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Önnek is ingyen jár!

Zöld beruházás a Polgármesteri Hivatalban
A Hivatal 5,5 millió forintot nyert f téskorszer sítési programra. Ebb✁l nemcsak az új f tési rendszer lett kialakítva, hanem egy traktort is lehetett vásárolni.
Hogyan függ össze ez a két, látszólag össze nem ill✁ beruházás? Ezt magyarázza el Budai Zsolt:
Egy faelgázosító kazánt vásároltunk, amely – mint az a nevéb✁l is kiderül, - nem a fa elégetésével állítja el✁
a meleget, hanem elgázosítja azt. Gyakorlatilag hamu sem marad a fa után, és minden vonatkozásban a legkorszer bb, környezetkímél✁ módon m ködik. Nemcsak ezért jó az új rendszer, hanem azért is, mert be lehet állítani a kívánt h✁mérsékletet. Egyenletes meleget lehet el✁állítani ezzel a kazánnal, tehát nincs h✁ség, amikor ég
a t z, nem h lnek ki a helyiségek, amikor lanyhulnak a lángok. Ráadásul takarékos, mivel automatikusan lekapcsol, ha a küls✁ h✁mérséklet magas. Mindez úgy lehetséges, hogy a kazánhoz egy 3 köbméteres víztartály
tartozik Amikor nincs szükség arra, hogy a meleg víz a f t✁rendszerben cirkuláljon, akkor ebbe a tartályba
nyomja fel a rendszer, és akkor kerül be a f t✁testekbe, amikor arra szükség van.
Jelenleg ez a legkorszer bb f tési technika, hiszen takarékos és megújuló energiaforrást használ fel, - a fát.
Így kerül egyébként egy pályázatba a kazán és a traktor. A f téshez szükséges fát ugyanis az önkormányzat
tulajdonában lev✁ területekr✁l vágjuk ki, ennek szállítását oldja meg a traktor. Ez egyébként azt is jelenti, hogy
nem kell fizetnünk a tüzel✁ért sem, évente több, mint 250 ezer forintot tudunk ezáltal megtakarítani! Az önkormányzati birtokon van annyi fa, amely folyamatosan megfelel✁ mennyiség kitermelését teszi lehet✁vé, - és mivel kevés elég a meleghez, van elég ideje is ahhoz, hogy folyamatosan újratermelje magát az erd✁.
A beruházáshoz mindössze 10 % öner✁ kellett. Tekintettel arra, hogy nem kell tüzel✁t vásárolni és rendszer
rendkívül takarékos, már az els✁ évben megtérül a beruházás, kés✁bb pedig „nyereségként” könyvelhetjük el a
ki nem adott összeget.
A traktort azonban más célra is fel tudjuk használni:egy
megfelel✁ adapter hozzáadásával a falu közterületeinek
rendben tartását szolgálja majd, mivel a magasra n✁tt gaz
levágására is alkalmas, így az olyan területek gépi gondozását teszi lehet✁vé, amelyet eddig csak kézi er✁vel lehetett tisztán tartani.
Budai Zsolt hozzáf zi: egy másik pályázaton nyert
pénzb✁l vásároltunk még egy önjáró f kaszát és 3 leng✁kaszát, amelyek tavasztól állnak „szolgálatba”. A település köztereinek nagy kiterjedése miatt ezek a gépek gyorsan tönkremennek, folyamatosan gondoskodni kell megújításukról, szerencsére most is sikerült pályázati forrásból megoldanunk. Az új eszközöket még az idén megvásárolhatjuk, - már csak a jó id✁t kell várnunk. ✂
S.E.

Saját közkonyha Bükkösdön!
A gyermek – és szociális étkeztetés legoptimálisabb
kivitelezésére a helyi f✁z✁hely kialakítása látszott mindig a megfelel✁ megoldásnak, de ennek komoly pénzügyi
feltétele
volt.
A volt Id✁sek Klubjának épületének – a mai igen
szigorú feltételeknek megfelel✁ - átalakítási költségei
7,3 millió forintba kerülnek, ami megvalósíthatatlan
kiadást jelentenének a falunak.
Ezt az anyagi hátteret sikerült el✁teremteni, hiszen
az önkormányzat a konyha kialakításához pályázaton
nyert 6,6 millió forintot. Az öner✁ 10 %, - azaz mindössze 700 ezer forintot kell erre helyi forrásból hozzáadni.

