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Bükkösdi
Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja

Hírlap
Önnek is ingyen jár!

Szoboravató Székelyföldön
Szentkatolna Önkormányzatának meghívására öt napos hivatalos látogatást tett Bükkösd Község Képviselő
Testülete testvérfalunkban, az erdélyi Szentkatolnán.
Az Önkormányzat 5 képviselője tudott eleget tenni a
meghívásnak.
A meghívás apropóját a Szentkatolnán zajló falunapok és a Bálint Gábor szobor avatója adta. Mint arról
korábban beszámoltunk a bükkösdi képviselők nagyobb
része 1 havi tiszteletdíját ajánlotta fel a szobor költségeihez, melyet a tudós nevét viselő iskola udvarában korábban már felállítottak. Ennek az avatásán a bükkösdi
küldöttség nem tudott részt venni, helyette a mostani
második, köztéri szobor avatására kapott meghívást.
A program szoros volt, hiszen az ott eltöltött három
napból
kettő a hivatalos programokkal tellett és emellett az utazás is 2 teljes napig
eltart. A küldöttség csütörtök késő este érkezett meg a mintegy
900 kilométerre fekvő faluba, ahol szívélyesen fogadásban részesültek. A pénteki napon a környék nevezetességeivel ismerkedhettek meg azok a képviselők, akik még nem jártak Erdélyben.
Szombaton a Csernátoni Falumúzeum számára adta át az ajándékba vitt öreg rádiót Györkő Ernő, amely nagy örömöt okozott. Még
aznap délután a települési falunap hivatalos megnyitóján vett részt
a bükkösdi csapat.
A vasárnapi program szentmisével kezdődött, majd a dr. Bálint
Gábor szobor avatásával folytatódott. A Szobrot Tusa Levente
polgármester és az RMDSZ szenátora leplezték le. A szép ünnepség után ebéddel várták a vendégeket a közeli Kézdivásárhelyen. A nap hátralévő részében folytatódott a falunapi program. A bükkösdi csapat másnap kora reggel nekivágott a hosszú útnak hazafelé. ■

