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Bükkösdi
Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja

Hírlap
Önnek is ingyen jár!

Újra napirenden a csatornázás
Tavaly 12 millió forintot nyert az önkormányzat a
szennyvízcsatorna hálózat tervezésére és a megvalósí
tási tanulmányok elkészíttetésére. Ez olyan nagyság
rendű pénz volt, amely lehetővé tette azt, hogy kiváló
referenciákkal rendelkező cégek végezzék el a munká
kat.

Augusztus 15e a tényleges megvalósításhoz szük
séges pályázat benyújtásának határideje, természetesen
a település erre is beadja pályázatát.
A lakosság 62 %a kívánja, hogy azonnal csatlakoz
ni kíván a hálózatra, Ez az arány bőven elegendő ah
hoz, hogy a pályázatot benyújthassuk. A pályázati fel
tételeket folyamatosan módosítják, most pl. úgy, hogy
a tulajdoni lapokat is csatolni kell, a beruházást támo
gató aláírásoknak azonosnak kell lenni a tulajdonosok
kal. Ha tehát egy ingatlannak két, vagy több tulajdono
sa van, mindegyikük aláírására szükség van. Ezeket
most még pótolni kell. (Eddig elegendő volt egy alá
írás is.)
Mindent megtettünk a csatorna ügyében,  mondja
Budai Zsolt,  innen kezdve a döntéshozó kezében va
gyunk. Természetesen lobbizni fogunk a siker érdeké
ben, minden, az ügy szempontjából fontos kapcsolatot
megmozgatunk, amelynek természetesen a tökéletes
pályázat a feltétele.
Az aláírások gyűjtésekor felmerültek kérdések,
amelyekre ezúton válaszolok:
 A leggyakoribb kérdés az volt, miért nem lehet a Dó
zsa György és Kossuth utcában a kertek alján a főnyo
móvezeték, hiszen akkor gravitációs rendszert lehetne
alkalmazni? A válasz az, hogy azért nem, mert van egy
arányszám, amely előírja, adott hosszúságú vezetékre
hány bekötési pont kell, ha az adott hosszúságú veze
tékre kevesebb bekötési pont jut, nem jár állami támo

gatás. Ezért szükséges, hogy az utcák mindét oldaláról
legyen rácsatlakozás. Hogyan lehet ezt megoldani?
A Kossuth, Dózsa György utca egyes részein – a
domborzati viszonyok miatt – nem oldható meg a gra
vitációs rendszer, ezért ezekre a bekötési pontokra
nyomás alapú csatornarendszert terveztek a tervezők.
Ez azt jelenti, hogy 1 – 1,5 m3es zárt műanyag tar
tályt helyeznek el az ingatlanon, amely el van látva
szivattyúval, és ez nyomja a gravitációs rendszerbe a
szennyvizet. Ennek költsége nem terheli a tulajdonoso
kat, hiszen a megvalósítási költségekbe beépítésre ke
rült. Mindenki azonos hozzájárulást fizet! A szivattyú
és a tartály karbantartásáért is az üzemeltető felel,
egyedül a szivattyú elektromos áram szükségletét kell
kifizetni, de ez csupán egy kb. 25 wattos izzónak felel
meg, ráadásul nem is folyamatosan működik, csak ak
kor, ha megtelik a tartály, tehát elenyésző költség.
Átemelő szivattyúk egyébként másutt is lesznek a
rendszerben, csak a főnyomóvezetékben,  ezek mű
ködtetéséért és karbantartásáért is az üzemeltető fele
lős. Ez jól bevált és másutt is alkalmazott rendszer
olyan esetekben, amelyekben a domborzati viszonyok
a mienkhez hasonlóak.
–Kérdés, mi lesz azokkal, akik nem lesznek a rend
szerre kötve? A pályázat eleve nem biztosítja a 100 %
os lefedettséget.. Ezért, valamint a domborzati viszo
nyoknak és a távolságnak köszönhetően Szentdomján,
Gorica és Becsali nem lesznek bekötve. Ha az itteni
ingatlanoknak igazoltan zárt tárolójuk van, a csatorna
díjnak megfelelő összegért  legfeljebb minimális szál
lítási költség mellett – a szennyvíztelepre szállíthatják
a szennyvizet. (Az itteni csatornahálózat kiépítése 500
millió forintba kerülne,  nem kell magyarázni, miért
nem kerülhet rá sor.)
A pályázatokat még ebben az évben bírálják el. Ha
sikeres lesz, először a nyílt közbeszerzési eljárás, majd
a víziközmű társulat megalapítása következhet, ezt kö
vetően a Fejlesztési Ügynökséggel kell szerződést köt
ni a pályázat megvalósítására. Ez utóbbi legalább any
nyi, ha nem több adminisztrációval jár, mint a pályázat
elkészítése.
A pályázatban külön biztosított pénz áll rendelke
zésre ahhoz, hogy a lebonyolításra erre felkészült
szakembert foglalkoztasson az önkormányzat, hiszen
ez rendkívül bonyolult és komoly feladat lesz.
▶
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Ha minden sikerül. 2011re talán lesz csatorna
Bükkösdön. Konkrét dátumot nem lehet mondani,
hiszen a közbeszerzési eljárás 6 – 8 hónap, a
papírmunkákkal legalább egy év telik el!
Mit kell fizetni a lakosságnak? Kb. 200 ezer forint
hozzájárulást, erre már lehetett, és a későbbiekben is
lehet hitelszerződést kötni, de aki akarja, természetesen
egy összegben is befizetheti. A csatornacsonk egy
méterre lesz bevezetve az ingatlanokra,  az
ingatlanokon belül a rákötés költsége a tulajdonosokat
terheli. Ez mindenkinél változó lesz, hiszen akinek
burkolatot kell bontani, vagy messzebbről kell vezetni,
érthetően többe kerül.
Ha valaki nem köt rá, később is csatlakozhat a
rendszerhez, de akkor már nagyobb lesz a beszálló
▶

