, 2. Gondos Alexandra, 3. Panni Beatrix; 7-8. osztályban: Györe
Zoltán, 2. Kiszt Richárd, 3. Slavonics Csaba; a 7. osztályos Orsós Erika különdíjat kapott.

5. projektnap: Német nemzetiségi helytörténeti kiállítás megnyitója
A Bükkösdön élő német kisebbség használati tárgyaiból, a korabeli lakások berendezési tárgyaiból,
eszközeiből, dísztárgyaiból és korabeli írásos és képes dokumentumokból nyílt helytörténeti kiállítás az
iskolában május 30-án délelőtt 10 órakor. A tárlatra szülők, nagyszülők, rokonok és pedagógusok közül
sokat hozták el féltve őrzött kincseiket. A kiállítást Volcsányi Gábor, a Bükkösdi Német Önkormányzat
elnöke nyitotta meg. Az ünnepi eseményt a Hetvehelyi Ifjúsági Fúvószenekar koncertje gazdagította, akik
a németség által jól ismert marsokból, valcerekből és polkákból adtak ízelítőt a hallgatóság számára. (A
kiállítást a szorgalmi időszakban bárki megtekintheti az iskolában délután 15 óráig.)
HÁZI KONCERT ÉS KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ

Az első évét záró alapfokú művészeti iskola bükkösdi telephelyén zenét és képzőművészetet tanuló diákok
május 28-án mutathatták be a nagyközönségnek hangszeres és rajzos „tudásukat” a hagyományteremtő
év végi házi koncert és kiállítás keretében. A bükkösdi növendékek ebben a tanévben: zene tanszakon: a
2. osztályos Kunczt Bianka, a 3. osztályos: Bibity Dániel, Bibity Máté, Gyenis Balázs, Kiss Márton,
Kiticsics Zalán és Kunczt Gergő, a 4. osztályos Kántor Izabella, Orsós Richárd és Pető Nikolett,
valamint az 5. osztályos Bibity Vivien, Gondos Alexandra, Kiss Eszter Franciska és Mihály Anna. A
3. osztályos Molnár Dániel az anyaiskolában tanul harmadik éve zongora tanszakon. A képzőművészeti
tanszak diákjai: a 2. osztályos Bogdán Katrin, Bogdán Krisztina, Bogdán Laura, Bogdán Olivér,
Bogdán Veronika, Orsós József Dávid és Kiskőrösi László, a 3. osztályos Kata Elizabet, Mihály
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Ramóna és Pfeiffer Petra, a 4. osztályos Juhász István Zoltán, Kata Georgina, Orsós Norbert és
Pálfi Kornél, valamint az 5. osztályos Paleszter Dominik.
ROMA/CIGÁNY KULTURÁLIS KIÁLLÍTÁS KAPOSVÁRON
A képzőművészeti csoport 10 tagja: Bogdán Olivér, Bogdán Szabina, Bogdán Veronika, Juhász
István Zoltán, Kata Georgina, Kiskőrösi Máté, Orsós Norbert, Paleszter Dominik és Pálfi Kornél,
valamint a 3. osztályos Molnár Dániel és a 7. osztályos Bogdán Zsuzsanna és Orsós Erika rajzai és
festményei szerepeltek Kaposváron május 29-én, a Magyar Honvédség nyílt napján rendezett meghívásos
kulturális kiállításon. A gyerekek szép alkotásaikért elismerő oklevelet és ajándékot kaptak Végvári József
főtörzsőrmestertől, a kiállítás koordinátorától és Gavlik Pétertől, a 64. Boconádi Szabó József logisztikai
ezred parancsnokától.

KÖZÖS KISTÉRSÉGI PEDAGÓGUSNAP SZENTLŐRINCEN
Május 28-án délután 17 órai kezdettel ünnepelhették az iskola és az óvoda dolgozói az első közös
kistérségi pedagógusnapot Szentlőrincen. A rendezvényen a kistérségi diákfesztivál néhány díjnyertes
alkotásával szórakoztatták a gyerekek az ünnepelteket. E műsorszámok között szerepelt a bükkösdi zenei
előképzős Kunczt Bianka is, aki szép furulyázásával aratott sikert. A pedagógusnapi köszöntő műsort a
bükkösdi iskola szolgáltatta. Litter Adrienn rendezésében a 7. osztályos Farkas Vivien, Györe Zoltán,
Krieger Alexandra, Orsós Ibolya, Slavonics Csaba, Slavonics Martin, a 8. osztályos Kiszt Richárd
és az iskola volt növendéke, Kőszegi Gábor feledhetetlen és megható percekkel lepte meg a kistérség
pedagógusait.