Dr. Bálint Gábor életútja
1844. március 13-án született Szentkatolnán. Már gyerekkorától kezdtek „ráragadni” a nyelvek: édesapjától
megtanult németül, majd sorra elsajátította
az ókori klasszikus nyelveket: a hébert, a
görögöt és a latint, majd nyugati nyelveket
is megtanult. Mire leérettségizett, már tizenkét nyelven beszélt. Ezt követően Bécsben, majd Pesten tanult. Érdeklődése akkor
kezdett a keleti nyelvek tanulmányozása
felé irányulni. Meghatározó élmény volt
számára, amikor joghallgatóként a Pesti
Egyetemen megismerkedett Fogarasi János
akadémikussal, aki éppen a magyar nyelv
szótárát szerkesztette. Sőt, éppen akkor a
Magyar Akadémia keresett egy fiatal
nyelvtudóst, aki elutazna az Orosz Birodalomba, hogy a mongol és a mandzsu nyelvet tanulmányozza.
Fogarasi ajánlására Bálint Gábort küldték ki, aki az 1870-es években előbb a
Kaszpi-tenger partján élő mongolokhoz
utazott, majd eljutott a mai Mongóliába is.
1871–1874 között Oroszországban járt.
1875-1877 között a Budapesti Egyetem (ma
ELTE) magántanára volt, majd részt vett gr. Széchenyi Béla indiai expedíciójában. 1879-1892 között önkéntes
száműzetésbe vonult, az oszmán birodalomban dolgozott, majd Dél-Európa városaiban egyetemeken tanított.
1893-1912 között a Kolozsvári Egyetem urál-altaji tanszék egyetemi tanára. 1895-ben a Zichy-expedíció tagjaként a Kaukázusban járt. 1913. május 26-án váratlanul meghalt Temesváron. ■
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Béke Bükkösdön
Ami megvalósult, s amiről még csak
álmodnak
Három esztendő már elég idő ahhoz, hogy az
ember visszatekinthessen az elvégzett munkára,
higgadtan elemezhesse a történteket, hogy
önkritikusan vagy elégedetten, de a saját
tevékenységét is górcső alá vegye, és számot
adjon arról: hogyan élt a rábízott lehetőségekkel,
mit kell még elvégeznie, és persze milyen terveket
tartogat még a tarsolyában, milyen elvégzendő
feladatokat tűzött maga elé. Budai Zsolttal,
Bükkösd
polgármesterével
beszélgettünk
mindezekről.
 Induljunk el a „kályhától”: hogyan kezdted a számodra minden bizonnyal rengeteg újdonságot jelentő
polgármesteri pályafutásodat?
- 2006 szeptemberében voltak a választások, ezt megelőzően egy héttel igent mondott a bükkösdi lakosság a
cementműre. A képviselőtestület összetétele azonban úgy alakult, hogy hat képviselő nem szerette volna ennek
a hatalmas beruházásnak a megvalósulását, kettő pedig mellette volt. Az első gondolat, amivel én a
polgármesteri munkát elkezdtem, mondhatnám úgy is, „amivel ezt a keresztet cipelni kezdtem”, az volt, hogy
bíztam abban, ez az építkezés végre megvalósul majd. És akkor egy csapásra meg lehet majd valósítani azokat
az elképzeléseket, fejlesztéseket, amiket jónak látunk. Ennek az iparnak a vonzása akkora lendületet ad majd
ennek a településnek, ami robbanásszerű változásokat eredményez. Az első hetek szinte azzal teltek, hogy
felmérjük: ez mennyire megvalósítható, és mennyire lehet ezen a képviselőtestületen, amely többségében
„cementmű-ellenes”, átvinni ezt a feladatot. Az év vége felé azonban már látszott, hogy ez képtelenség, mert
tárgyalásra sem hajlandóak. 2007. február 11-én aztán bejelentette a Nostra, ami már korábban is sejthető volt:
megváltoztatja a helyszínt, és Királyegyházán fogja felépíteni az üzemet.
 Ezzel tehát a dilemmátok „megoldódott”, ha nem is úgy, ahogy sokan szerettétek volna…
- Igen, és ezzel a feszültség is oldódott némileg… Akkor egy kis szusszanás után, át kellett újra gondolnom azt,
polgármesterként mi lesz a tulajdonképpeni feladatom, ha nincs cementmű. Azért az egyik „lába” itt maradt
nálunk, Bükkösdön, a bánya… És ez lehetővé teszi a fejlődést, ha nem is abban a mértékben, amint azt
korábban sokan elképzeltük. Működésem kezdetén az iskola mellett sikerült átadnunk egy sportszobát. Ezt
még az előző polgármester kezdte el, és mindjárt felhívta figyelmet arra, hogy a polgármesteri munkának
mindig van egy ciklusokon átívelő folyamatossága. A 2007-es év a képviselőtestületben is változást hozott,
mert sokan rájöttek, ami elmúlt, elmúlt, de most már együtt kell dolgoznunk a köz érdekében.
 Vagyis csökkent a feszültség, béke lett, és most már nem valaminek a megakadályozásával, hanem az
építéssel, a feladatok megoldásával foglalkoztatok inkább?
- Amint az ellenzők látták a szomszédban az alapkőletételt, az építkezés megindulását, elcsitultak a
konfliktusok. Maradtak persze, akik minden helyzetre ellenzéki szerepet osztottak maguknak, de ez már nem
olyan nagy baj, mint amikor mindenki ellene van mindennek. Nyomban kiderült az is, hogy egy pályázati
dömping előtt állunk, és ezekből a pályázatokból kell hasznosítanunk a következő öt évben mindent, amire csak
képesek vagyunk.
▶
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 Mi sikerült ezekből?
- Már 2007-ben siker koronázta egyik pályázatunkat:
a sportcsarnok igen rossz állapotban volt, nem volt
megfelelő fűtés, és sikerült ennek megoldására pénzt
kapnunk. Ezzel nem csak a téli sportolás lehetőségét
biztosítottuk, hanem a közösségi rendezvények
megtartását is, lakodalmaktól a szilveszteri bálokig.
A horgásztónál is volt egy évtizedek óta húzódó
probléma, vita egy vállalkozó és egy egyesület
között. Ezt egy földcsere-ügylettel megoldottuk.
Egyébként a különböző konfliktusok elsimítása azóta
is nemegyszer ad feladatot a számunkra. Például a
bükkösdi központú körjegyzőség felbomlása, amely
szintén hosszú, és személyes ellentétekkel tarkított
gondunk lett. Egymás után lekoptak a környező települések, merthogy a korábbi polgármesterek közötti
szembenállásnak „beért a gyümölcse”. A tavalyi év elejére már egyedül maradtunk, és mi tagadás, súlyosan
érintett minket a körjegyzőség megszűnése miatt kiesett összeg. Viszont mindez adott egy olyan lehetőséget is,
hogy előnyünkre átszervezhessük a struktúránkat. A rendezvényeinket is megerősítettük, 2007-ben például a
Mézes-Mázos Fesztivált. Ez addig egy kicsit túlságosan is „kulturálisra” sikeredett, mi pedig egy kicsit a
könnyedebb szórakozás irányába tereltük. Rendeztünk egy majálist is, ami nagyon jól sikerült, és ezen
felbuzdulva, hagyományt teremtettünk. 2008-ban ezt már kibővítettük több egyesület segítségével, és sikeresen
összevontunk egy lovas rendezvénnyel. Ez az alkalom volt az első, amikor már lehetett érezni, hogy igazán
megszűnt a „cementműves” szembenállás. A rendezvényt idén is megtartottuk, és jóval gazdagabb tartalommal,
mint eddig bármikor. A Mézes-Mázos Fesztivál is meglesz idén, de kissé korlátozottabb formában, mert már
hiányoznak az anyagi lehetőségek, nincsenek meg az ezeket támogató pályázatok.
 Kaptatok viszont támogatást számos alkalommal a Nostra Cement Kft.től, ezek mire adtak lehetőséget?
- Elsősorban az egyesületeken keresztül jutott el hozzánk a segítség. A 2008-as évben ez kiteljesedett, akkor
több mint öt millió forintot kaptunk a rendezési terv módosítására, a rendezvények megtartására, és a
sportcsarnok további felújításának munkálataira. Nagy könnyebbség számunkra a Falulap előállításához
nyújtott anyagi támogatás is.
 Mi az, ami még előttetek van, és amit mint polgármester, szeretnél megvalósítani, vagy legalább is elkezdeni
a ciklusod vége felé?
- A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium régen várt
pályázatai nyújtottak lehetőséget az önkormányzatoknak és az
egyesületeknek, hogy sok mindenre pályázzanak. Ekkor
pályáztunk Bükkösdről az egyetlen, országosan védett
műemléképületünk, a Samu Géza ház felújítására. Ő egy
fafaragó művész volt, és a rendbe hozott házban egy állandó
kiállítást szeretnénk létesíteni a műveiből. A horgászegyesület
is pályázik a tó mellett felépítendő halőrház megépítésére.
Végül az egyik legfontosabb elképzelésünket, a kibővített
melegkonyha megvalósítását is célul tűztük ki: ez kiszolgálná
az óvodát, az iskolát, és a helyi szociális étkeztetést, ezen kívül
- igény szerint – jó minőségű étkezést biztosítana a helyi
lakkosságnak is, előfizetéses formában. Épületünk van erre a
célra, a volt tűzoltószertár, ezt elkezdtük átalakítani, kétmillió forint ráfordítással. Az alap tehát megvan,
szerkezetkész az épület, vagyis a megvalósulás útján fél távra érkeztünk. Ha kész lesz, nem csak a régóta
meglevő igényeket elégítjük ki, hanem plusz munkahelyeket is teremtünk.
▶
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 Közeledik a polgármesteri ciklus vége: mivel lennél elégedett ebben az időpontban, és mik a további
terveid?
- Vannak dédelgetett álmaim: az említett konyha
mindenképpen, ezt meg kell, hogy tudjuk valósítani, és
remélem, a jövő év közepéig már át is adjuk. Van persze
ennél nagyobb közös álmunk is, a csatornázás… Ezzel
tulajdonképpen már évek óta dolgozunk, pályáztunk is a
csatornaprogram előkészítésére. Itt a megvalósítási
tanulmányok is olyan nagy költséget jelentenek, hogy egy
ilyen kis település segítség nélkül nem tud belevágni.
Komoly összeget, tizenkét millió forintot nyertünk a
tervezésre. Elkészültek a hatástanulmányok is. Rövidesen
beadjuk a csatornapályázatunkat, ami hozzávetőlegesen
ötszázmilliós költséget jelent majd. Ez valóban nagy dolog
lesz… Bár fontosak a kisebbek is, a járdaépítéstől a temető
kerítéséig, de ez annyival magasabb szint, hogy
feltehetőleg csak hosszú évek múlva fog megvalósulni. Szerencsére, a lakosság is nagyon nagymértékben
támogatja a csatornaépítést, ez egyébként a pályázat beadásának a legfontosabb feltétele is volt. A további
elképzeléseimet, személyes ambíciómat pedig röviden csak abban foglalnám össze: szeretném én átvágni a
szalagot a csatornarendszer elkészültekor…■