összeg, mert nem a jelenlegi pályázat által támogatott
összeghez csatlakozhat, hanem a későbbi szolgáltató
által megszabott díjjal. Aki egyáltalán nem akar
csatlakozni, annak igazolni kell a vízfogyasztás
alapján, hogy gondoskodott a szennyvíz elviteléről, de
a helyi tisztítóba nem szállíthatja be kedvezményesen,
és hatósági igazolást kell arról is benyújtania, hogy a
szennyvíz gyűjtése zárt tartályban történik. A jelenlegi
tárolók nem tekintendők zártnak, mert szivárognak,
zárt tároló pl. a fémtartály. Nemcsak az ingatlanok
értékét
emeli
a
szennyvízcsatorna
nagymértékben,
hanem a település
színvonalát is. ■

Ismét szépült a falu
Közhasznú munkások közreműködésével és lakossági segítséggel
megtörtént a megyefai harangláb felújítása. Horváth Zsolt volt bükkösdi lakos
anyagilag támogatta a felújítás költségit. A kivitelezés Arnold József,
Schmelás Tibor és Kolat József végezte. Az ötletért és támogatásért köszönet
Arató Ilonának, aki a harangozáspénzt is felajánlotta az ügy javára! Minden
közreműködőnek köszönet a szép munkáért! ■