Győrvári
Márk
szentlőrinci
polgármester
az
ünnepségen
külön köszöntötte a kitüntetett és
nyugdíj előtt álló pedagógusokat,
köztük
a
bükkösdi
iskolából
Császár Csabánét és Molnár
Lajosnét, akik idén vonulnak
nyugállományba.
Az
ünnepi
műsor és köszöntő után az
ünnepeltek állófogadáson vettek
részt
a
szentlőrinci
Sportcsarnokban.
GYERMEKNAP AZ ISKOLÁBAN
Nagyszabású gyermeknapi programot szerveztek idén a szülők és a pedagógusok a gyerekeknek. Kicsik és
nagyok egyaránt megtalálhatták a programok között a kedvükre valót. Zsibvásár, trambulin, légvár,
gokart, bicikliverseny fogadta a gyerekeket. Gyerek-felnőtt kézilabda és focimeccs is gazdagította a
programot. Akit a kézművesség, rajzolás érdekelt az origamit hajtogathatott, vesszőt fonhatott, aszfaltra
rajzolhatott, vagy agyagozhatott. Vicces versenyek (felfüggesztett tejfölös, lekváros lángos evése,
csokievés késsel-villával, tejszínhab etetése bekötött szemmel, papírgolyók vödörbe dobálása, gyorsasági
szemétgyűjtés számlálással) is szórakoztatták a résztvevőket. Aki akarta, kedvére lovagolhatott.
Látványos bemutatót tartottak a tűzoltók és a rendőrök (no, és a rendőrkutyák). Az ebédről is a szülők
gondoskodtak: üstben főtt paprikás krumplival, pogácsával kedveskedtek mindenkinek. Délután pedig a –
akinek kedve volt hozzá – megnézhette videofelvételről a vidám nap legviccesebb és legemlékezetesebb
pillanatait. A következő képek magukért beszélnek:
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Az iskola nevében köszönet:
 A Bükkösdi Német Önkormányzatnak: anyagi és erkölcsi támogatásáért, mellyel a német projekt,
benne az emlékkiállítás létrehozását segítette.
 Volcsányi Gábor Úrnak, a Német Önkormányzat Vezetőjének, az iskolák közötti projektvetélkedőn és a
gyermeknapi aktív részvételéért.
 A Szülők Közösségének, akik anyagi és kétkezi segítséget nyújtottak a gyermeknap sikeres
lebonyolításában. Köszönet a légvárért, a gokartért, a lufihajtogatásért és a finom ebédért!
 A Hetvehelyi Általános Iskola igazgatójának, Pásztori Csongor Úrnak, hogy lehetővé tette iskolája
fúvós zenekarának gyermeknapunkon való szereplését.
 Rékai János karnagy Úrnak, a hetvehelyi zenekar vezényletéért.
 A Hetvehelyi Ifjúsági Fúvószenekarnak a színvonalas műsorért.
 A 4H Klubnak a csokijutalmakért.
 Bibity Istvánnak az óriástrambulinért.
 Szabó Zoltán Úrnak és családjának, valamint munkatársainak, a gyermeknapi lovas-programért.
 Litter János Úrnak, a gyermeknapi ajándék tortáért.
 Iszák Ilonának, a gyermeknapi kézműves foglalkoztatásért.
 A szentlőrinci rendőröknek és a szigetvári tűzoltóknak, az izgalmas bemutatókért.
 A Bükkösdi Önkormányzatnak és ifj. Blumenschein Tibor Úrnak a pedagógusnapi szállításért.
 Molnár István Úrnak, a Folyosógaléria és a nemzetiségi emlékkiállítás berendezéséért és a gyermeknap kamerával történt dokumentálásáért.
 Janó László Úrnak, a céllövészethez biztosított fegyverekért
 Minden kollégámnak, akik szabadnapjukon kitűnő szervezéssel és remek programokkal gondoskodtak arról, hogy feledhetetlenné tegyék a 2009. évi gyermeknapunkat.
Az egész tanévre vonatkozóan ezen a helyen köszönöm meg ifj. Blumenschein Tibor Úrnak, Gondos
Norbertné, Rita asszonynak, Bogdán Gyula Úrnak, hogy gyermekeink számára mindig elérhetővé tették a mostanra nagyon elszaporodott vidéki programokat is.