Élelmiszercsomagot kaptak a rászorulók
A tavalyi évben már találkozhattunk azzal a
gyakorlattal,
hogy
a
nyári
hónapokban,
élelmiszercsomagot oszt szét az önkormányzat a
rászoruló részére.
Budai Zsolt részletes tájékoztatást ad e témában:
Néhány éve pályázati lehetőség kínálkozik arra,
hogy a gyermekes családok részére élelmiszert
oszthasson az önkormányzat. Ezzel kívánja segíteni az
állam a rendszeres gyerekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek napközbeni étkeztetését az
iskolaidőn kívül. Iskolaidőben sokak számára a
legolcsóbb és legbiztosabb étkeztetési megoldást a
szervezett iskola étkeztetés jelenti. Ez nyáron nem
megoldott, ezért otthon kell a szülőknek biztosítani
gyermekeik számára a kielégítő táplálkozást.
Természetesen mindez többletkiadást jelenthet a
családi kasszának. Ezért is jött jól az a nagy méretű
élelmiszercsomag, amelyet most kiosztottak.
Ez
nyilvánvalóan
költségeket
jelent
az
önkormányzatnak,
amely
nem
szerepel
a
költségvetésben, de minden évben pályázatot lehet
benyújtani a támogatás fedezetére.
Az önkormányzat idén 412.000 Ft-ot nyert el a
pályázaton, ebből lehetett a csomagokat megvásárolni
és szétosztani.
Fontos azt is megjegyezni, hogy a jogszabály
bizonyos életkorhoz és egyéb feltételekhez is köti ezt
a támogatást, tehát már eleve szűkre szabott azoknak a
köre, akik jogosultak rá. Azt, hogy konkrétan ki
kaphat ilyen támogatást azt jogszabály rögzíti, az
önkormányzat feladata annyi volt, hogy a jogosultak
köréből kiválassza a leginkább rászorulókat.
4