Szeptemberben indulnak a szerelési munkák a
bányában
A cementgyár építése az előzetes terveknek
megfelelő ütemben zajlik, a cementgyári
berendezéseknek közel fele már megérkezett az
épülő üzembe, a gépek összeszerelését magyar
kivitelező végzi. Jelenleg a fűtőanyagot
biztosító szénmalom, a kemencealapok, a
klinkerhűtő, a vasúti ürítők és rakodók építése,
a cementmalmok cölöpözése, és a készterméket
csomagoló palettázó csarnok, valamint a vasúti
rakodó építése zajlik. Az alapanyagot biztosító
bükkösdi bányában várhatóan szeptember
elején kezdődnek a szerelési munkálatok. A
bányát a fővonallal összekötő vasúti
becsatlakozás kész, a királyegyházai gyár
csatlakozó iparvágányának építése július végén
kezdődik. A tervek szerint 2010 második felére
elkészül Európa legmodernebb cementgyára,
akkorra időzítik a kemence indulását is. ■
A terveknek megfelelő ütemben folyik az építkezés Királyegyházán
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A csőd szélére taszítja a falut a közel 20 milliós per
- sokak igazságérzetét bántja a Generál SE követelése Mindig örömmel számolok be
sikeres pályázatainkról, hiszen ezek
jelentik az egyetlen fejlesztési
lehetőséget az önkormányzatok –
így Bükkösd számára is – mondja
Budai Zsolt, majd így folytatja:
ezúttal
azonban
egy
olyan
helyzetről kell tájékoztatni a
lakosságot, amelyről többé-kevésbé
tudnak az emberek, és amelynek
fejleménye rendkívül súlyosan és
hátrányosan érinti a települést.
Mint köztudott, évek óta perben
áll az önkormányzat a Generál
Szabadidősport
Egyesülettel.
Bonyolult jogi vita zajlik évek óta
az Egyesület (melynek elnöke
Arató József) és a település között,
amelynek részleteit most nem
taglalom. Tény az, hogy az
elsőfokú ítélet megszületett, amely
Bükkösd
számára
rendkívül
hátrányos.
Ezt
a
döntést
megfellebbeztük, így még nincs
jogerős döntés az ügyben.
A BKSE l952-ben alakult meg, a
70-es években Arató József lett az
elnöke, és magas színvonalra
emelte tevékenységét.
l989-ben jegyezte be a bíróság a
Generál egyesületet, amelyet Arató
József hozott létre, majd l997-ben
egy taggyűlés úgy határozott, hogy
a
bükkösdi
sportegyesület
jogutódjaként működik tovább. Az
önkormányzat vitatja, hogy valóban
jogutódlásról van szó, azon az
állásponton van, hogy a Generál új
egyesületként jött létre.
1998 – 2002 között két per is indult
emiatt,
de
formai
okokból
eredménytelenül záródtak. A vitás
kérdések megoldására 2006-ban a
Generál azzal az ajánlattal kereste
meg az akkori Képviselő-testületet,
hogy a horgásztavat 99 évre adja
bérletbe, de ezt az ajánlatot a
testület nem fogadta el.
2008-ban indított a Generál
újabb pert az önkormányzat ellen.
A per során szakértők felértékelték
a teljes sporttelepet, a Generál által

befektetett fejlesztéseket, beleértve
azt az értéket is, amit a helyi
lakosok
társadalmi
munkában
végeztek. Erre azért volt szükség,
mert a sportlétesítményt – a 70-es
években még – a községi tanács
szóbeli megállapodás (!) alapján
használatba adta az egyesületnek,
ezért a fejlesztéseket a Generál
végezte. A Generálnak ennek
alapján jogos követelése áll fenn, a
mértékét azonban vitatja az
önkormányzat.
Mai szemmel nézve elképesztő,
hogy egy ilyen nagy értékű ingatlan
használatba
adása
szóban
megtörténhetett.
A
helyzet
tisztázását megnehezíti az a tény is,
hogy az ügyre vonatkozó iratok
eltűntek az irattárból, és ugyan az
iktatókönyv tanúsága szerint 1994ben hivatalos levelezés folyt a
sporttelep ügyében, maguk a
levelek a következő ciklus során
egyszerűen eltűntek, így azok
tartalmát nem lehetett a per során
megállapítani.
Az első fokú ítélet megszületése
előtt a jelenlegi Képviselő-testület
megbeszélést kezdeményezett a
Generállal annak érdekében, hogy
mindkét fél számára elfogadható
megegyezés szülessen, tisztázták a
vélt és valós régi sérelmeket. Az
önkormányzat felajánlotta, hogy a
Generál Szabadidősport Egyesület
teljes
tagsága
és
érdekköre
használhatja a létesítményeket
(eddig is használhatta volna!),
amelyek
jelenleg
a
BKSE
használatában vannak.
Az első fokú ítélet az
önkormányzat számára kedvezőtlen
lett – összesen 17 millió forintot
állapított meg a Generál javára.
Jellemző módon az egyesület
számára kedvező ítéletet követően
kereste meg a Generál újabb
ajánlattal az önkormányzatot. Az
önkormányzatok nehéz anyagi
helyzetére
tekintettel
a
következőket kínálja a javaslat:

a halastó 80 évre kerüljön a
Generál egyesület kizárólagos
használatába,
– 0,5 hektár tó melletti területet
ellenérték
nélkül
adjon
az
önkormányzat
a
Generál
tulajdonába,
– 80 évre adja az önkormányzat a
Generál kizárólagos használatába a
sporttelep déli részét, amely a
garázst, pályát, sportcsarnokot és
lovaspályát foglalja magában,
– a sátortábor területe ellenérték
nélkül
kerüljön
a
Generál
tulajdonába.
A perköltséget a pervesztesnek
kell fizetni, ezért az első fokú ítélet
1,5 millió forint ügyvédi munkadíj
fizetésére
kötelezte
az
önkormányzatot, - az ajánlat
azonban már úgy szól, hogy az 1,5
millión túl ennek ÁFÁ-ját is (ez az
összeg 25 %-a, tehát tetemes
összeg) fizessen meg Bükkösd, de ez igazán semmiség a többi
követelés mellett. A Generál
átvállalná a tó fejlesztésével
kapcsolatos pályázatban szereplő
önkormányzati kötelezettségeket is.
Ez sem lényegtelen, hiszen a
Horgász Egyesület 5 millió forint
értékben nyújtott be pályázatot,
melyből halőr házat és egy
filagóriát kíván építtetni. Vagyis ha
a pályázat nyertes lenne, az így
felépítendő építmények is a Generál
használatába kerülnének.
Amit kér a Generál, az a
jelenlegi
ingatlanárak
mellett
megközelíti a 100 milliós értéket!
Ismerve a hazai bírósági
gyakorlatot,
teljesen
kiszámíthatatlan,
milyen
másodfokú ítélet várható. Éppúgy
van
esély
arra,
hogy
az
önkormányzat
jogi
érvelését
fogadják el, mint ahogy arra is,
hogy helyben hagyja az első fokú
ítéletet.
▶
–

Hagyományos centrifugát
vásárolnék. Ajánlatokat a
teleházba kérem leadni!
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Ha ez utóbbi történik, két
megoldás
közül
választhat
Bükkösd: vagy kifizeti a 17 millió
forintot, vagy annak érdekében,
hogy ettől megmeneküljön, részben
a Generál tulajdonába, részben 80
évre kizárólagos használatába ad át
ingatlanokat. 80 év beláthatatlanul
hosszú idő, a ma élők unokái, de
inkább dédunokái érik meg, hogy
ismét az önkormányzat használhatja
az ingatlanokat. Ez már-már olyan,
mintha tulajdonba adnánk oda az
ingatlanokat. Erre a képviselő
testület nem kapott felhatalmazást,
hiszen a ciklusok 4 évre szólnak
csak. (kiszámítható: egy ilyen
döntéssel 40 /!!!/ képviselői
ciklusra kiterjedő döntés születne.)
Ezért – érthető módon – ez az
ajánlat elfogadhatatlan, még úgy is,
hogy a Generál azt ígéri, az
épületeket
továbbra
is
használhatnák a bükkösdiek.
Ha ezt el akarjuk kerülni,
fizetnünk kell, - mondja a
polgármester. Ha másodfokon
jóváhagyják az elsőfokú döntést,
akkor a 17 millió kifizetése
rendkívül súlyos helyzetbe hozza az
önkormányzatot, hiszen veszélybe
kerülhet
a
működésünk.
Hitelfelvétel megoldás lenne, - de a
törlesztéssel
hosszabb
időre
▶

lefoglalnánk az önkormányzat
pénzét, hogy ez mivel jár,
mindenki felméri.
Nemcsak az én, hanem sokak
igazságérzetét bántja, hogy egy
egyesület, - amely a jogszabályok
szerint közérdeket kell, hogy
szolgáljon, - anyagi előnyt akar
kicsikarni a településből, arról nem
is szólva, hogy a Generál jó ideje
nem a falu érdekében fejti ki
tevékenységét,
ráadásul
az
önkormányzat
jelentős
fejlesztéseket végzett az utóbbi
években a kérdéses ingatlanokon.
Budai
Zsolt
így
zárja
mondandóját: Az ajánlatból az
derül ki, hogy a Generál nem akar
megegyezni az önkormányzattal,
hiszen teljesíthetetlen feltételeket
támaszt, amiből joggal támad az az
érzésünk, hogy az csak a pénzről
szól.
Lehetne mindkét fél számára
elfogadható megoldást is találni,
hiszen az egyesület tagságának
jelentős része köztiszteletben álló
bükkösdi polgár, aki úgy gondolja
magáról, hogy egyébként a falu
érdekét szolgálja. A nyilvánosság
előtt
kérem
őket,
súlyának
megfelelően értékeljék a helyzetet,
ne forduljanak a falu ellen,
segítsenek abban, hogy a Generál