SZEMETET LERAKNI TILOS!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Felhívjuk a tisztelet lakosok figyelmét, hogy a megyefai
temetővel szemben lévő területre ne rakjanak le semmiféle
szemetet és építési törmeléket, mert a terület nem
szemétlerakó!
A szabályszegőkkel szemben eljárást kezdeményezünk!

A Bükkösd Holnapjáért Egyesület áprilisban nagyszabású, jól
sikerült jótékonysági ruhaosztást rendezett a Sportcsarnokban.
Több mint 100 zsák jó minőségű használt ruhaneműből lehetett
válogatni Nagy Éva és Nagy Attila budapesti lakosok jóvoltából.
A falu lakóinak nevében köszönet érte!
Ninkóné Györe Valéria, a BHE elnöke
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Kistérségi hírek –
Környezetkímélő gazdálkodás
Ismét indul az agrár-környezetgazdálkodási célprogram,
melynek kiemelt célja a környezet állapotának megőrzése és
javítása, minőségi termékek előállításának segítése, az élelmiszerbiztonság fokozása. Nem utolsósorban a
gazdálkodók jövedelembiztonságának elősegítése.
Az intézkedés keretében önkéntes alapon öt évig, a környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram
esetében tíz évig kötelezettségeket vállaló termelők kaphatnak támogatást a gazdálkodásba bevont terület
nagyságától függően. Mérőszám a hektár, a támogatás formája: vissza nem térítendő. Az egyébként szigorú
előírások előre meghatározott csomagokban, célprogramonként vállalhatók. A vállalt célprogram betartása
kötelező, a támogatás nem alanyi jogon jár! A támogatási időszak az ötéves célprogramok esetében 2009.
szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig tart. Tíz éves vállalás esetén természetesen 2019 augusztus 31-ig.
Támogatást csak az vehet igénybe, aki jelentkezik a programba, a bevont területen a teljes támogatási időszak
alatt jogszerű földhasználó, megfelel az egyes célprogramok jogosultsági feltételeinek. Pl. szántóföldi és
gyepgazdálkodási célprogramok esetében legalább 1 hektár a támogatható terület, ültetvény célprogram
esetében 0,5 ha a minimálisan támogatható terület.
Nagyon fontos megjegyezni állattartók esetében, hogy saját állománnyal kell rendelkezni és csak a
legeltethető állatállomány számítható be a gyepgazdálkodási célprogramok esetében rögzített saját állományba,
tehát a baromfi és a sertés nem.
Kétségtelen, hogy biztos jövedelmet garantál a programban való részvétel, de alaposan érdemes átgondolni,
megvalósítható-e az általunk tervezett gazdálkodás, mivel a feltételek és ellenőrzések nagyon szigorúak.
Sürget az idő! A támogatási kérelmeket elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani 2009. június
1. és 30. között. Azok számára, akik részt kívánnak venni a programban, az elektronikus kérelem benyújtásában
a falugazdászok és a Magyar Agrárkamara tanácsadói, illetve a szerződés tartalmától függően a megbízott
szaktanácsadók is segítséget nyújtanak. Részletes információk, szabályok a www.umvp.eu honlapon
találhatók. Elolvasható a támogatási rendelet teljes szövege, a vonatkozó közlemények és egy kalkulátor is
segít a választott célprogram megismerésében. ■

Internet és TV igényeket gyűjtenek a T-Com munkatársai
Az elmúlt években a hírközlés fejlődése
következtében világszerte megnőtt az emberekben az
igény arra vonatkozólag, hogy háztartásukba
internetkapcsolatot létesítsenek. Így Bükkösdön is
egyre több lakos szeretné igénybe venni az olcsó és
megbízható ADSL alapú internetszolgáltatást, azonban
ennek technikai feltételei meglehetősen korlátozottak.
Az igénylők közül kevés az olyan személy, akinél
sikeresen aktiválni tudják a szolgáltatást. Az alapvető
probléma a vezetékes telefonhálózatban keresendő.
Ahhoz, hogy minden igénylő hozzájuthasson ezen
szolgáltatáshoz a T-Comnak helyi viszonylatban is
nagyobb műszaki beruházást kellene eszközölnie.