Bükkösdön 90 gyermek részesül rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben, ebből ki kellett
választanunk azokat, akik a jogszabály által
előírtaknak megfelelnek. Egy név szerinti listát kellett
készítenünk, megindokolva, ki miért jogosult a
támogatásra. (Hozzáteszem, mindenki az volt, sőt,
tudom, hogy a gyermekvédelmi támogatásban nem
részesülők között is sok rászoruló lenne). Hiába a
központi jogszabályi óvatosság, a gyanúsítgatásokat
így sem lehetett elkerülni... Természetesen
mindenkinek jól jönne a csomag, de ezt nem lehet
biztosítani. Mindenesetre igyekeztünk elfogultság
nélkül a valóban rászorulóknak juttatni.
Bükkösdön 30 család jutott így segítséghez.
Annak, hogy augusztus végén kapták meg a
csomagokat, azt volt az oka, hogy az iskolakezdés
okozta valóban súlyos kiadások mellett legalább az
élelmiszer vásárlásánál kevesebb pénzt kelljen kiadni.
A csomagok kizárólag alapvető élelmiszereket
tartalmaztak, természetszerűleg nem volt bennük
olyan élvezeti cikk, mint a kávé, vagy édességek. A
csomagban többek között lisztet, cukrot, étolajat,
konzerveket, leveseket, babot, lencsét, rizst és tésztát
találhattak a lakosok. Ezeket nagykereskedelmi
áruházból szereztük be azért, hogy egy adag minél
több mindent tartalmazhasson.
▶