egyesület
elfogadja
az
önkormányzat ajánlatát. Ez nem
lehetetlen, hiszen az egyesület ők
maguk, tehát ők képesek, - ha
akarnak- olyan döntést hozni az
egyesület nevében, amely a
települést nem hozza lehetetlen
helyzetbe!
A
mostani
önkormányzat
mindenesetre okult az ügyből,
hiszen a Horgász egyesülettel olyan
szerződést kötött, hogy a pályázat
megnyerése
esetén
az
önkormányzat
vállalja
a
kivitelezést, de az üzemeltetési
szerződés lejárta után az építmény
az önkormányzat tulajdonába kerül,
és a Horgász egyesület nem
támaszthat
követelményeket.
Mostantól
kezdve
minden
pályázatnál hasonló módon járunk
majd el, mondja a polgármester,
hiszen a földterület önkormányzati
tulajdon, mi gondoskodunk a
pályázat
elkészíttetéséről,
lobbizunk a pályázat sikeres
elbírálása érdekében, - érthető
módon el akarjuk kerülni, hogy
bármely
civil
szervezet
a
Generálhoz hasonló igényekkel
álljon elő. Mi, – a polgármester és a
képviselő testület – felelősek
vagyunk
az
önkormányzat
vagyonáért. ■

A szűrővizsgálat életet menthet!
Tisztelt Betegünk! Betegsége megelőzése érdekében ill. a szövődmények kialakulásának megelőzésére a saját
érdekében célszerű az alábbi vizsgálatokat elvégeztetni!
dr. Kutnyánszky Valéria, háziorvos
21-40 év között
2 évente:
teljes körű labor
EKG
erek állapotának felmérése
RR mérés
tüdőszűrés
méhnyakrákszűrés
háziorvosi vizsg.
erek állapota
látás vizsg.
hallásvizsg.
szájüregi daganat
emlő tapintásos vizsg.
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40 év felett
Évente:
 Rákszűrés:

férfiaknál: urológia (prostata)
nőknél: nőgyógyászat (méhnyak)

 Háziorvosnál:
erek állapota
emlőrák szűrés
szájüregi daganat szűrés
gyomor bérdaganat szűrés
látás és hallásvizsgálat
RR mérés
EGK
labor vizsg.
 Tüdőszűrés
 Csontritkulás
 2 évente Mammographiaemlő szűrés

Bükkösdi Hírlap

2009. július

Ismét német nemzetiségi
fesztivál Szentlőrincen!
A korábbi évek sikerére alapozva, augusztus 21-én
pénteken újból megrendezésre kerül a Branauer
Stimmungsparade. A
programot évek óta a
környék
német
kisebbségi
önkormányzatai
közösen
finanszírozzák meg,
így
a
Bükkösdi
Német Önkormányzat
is
hozzájárul
az
esemény
finanszírozásához.
Helyszínnek idén is a
Szentlőrinci
Művelődési Központ
szabadtéri színpadát
választották
a
szervezők, hiszen ez a
legalkalmasabb helyszín a több száz nézőt vonzó esemény
megrendezésre.
A programban idén is számos német nyelvű zenés és verses műsor szerepel. A mai német slágerek éppúgy
helyet kapnak a programban, mint a néptánc vagy a humor. A nap végén a nagyon hangulatos svábbál kínál
alkalmat a mulatozásra.
A Bükkösdi Német Önkormányzat jóvoltából idén is 30 fő ingyenesen részt vehet az eseményen! Szeretettel
várjuk az érdeklődőket! Megfelelő létszám esetén az utazást megszervezzük! Jelentkezni a Közösségi Házban
lehet! ■
RÖVID HÍREK
középület problémája megoldódott és nekiláthatunk
Befejeződött a sportcsarnok
egy következő felújításának. ■

felújítása

Lehet jelentkezni autóstanfolyamra!
Várjuk mindazok jelentkezését, akik jogosítványt
szeretnének szerezni. Megfelelő létszám esetén (6-8 fő) a
Zrínyi Autósiskola tanfolyamot indítana a településen.
Jelentkezni a teleházban lehet! ■

Vízdíjfizetés
Augusztus 13.(csütörtök)
08:00 - 10:00 Megyefa Söröző
10:00 - 12:00 Teleház
Az elmúlt hónap végére teljesen elkészültek a
sportcsarnok felújítási munkálatai. Az első ütemben már
megvalósult a fűtés korszerűsítése, a vizesblokk
felújítása és a hátsó fal felhúzása. Most második
ütemként a vakolás és a teljes épület színezése is
elkészült. A munkálatokhoz a Nostra Cement Kft. 2,5
millió forinttal járult hozzá, melyet ezúton is
megköszönünk. A sportcsarnok elkészültével egy