Ennek kapcsán a polgármester kezdeményezésére
lakossági tájékoztatást hallhattunk május 21-én a
Polgármesteri Hivatalban. A T-Com képviselője
elmondta, hogy a fejlesztéseket abban az esetben
tudják elkezdeni, ha ilyen jellegű igényeiről nagyobb
számú (értsd: több tucat) helyi lakos írásban
nyilatkozik. A megbeszélés alakalmával jó néhányan
aláírtak már, de ez még nem elég nyomatékos, ezért a
gyűjtést tovább folytatjuk. Az erre alkalmas
formanyomtatványhoz a Közösségi Házban (Teleház)
lehet hozzájutni. Érdemes annak is kitöltenie, aki nem
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csupán az internetszolgáltatás iránt érdeklődik, hiszen
egy újfajta Sat TV nevű - a faluban már sokaknál
jelenlévő két másik műholdas szolgáltatáshoz hasonló
- műholdas TV televíziós szolgáltatás is igényelhető.
Természetesen aki ezek közül kettő vagy akár
mindhárom szolgáltatást igénybe kívánná venni
jelentősebb kedvezményre számíthat. Ezért akinek már
van meglévő telefon és/vagy ADSL előfizetése annak
különösen jó lehetőségeket kínálnak. Kérjük azokat a
falubelieket, akik a jövőben tervezik valamely
szolgáltatás megrendelését, vagy már korábban
sikertelenül
próbálkoztak
ADSL
kapcsolat
létesítésével, azok fáradjanak be a Közösségi Házba és
töltsék ki az igénylőlapot, ezzel is elősegítve a falu
műszaki fejlődését. ■
APRÓ
A megyefai szőlőhegyen az 1460/2 hrsz. 835 m2-es földterület
eladó! Irányár: 90.000 Ft Érdeklődni lehet a 378-415-ös számon
*
Hagyományos Hajdu centrifugát vásárolnék. Érdeklődni a
teleházban.
*
A megyefa sörözőbe PULTOST FELVESZÜNK!
Érd.: 30/95-77-848
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Válság közben
Van-e félnivalója az önkormányzatnak a gazdasági
válság következményei miatt?
Mielőtt erre a kérdésre válaszolnánk, érdemes néhány
sorban összefoglalni, amit okvetlenül jó tudni
mindenkinek. A mostani válság közvetlen előzménye
az a krízis volt, ami az USA-ban 2000-2001-ben
bontakozott ki. Ekkor az történt, hogy a részvények ára
zuhanni kezdett, - egyébként a reális értéke felé! emiatt az a veszély fenyegetett, hogy leáll a gazdasági
fejlődés. Ekkor úgy döntött az amerikai jegybank
elnöke, hogy ezt a veszélyt az ingatlanpiac
serkentésével védi ki. Nevetségesen alacsony kamatú
jelzáloghitelekkel korlátlanul pénzhez lehetett jutni, és
boldog-boldogtalan ingatlanokat vásárolt, anélkül,
hogy megfelelő anyagi háttere lett volna. Az
ingatlanárak szélvész gyorsasággal emelkedtek, - ez
minden egyéb termék árát maga után húzta,
mondhatni, csak úgy dagadtak az árak, függetlenül a
termékek valódi értékétől.
Az olcsó hitelt aztán minden luxus vásárlására
felvették, vagyis az emberek többet költöttek, mint
amennyi jövedelmük befolyt. Nem lehet baj,
gondolták, hiszen az ingatlan ára olyan meredeken
emelkedik, hogy ha beütne a krach, eladnák, és máris
kiegyenlíthetik a mínuszokat.
Ez az egész folyamat valóban hasonlított arra a
helyzetre, mint amikor egy luftballont egyre csak
fújnak, ami tágul, nő is egy ideig, de egyszer csak nem
bírja tovább, szétfeszíti a levegő, és kipukkad. Hát ez a
mesterségesen felfújt hitelezési és féktelen vásárlási
folyamat is kipukkadt, mint a szétfeszülő lufi.
Megnőttek a kamatok, az ingatlanárak a reális
szintre estek vissza, - azaz nagyon! - de a lakosság nem
akarta, vagy nem volt képes - a megnőtt kamatok
miatt - tovább fizetni az olcsó lakásokért a nagy
törlesztéseket. Ennek következtében a bankok kezdtek
tönkremenni, néhány – most divatos szóval élve –
bedőlt. És ezzel a pénzügyi válság közepén vagyunk.
Igen ám, de itt nincs vége! Mert ha a bankok nem
tudnak hitelezni, - hiszen nem folyik be a pénzük a
kamatokból, -. a termelés is elakad! Rövid időn belül
kezdtek leállni az autógyárak, ezek beszállítói, aztán
szinte minden más is, mivel nem jutottak hitelhez a
tönkrement bankoktól.