A megyefai szőlőhegyen eladó 835 m2es terület,
felújítandó szerszámgyümölcs tároló helységgel.
90.000 Ft. Érd: Hornyák József, 73/378415
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Más településekkel összehasonlítva Bükkösdön
komoly segélyezés van. Persze, mint mindennek,
ennek is két oldala van: ami a település pénztárcájához
mérten jelentős kiadás, - az a másik oldalon kevés
pénz. Arról azokban nem az önkormányzatok
tehetnek, milyen a magyar gazdaság helyzete.
Én annak örülök, hogy 30 gyermek segítséget kapott. mondja a polgármester - Nem várok köszönetet,
hiszen kötelességemnek érzem, hogy minden
lehetőséget kihasználjak, így pl. pályázzak pénzre.
Azért mégis rosszul esik, hogy egyebet sem hallok
vissza, mint szemrehányást megszólást; X tavaly is
kapott, idén akkor miért, - Y miért kapott, én miért
nem?
Hát remélem, most mindenki megértette, hogy ez
nem személyeskedés. És miközben tudom, a családok
jelentős része milyen nehezen él meg, úgy érzem, saját
közérzetünket is rontjuk azzal, hogy mindig a másikra
lesve irigykedünk, és nem tudunk örülni annak, ami
adódik.

Szeretném
megköszönni
a
Polgármesteri
hivatalnak, hogy elkészítették és elszámolták a
pályázatot. Természetesen, ha jövő évben is lesz
lehetőség arra, hogy ilyen szűk körre terjedően lehet
pénzre pályázni, ki fogjuk használni azt a lehetőséget
is. ■

Sokkal támogatja az Önkormányzat a tanévkezdést
Bár az oktatás kötelező és
ingyenes, mégis a családok számára
nagy pénzkiadással jár. A bükkösdi
önkormányzat feladatának tekinti,
hogy enyhítsen ezeken a gondokon.
Tislér Andrea, a szociális ügyek
intézője ad felvilágosítást arról, ki
milyen segítséget kapott idén az
iskola megkezdéséhez. Két fajta
támogatásban
részesültek
a
családok.
Állami támogatást kapnak a
– gyermekvédelmi támogatásban
részesülők,
– háromgyermekes családok,
– tartósan beteg gyermeket nevelő
családok.
Ők fix összeget kapnak, amely
mértékét az állam állapítja meg,
minden évben külön döntéssel. Ez
az összeg nem elég egyébként az
egész tankönyvcsomag árára. A
bükkösdi
önkormányzat
úgy
döntött, hogy ezt a fix összeget
kiegészíti úgy, hogy a könyvek
árának 100 %-át kitegyék.
Az
önkormányzat
döntése
alapján minden elsős gyermek – a
család
jövedelmi
helyzetétől
függetlenül – a tankönyvek árának
100 %-ra kap támogatást, a 2 – 8
osztályosok a tankönyvek 50 %-ra.
Összesen 64 iskolás gyermek

részesül így támogatásban, közülük 29 az, aki állami
támogatása is jogosult.
Az idei év végleges összegét
csak akkor tudjuk, ha az iskola
kiszámlázza azt, de előzetes
kalkulációk
alapján
350.000
forintot fogunk erre költeni.
A szentlőrinci speciális iskolába
járó négy gyermeket az étkeztetési
költségek
átvállalásával
támogatjuk, mivel ott minden
tankönyvet
eleve
ingyenesen
kapnak a diákok.
Eddig a bükkösdi gyermekek az
étkeztetéshez automatikusan kaptak
támogatást, október 1-től azonban
megszűnik ez a rendszer. Erre a
változtatásra azért volt szükség,
mert így egy gyermek étkeztetésére
az önkormányzatnak havonta 3.000
forintot
kellett
fizetni
gyermekenként, ez olyan nagy
összeget tett ki, amelyet a falu
pénztárcája nem bírt már el,
ráadásul viszonylag sokan voltak,
akik erre egyáltalán nem szorultak
rá. A helyi gyermekek étkeztetési
támogatására bő 1 millió forintot,
az eseti segélyekre szintén ennyit
költ az önkormányzat. Ez jelentős
összeg, figyelembe véve a település
költségvetési helyzetét.

A család jövedelmi helyzetétől
függően rászorulók továbbra is
jogosultak a támogatásra, ehhez
azonban kérelmet kell majd
benyújtani.
Ebben az évben kb. 20 család
kért beiskolázási segélyt, minden
kérelmező kapott is, a gyermekek
számától függően 3 – 4.000 forintot
gyermekenként. Mivel ez az összeg
kifejezetten
az
iskolakezdés
könnyítésére szolgált, csak ilyen
célra
lehetett
elkölteni,
a
falugondnokkal lehetett levásárolni,
és természetesen a számlával kellett
igazolni. ■