Augusztus 28.(péntek)
08:00 - 10:00 Megyefa Söröző
10:00 - 12:00 Teleház
Szeptember 04.(péntek)
08:00 - 10:00 Megyefa Söröző
10:00 - 12:00 Teleház
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Boda
A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) pályázati
lehetőségeinek megfelelően, egyesületenként 200.000
Ft támogatásban részesült a Mecsekalja Horgász
Egyesület, a Bodai Sport Egyesület, valamint a Bodai
Polgárőr Egyesület. Az egyesületek a pályázat során
elnyert összeget a működésre használhatják fel.
*
Augusztus 22-én kerül megrendezésre Bodán, a IX.
Baranya megyei Polgárőr Sportnap. A szervezők az
előzetes megbeszélések alapján 25-30 egyesület
részvételére számítanak.
Cserdi
Javában folynak a munkálatok a temető előtti
területen – számolt be erről Bogdán László
polgármester. Egy 5 méter magas haranglábat
állítanak fel, melyre egy Erdélyben öntött 1,5 mázsa
súlyú harang kerül. A felszentelésre a szeptemberi
falunapon kerül sor.
Cserkút
Pályázatot adott be az önkormányzat 2,5 millió Ft
értékben, a településhez tartozó külterületi utak
rendbetételére. Sikeres elbírálás esetén még az idén
elkezdődnek a munkálatok.
Helesfa
Pályázati pénzből 3-3 parkolóhelyet alakított ki az
önkormányzat a sporttelep előtt, valamint a temetőnél,
ahol az új kerítés és az új kapu is elkészült. A
LEADER pályázat keretében egy EU-s játszótér
kialakítását is tervezi az önkormányzat 2.000.000 Ft
értékben.
*
A község északi részén lévő út teljes aszfaltozására
kerülhet sor a Duna-Mecsek Területfejlesztési
Alapítványhoz benyújtott pályázat elnyerésével –
tájékoztatott Gondos Gyula polgármester.
*
Folytatódik a vasútállomásnál az aszfaltozott járda
kiépítése, melynek során 2 db gyalogos híd is
kialakításra kerül, a Bükkösdi-víz és a malomárok
felett. A teljes befejezés 2010-re várható.
Hetvehely
Lassan befejeződik az óvoda épületének felújítása.
A 14 millió forint értékű rekonstrukciós munkák
során gázkazánnal működtetett központi fűtésre
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cserélik a régi villamos fűtést. Az épület új cseréptetőt
kap, valamint a külső falszigetelés mellett, új ablakok
és ajtók is beépítésre kerülnek. A kisebb belső
átalakításokat követően, várhatóan augusztus végére
készülnek el a munkálatokkal.
*
Szennyvízhálózat és szennyvíztisztító építésére
nyújtott be pályázatot a hetvehelyi önkormányzat,
Okorvölgy és Szentkatalin településekkel közösen.
Hetvehely mint gesztor település szerepel a
pályázatban.
Kővágószőlős
A Pécsi Tudományegyetem Medgyessy Ferenc
művészeti műhelyének közel 20 alkotója július 20. és
26. között alkotótábort rendezett Kővágószőlősön. Az
alkotó művészeket a Zsongorkő Baráti Kör látta
vendégül, az önkormányzat pedig a „régi” iskola
épületének használatával támogatta a zavartalan
munkát. Az idei alkotótábor szakmai programja a
kertek és szőlők forma- és színvilágának elemzésére,
valamint az ott tevékenykedő emberek ábrázolására
terjedt ki. Sok színvonalas és értékes alkotás született
– mondta a tábor zárásakor Dr. Pandur József, aki 12
éve vezeti a tábort. Az elkészült alkotásokat a
Zsongorkő Baráti Körnek ajándékozták az alkotok. A
művek egy későbbi időpontban lesznek kiállítva –
mondta Varga Géza, a baráti kör elnöke.
Kővágótöttös
Eddig sikeres nyarat mondhat magáénak az
önkormányzat – mondta Lévai Sándor polgármester,
mert a település által benyújtott pályázatok mind
kedvező elbírálás alá estek. A tervek szerint a
település úthálózatának aszfaltozását, a sportpálya
világítását, valamint a térfigyelő rendszer kiépítését is
a pályázati pénzekből valósítanák meg még az idei év
folyamán.

A lap megjelenését a Nyugat-Mecseki
Területfejlesztési és Információs Társulás
támogatja!
A lap megjelenését a
Nostra Cement Kft.
támogatja!
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