Kérdezheti bárki, mi közünk nekünk ahhoz, hogy az
egyébkén is gazdag amerikaiak még nagyobb lábon
akartak élni? Például az, hogy ma az egész világ
kereskedik egymással, a vállalatoknak leányvállalatai
működnek nálunk (Lásd: Audi, Suzuki stb.), sőt, a
bankjaink is csak a külföldi anyacég leányai. Tehát
közvetlen kapcsolatban vagyunk akár a válságba jutott
Amerikával is. És még két óriási bajunk van. Az egyik
baj az, hogy a magyar állam nagyon el van adósodva.
Az állam maga is úgy működik, mint a családi
háztartás: annyi a bevétele, amennyit megtermelnek

határokon belül. Ha több pénzre van szükség, akkor az
állam is hitelt vesz fel. Minden állam ezt teszi, - még
az USA is, - csakhogy mi nagyon rengeteg hitelt
vettünk föl. Most nem tudunk, mert nem kapunk,
hiszen azt mondják a hitelezők: ugyan, miből tudnál
magyar állam törleszteni? Hiszen a termelőüzemek
leállnak, mert hiába termelnének, nincs, aki
megvásárolja az árukat, így aztán nincs miből fizetni a
hiteleket. A másik baj a lakosságot érinti: a korábban
olcsó devizahitelek irgalmatlanul megdrágultak, mert a
legatyásodott magyar államnak nagyon drágán adják el
a valutákat.
Hogy mi a következmény, azt naponta érezzük a
bőrünkön. Hogy mi lesz? Még a legképzettebb
szakemberek se tudják. Vakon botorkálunk a töksötét
alagútban. Ilyen helyzet még nem volt a világon. Az
1929-es világválságról mindenki tanult az iskolában. A
tanulságokat nem lehet elővenni, ugyanis akkor az
történt, hogy sokkal több árut termeltek, mint amennyit
az emberek megvásároltak. Tehát amikor az állam
nagy beruházásoknál (pl. út- vasútépítés) foglalkoztatta
a munka nélkül maradottakat, akkor ez megoldás volt,
mert lett fizetésük a vásárlásokhoz. Most viszont nem
volt árufölösleg, sőt, nem volt olyan luxustermék, amit
ne lelt volna azonnal vevőre! Ismerős ez nekünk?
Igen... Van jó TV-nk, de ha a méregdrága plazmatévé a
divat, nosza vegyünk azonnal! Van néhány éves, jó
autónk, - de vegyük meg azonnal a legújabb
luxuskocsit! Van lakásunk, - de költözzünk olyan
luxuslakásba, amit a hirdetések trendinek mondanak!
Persze, hitelre, mert egy vékony réteget kivéve az
embereknek ilyen – valójában fölösleges – kiadásokra
nem volt pénze. Az biztos, hogy ezután új világ lesz,
takarékosabb, ésszerűbb, de iszonyú árat kell fizetni a
megalapozatlan vágyak féktelen kielégítéséért.
Mindenki vesztes: a gazdagok a vagyonukat, a
szegények a napi megélhetésük alapját veszítik el.
Magyar államnak mindenekelőtt spórolnia kell, mert a
nincsből nem tud fizetni, és pénzhez se tud jutni. Mit
tehet? Azt, amit a családok: lefaragja a kiadásait. Már
látjuk: az egészségügyből, gyógyszerkasszából,
nyugdíjakból, minden bizonnyal a szociális
kiadásokból. Az újságok olykor államcsőddel
riogatnak. Ez azt jelentené, hogy az orvosok, tanárok,
vasutasok nem kapnának fizetést, bezárnának a
hivatalok. Ilyen nem lesz, mert az Európai Unió nem
hagyja ide sodródni egyetlen tagállamát sem.
Ha mindennel spórolni kell, kérdés, jut-e megfelelő
pénz az önkormányzatok működésére? Budai Zsolt azt
mondja: igen, de a fejlesztésekre nem, vagy alig.
Szerinte a pályázati források kifizetése is nehezebbé
válik. Mégis, abban reménykedik, hogy az állami
beruházások nem állnak le, hiszen az utcára került
emberek foglalkoztatásának pillanatnyilag ez marad a
legfőbb esélye. ■
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NymTIT Gyorsinfo – 2009. január
Boda
Április 29-én tartotta soron következő gyűlését a
Nyugat-mecseki
Társadalmi
Információs
és
Területfejlesztési Társulás, a bodai faluházban.