APRÓHIRDETÉSEK
Körfűrész eladó! Villanymotor
Dinamo-Bp. 660/380 V 3,6 kW
Tel: 700 031
*
Pentium IV. számítógép, LCD
monitorral eladó. Ár: 110.000 Ft.
Érd: 30/6676649
*
Schwinn versenykerékpár eladó!
Érdeklődni lehet: 20/336-56-36
*
84 cm-es Philips TV eladó! Irányár:
45.000 Ft. Érd.: 20/944-1500
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Sikeres TÁMOP pályázat az óvodában is
A Szentlőrinci Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás sikeres
pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez az alábbi témában:
TÁMOP  3.1.4./08/2, „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés  Innovatív intézményekben.”
A szerződés tárgya: Szakmai és tartalmi megújulás a Szentlőrinci Kistérségi Oktatási és Nevelési Központban.
A projekt kezdete: 2009.05.05. A projekt megvalósításának legkésőbbi időpontja: 2010.08.31.
A projekt összköltsége: 97 867 307 Ft
A projekt végrehajtásában 8 résztvevő feladatellátási hely között a SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda
Tagintézménye különkülön szervezeti egységként is nyertes résztvevője a pályázatnak.
Az óvoda esetében a megítélt támogatás mindösszesen 6 985 283 Ft.
A pályázat alapvető célja az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése a
kompetencia alapú nevelés, oktatás elterjesztése. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú nevelés
módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza meg. Elősegíti a pedagógusok módszertani
kultúrájának korszerűsítését, a gyermekek képességeinek egyénre szabott fejlesztését és megerősítését.
Óvodánkban a 20092010. nevelési év szeptemberétől kompetencia alapú nevelési és oktatási program kerül
bevezetésre 1 óvodai csoportban. A várható fejlesztés különböző mértékben, de minden csoportot érinteni fogja, hiszen
felmenő rendszerben történik annak megvalósítása további 5 éven át. A projekt futamideje alatt szakértők, tanácsadók
kísérik figyelemmel az óvónők munkáját, akik több alkalommal, segítő szándékkal megjelennek az óvodában.
Mit jelent a kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetése a szülők számára?
• A program hangsúlyos részeként a szabad játék továbbra is megmarad óvodai nevelésünk fő eszközeként.
• Ezzel a módszerrel nevelőmunka során továbbra is differenciáltan fejleszthetők a gyermekek komplex
képességei, figyelembe véve az egyéni és életkori sajátosságokat.
• A program alkalmazása során a gyermekeik számára az óvodaiskola átmenet még rugalmasabbá válhat, hiszen
a helyi iskolában is több szálon futó kompetencia alapú oktatási programok kerülnek bevezetésre.
• A hangsúly a különböző módszerekkel történő egyéni fejlesztésre kerül.
• A program nagymértékben figyelembe veszi a szülők észrevételeit.
• Az óvodai projekt alapjai a tűzvízlevegőföld őselemek az eddig megszokott ősztéltavasznyár helyett.
• Korszerű módszerekkel kínálunk így izgalmas és sokszínű ténykedést a gyermekeknek a közvetlen
tapasztalatszerzésekre, kísérletezgetésre alapozva, így kíváncsivá válnak a dolgok iránt, sokkal nyitottabbak, s a
maguk szintjén észreveszik, megértik a környező világ összefüggéseit.
• A napirendben nem történik lényeges változás. Abban fogunk egy kicsit másként működni, hogy sokkal több
kísérletet, megfigyelést, alkotómunkát végzünk, ami csak csoportbontásban lehetséges, illetve eredményes.
• Nemcsak a pályázatban érintett 1 gyermekcsoport, hanem valamennyi óvodás gyermek számos olyan érdekes
és életkori sajátosságaikhoz igazodó program, témahét, projekt részese lehet, melyekben tevékenyen vehet részt
egyéni és életkori sajátosságaihoz, érdeklődéséhez igazodóan.
Mit jelent a kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetése a fenntartó számára?

/Labáth Ferencné nyomán/

„A fenntartó bizonyságot nyerhet arról, hogy
• az általa fenntartott intézmény szakmai elismerésben részesült azáltal, hogy a pályázat nyertes intézményei
közé tartozik;
• biztosított az óvoda pedagógusainak a szakmai ingyenes továbbképzése;
• az általa elfogadott és támogatott óvodai helyi nevelési program a kompetencia alapú óvodai programcsomag
használata kapcsán nem sérül;
• a fenntartása alatt működő óvoda alapés speciális feladatait a továbbiakban is teljesíteni tudja;
• az óvoda Alapító okiratának belső tartalmi változtatására nincs szükség a kompetencia alapú óvodai
programcsomag alkalmazása miatt;
• az óvodát továbbra is a gyermekközpontúság, a gyermeki személyiség értékként kezelése jellemzi;
• vélhetően emelkedni fog a programcsomagot alkalmazó óvodákba a beiratkozni kívánó óvodáskorú gyermekek
száma.”
Az élethossziglan tartó tanulás első intézményes színtere az óvoda, alapja a belső motiváció. Szeretnénk ezt az óvodai
gyermekévek alatt megalapozni kompetencia alapú óvodai nevelési technikáinkkal, pedagógiai módszereinkkel.
Természetesen mindehhez a szülők, a gyermekek, és a nevelők harmonikus kapcsolata adja az alapot  mi ebben
mindenkor partnerek szeretnénk lenni. ■
Kiticsics Anikó, szakmai vezető
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Lemondott Szabó Zoltán
Lemondott a bükkösdi képviselő-testületben betöltött mandátumáról Szabó Zoltán. A képviselő 2009.
augusztus 25. napján írásban benyújtotta lemondását. A képviselői mandátum mellett Szabó lemondott a BKSE
lovas szakosztály vezetői beosztásáról is.
Meglepetésként érte a Testületet és Hivatal dolgozóit is a bejelentés. Szabó Zoltán már nyolc éve töltött be
képviselői pozíciót. A jelenlegi ciklusban részt vett a Pénzügyi Bizottság munkájában és ellátta a Szociális
Bizottság elnöki tisztjét is. Konstruktív és hasznos tagja volt Önkormányzatunknak és a BKSE vezetőségének
is, feladatait mindig lelkiismeretesen látta el, éppen ezért sajnálattal vette tudomásul a Képviselő-testület a
lemondását.
A megüresedett képviselői helyre a törvény szerint az előző választáson elért eredmények alapján a soron
következő képviselőjelöltet kéri fel a jegyző.
Bükkösd Község Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal dolgozói nevében ezúton is megköszönjük
Szabó Zoltánnak az elvégzett munkáját! ■

Polgárőrség: a bejegyzés még várat magára
A Bükkösdi Polgárőrség továbbra is a megszokott formában végzi munkáját. A közbiztonság tekintetében
rendkívüli esemény az utóbbi hetekben nem történt.
Úgy tűnik, hogy a közeljövőben új gépjárművel folytathatják a munkájukat a polgárőrök. A Baranyai
Megyei Polgárőr Szövetség egy használt Opel Astra típusú gépkocsit biztosít számukra. Ez óriási előrelépésnek
tekinthető, hiszen az új autó használatba vételével igencsak pozitív irányba mozdulnak majd el a polgárőrség
munkakörülményei. Aki ült már a jelenleg használatos gépjárműben az tudja, hogy az műszakilag igencsak
kifogásolható állapotban van, és mihamarabb szükség van egy korszerűbb, megbízhatóbb autóra.
Rossz hír azonban, hogy a Polgárőr Egyesület hivatalos bejegyzése továbbra is várat magára. A hivatalos
szervek újfent visszautasították (immáron harmadik alkalommal) bejegyzési kérelmet, és újabb hiánypótlásokra
szólították fel az alapítókat. ■

SPORTHÍREK
A Bükkösdi Labdarúgócsapat mérkőzései az őszi szezonban:
2009.09.05. Szombat