Kovács Győző, az NymTIT elnöke tájékoztatta a
társulás tagjait a folyóügyekről, majd a márciusi
közvélemény-kutatás összefoglaló jelentését is
megtekinthették és meghallgathatták a települések
polgármesterei.
Ismét eltelt egy év, és a hagyományok szerint május
2-án ünneplik a település megalakulásának
évfordulóját. A község neve a Boda, Buda, Budimér
szláv eredetű személynévből származik. 1219 óta, II.
András idejétől vannak róla írásos feljegyzések. Így
idén a település 790. születésnapját ünnepli.
Az ünnepségen részt vettek a Nyugat-mecseki
Társadalmi Információs és Területfejlesztési Társulás
tagtelepüléseinek polgármesteri, valamint a térség
országgyűlési képviselője, Paizs József, Szigetvár
város polgármestere is. Az eseményen felszólalt Boda
erdélyi
partnertelepülésének,
Csíkrákosnak
a
polgármestere is. Császár Attila rövid beszédében a
közös együttműködési lehetőségeket emelte ki a
gazdasági és a kulturális élet területén. A délutáni
kulturális programok zárásaként az Apostol együttes
adott koncertet.
Bükkösd
Idén az Országos Távlovas és Távhajtó Bajnoksághoz
igazodva,
június
6-án.
szombaton
kerül
megrendezésre a hagyományos tavaszi falunap. A
rendezvényt idén is a lóversennyel szeretnék
összekötni a rendezők, hogy még látványosabb és
színesebb programot kínáljon a kilátogató családok
számára. A lóverseny eseményei mar az előző
pénteken elkezdődnek, és vasárnap is folytatódnak
majd. A Juniális eseményei pedig kizárólag szombatra
koncentrálódnak. A tavalyihoz hasonlóan színes
programokkal, versenyekkel, ingyenes játékokkal,
valamint fellépőkkel várják a település lakóit.
Hetvehely

ismeretterjesztő versengést, immár ötödik alkalommal
rendezték meg.
Kovács Győző, az NymTIT elnöke arra emlékeztette a
fiatalokat, hogy ez a verseny is azt segíti, hogy amikor
a radioaktív hulladékok biztonságos elhelyezésére sor
kerül, addigra már megfelelő információval
rendelkezzenek, és jó döntéseket tudjanak majd hozni.
A diákok a tesztlapok kitöltése után, játékos formában
adtak számot tudásukról és a radioaktív hulladékok
elhelyezésével kapcsolatos információikról.
A győztesek
7. osztályos tanulóknál: Szili Zsanett (Boda)
8. osztályos tanulóknál: Kriszt Richard (Bükkösd)
A csapatversenyt Hetvehely csapata nyerte.
Kiemelkedő sportteljesítményéért miniszteri elismerő
oklevélben részesült a hetvehelyi iskola volt tanulója
Berkes Gábor. A díjat Gyenesei István sportot
felügyelő miniszter adományozta Gábornak a 2008ban, labdarúgásban elért kiváló teljesítményéért. Az
oklevélhez gratulálunk, reméljük hamarosan újra
hetvehelyi színekben látjuk a sportolót.
Újabb komoly sikereket értek el tanulmányi
versenyeken a hetvehelyi iskola tanulói. A Mágocson
– Tolna és Baranya megyei iskolák számára –
megrendezett alsótagozatos matematika versenyen, az
első osztályosok között Kollár Kornél I., a második
osztályosok között Kerekes Roland II., míg Budai
Gábor IV. helyezést ért el. Ezzel a kiváló
eredménnyel tovább öregbítették a hetvehelyi iskola
hírnevét.
A 100. Hetvehelyi Hírmondót tarthatták kezükben a
település lakói. Ekkora példányszám megjelenéséről a
környékbeli, illetve a távolabb lévő kistelepülések
kevese adhat csak számot. A lapot 2001. február
hónapban indították útjára, azzal a céllal, hogy
település lakói információkat kapjanak Hetvehely
életéről, a számukra fontos eseményekről. A
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. és a Mecsekérc
Zrt. támogatásának köszönhetően, a lap továbbra is
ingyenesen jut el a település házaihoz. ■

Ha május, akkor Hetvehely, ha Hetvehely, akkor
A lap megjelenését a Nyugat-Mecseki
Niels Bohr fizika és kémia verseny – kezdte megnyitó
Területfejlesztési és Információs Társulás
beszédét Wágner Antal, Hetvehely polgármestere
támogatja!
május 4-én a közösségi házban. A sokak által kedvelt
A lap megjelenését a Nostra Cement Kft. támogatja!
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