16:30

PATAPOKLOSI SE

BÜKKÖSD KSE

2009.09.13. Vasárnap

16:30

BÜKKÖSD KSE

NKI SE NAGYDOBSZA

2009.09.20. Vasárnap

14:00

VAJSZLÓ KSK

BÜKKÖSD KSE

2009.09.27. Vasárnap

15:30

BÜKKÖSD KSE

GÖDRE HSZSE

2009.10.04. Vasárnap

14:30

SZALÁNTA SE

BÜKKÖSD KSE

2009.10.11. Vasárnap

14:30

BÜKKÖSD KSE

DRÁVAFOK SE

2009.10.18. Vasárnap

14:00

BÜKKÖSD KSE

SZABADSZENTKIRÁLY SE

2009.10.25. Vasárnap

14:00

LAKÓCSA KSE

BÜKKÖSD KSE

2009.11.01. Vasárnap

13:00

BÜKKÖSD KSE

MAGYARSZÉK SE

2009.11.08. Vasárnap

13:00

ORFŰ KSE

BÜKKÖSD KSE

2009.11.15. Vasárnap

13:00

BÜKKÖSD KSE

MÁGOCS

2009.11.22. Vasárnap

13:00

KISHÁRSÁGY SE

BÜKKÖSD KSE

Őszi lovas események Bükkösdön:
Bükkösdön kerül megrendezésre a megyei és regionális távlovas verseny,
2009. szeptember 19-én szombaton. Másnap a lovaspályán megyei
díjugrató verseny döntőjét tartják a BKSE Lovas szakosztály
szervezésében, közreműködésében! A díjugratás különösen szép és
látványos, ezért szeretettel várják a település lakosságát a szervezők!
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NymTIT Gyorsinfo – 2009. augusztus
Boda
A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
(DDRFT) pályázatán 3.000.000 Ft értékű pályázati
forrást nyert az önkormányzat, amit a faluház
vizesblokkjának felújítására fognak fordítani.
Augusztus 22-én rendezték meg a Bodai
Szabadidőparkban és a sportpályán a IX. Megyei
Polgárőr Sportnapot. A rendezvényen 30 Baranya
megyei egyesület polgárőrei és családtagjaik vettek
részt, mintegy 800 fővel. A jó hangulatú eseményen a
polgárőrök
egyebek
mellett
asztaliteniszben,
labdarúgásban,
horgászatban,
lövészetben,
főzőversenyben és összetett akadályversenyben
mérték össze felkészülségüket és ügyességüket.
Szeptember 5. és 9. között az erdélyi partnertelepülés,
Csíkrákos falunapi rendezvényein vesz részt az
önkormányzat
küldöttsége,
Kovács
Győző
polgármester vezetésével.
Bükkösd
Befejeződött a sportcsarnok felújítása, amely során
pótolták a hiányzó vakolatot, és teljesen újrafestették
az épületet. A munkálatok kb. 2,5 millió Ft-ba
kerületek, amihez a NOSTRA Cement Kft. anyagi
támogatását is felhasználta az önkormányzat.
Az
eredményes
TEKI
pályázat
forrásának
segítségével, közel 1 km hosszan, járdaépítésre került
sor a községben. Ezenkívül egy traktort és fűnyírókat
vásárolhat az önkormányzat, 2,5 millió Ft értékben.
Cserdi
A TEKI pályázat segítségével, 13 kamerából álló
térfigyelő rendszer kiépítése kezdődik meg
szeptember elején a községben. A várható költség kb.
3,5 millió Ft lesz – tájékoztatott Bogdán László
polgármester.
Helesfa
A július hónapban benyújtott pályázatokat befogadták
a kiírók, így több eredményhirdetést is vár a település

a közeljövőben
polgármester.

–

tájékoztatott

Gondos

Gyula

Hetvehely
Elkészült a helyi óvoda teljes felújítása.
Korszerűsítették a fűtést, kicserélték a villamos
hálózatot, és 20 m2 -rel megnövelték a foglalkoztató
helyiségeket.
3,6 millió Ft összeget nyert az önkormányzat a TEKI
pályázaton, melyből egy traktort vásárolnak a
falugondnoki szolgálat számára, így megkönnyítve
annak feladatait.
Kővágószőlős
A CÉDE pályázat segítségével, a temetői ravatalozó
felújítására és egy vizesblokk kiépítésére is sor kerül
még az idén.
A TEUT pályázati pénzből a Petőfi utca burkolatának
cseréjére és a vízelvezető árok kiépítésére kerülhet
sor. A munkálatok – a szerződéskötések után – még
az idén elkezdődnek.
A DDRFT 10 millió Ft-os támogatásban részesítette a
község műemlék templomának felújítási munkálatait.
Ezen összeg segítségével a teljes cserépborítást el
lehet végezni, de szükség lenne még a gerendák
cseréjére is, amihez az önkormányzat további
pályázatok elnyerésével szeretne hozzájárulni.
Kővágótöttös
Az önkormányzat által benyújtott pályázatok sikeres
elbírálás alá estek, és a szerződéskötések után
felhasználhatóak lesznek – mondta Lévai Sándor
polgármester.

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

A lap megjelenését a Nostra Cement Kft. támogatja!
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