Bár a pénz már rendelkezésre áll, az építési munkák
a téli id✁járásra tekintettel a jöv✁ évben kezd✁dnek el.
Az a cél, - mondja Budai Zsolt, - hogy a gyermek és
szociális étkeztetést helyben biztosítsuk. Mintegy 160
gyermek napközbeni ellátását és 50 szociálisan rászoruló helyi lakos részére f✁znek majd a konyhán, de természetesen bárki igénybe veheti a szolgáltatást önköltségi áron.
A konyha m ködése nem haszonelven m ködik
majd, - hangsúlyozza a polgármester, - hiszen az étrend összeállításánál, az alapanyagok beszerzésénél, és
természetesen a mennyiségnél sem
✄
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szempont a haszon, és éppen ez a jó abban, hogy a
helyi önkormányzat m ködteti majd a konyhát. Ez
ugyanis nem profitot termel✁ étterem lesz, hanem
szolgáltatás, ahol a nyereség elérése nem szükséges a
folyamatos m ködés biztosításához.
Az ár nem lesz a jelenleginél alacsonyabb, - hiszen
állandó költségek vannak, - rezsi, alapanyag, bér,
járulékok, - a min✁ség azonban érzékelhet✁en javulni

fog. A konyha dolgozói részben az óvodai személyzet
adja majd, de 2-3 szakképzett új munkatárs
alkalmazására
is
szükség
lesz,
így
tehát
munkahelyeket is tudunk teremteni. A tényleges
m ködés megindulásáig még vannak teend✁k, hiszen a
kivitelezési munkálatokat megel✁zi a közbeszerzési
eljárás. A lényeg az, hogy jöv✁re már itthoni ebédet
fogyaszthatunk! ✂
Simony Em✄ke

Fejlődik a bükkösdi horgásztó

A Bükkösdi Horgász Egyesület csaknem 5 millió
forintot nyert pályázaton. Ennek felhasználásáról
kérdezzük Slavonics Csabát az egyesület elnökét.
- Amikor megválasztottak azt vállaltam, hogy 5 év
alatt rentábilissá alakítom a horgásztó m ködését. Úgy
néz ki, tartani tudom az ígéretemet.
- Hogyan lehet nyereséges egy falusi horgásztó?
- Gondos és felel✁sségteljes gazdálkodással, úgy, hogy
pontosan megtervezzük a bevételeket és azokat
folyamatosan fejlesztésekre fordítjuk, mert ezáltal
olyan környezetet teremtünk, hogy érdemes idejönni.
- Hányan járnak ide rendszeresen?
Mintegy 60 éves bérlettel rendelkez✁
horgásztársunk van, ✁k évi 21 ezer forintot fizetnek,
ezért korlátozás nélkül kijárhatnak a tóra. Egyre
többen vásárolnak napi jegyet, a bevételeink nagyobb
részét egyébként a napijegyek értékesítése adja.
- Miért ilyen népszer a bükkösdi tó?
- Több környékbeli horgásztó tönkrement. Rajtunk
kívül csak Hetvehelyen van tó, az is az önkormányzat
hathatós támogatásával képes m ködni, ráadásul kicsi
is.
OLCSÓN, HATÉKONYAN, TISZTÁN NAGYOBB
MELEGET BIZTOSÍTHAT ÖNMAGÁNAK

Értesítjük a község lakosságát, hogy a 100 Ft-os
boltban (Kultúrház mellett) fabrikett
tüzel✆anyag vásárolható zsákos kiszerelésben.
10 kg/zsák =
500 Ft.
25 kg/zsák = 1.200 Ft.
NAGY ÉS TÁRSAI BT.
(Nagy Józsefné06 30 / 545-0472)
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- A horgászokat nem támogatja a bükkösdi
önkormányzat?
- Tavaly még kaptunk 1 millió forintot, de azt vissza is
fizettük a bevételeinkb✁l. Idén már egy fillért sem
kaptunk, kizárólag a sajt bevételeinkb✁l gazdálkodunk.
Ebben az évben még nem leszünk nyereségese, de
jöv✁re már igen, - így teljesítem az ígéretemet.
- Gondolom, ehhez a teljesítményhez nem elég
pusztán az, hogy a többi horgásztó tönkrement.
- Valóban nem volna elég. Azt mindenki tudja, hogy a
természeti környezet szép, azok is szeretnek ide járni,
akik nem horgásznak. Még ez sem volna elég a
folyamatos fejl✁déshez. Nyilván sokat számít az, hogy
a
bevételeket
folyamatosan
visszaforgatjuk,
mindenekel✁tt a halállományt gyarapítjuk, valamint a
t✁ környékét is igyekszünk rendben tartani.
- Mire fordítják a pályázati összeget?
- Hal✁r házat építünk. Ez egy 12 méter hosszú, 4 méter
széles alapterület épület lesz, megfelel✁ szociális
blokkal, - vagyis lesz WC és fürd✁ is. Komoly
segítséget kaptunk az önkormányzattól, mivel
tervezést az önkormányzat rendelte és fizette ki, én
„súgtam” a tervez✁nek, hogy milyen épület kialakítása
a legoptimálisabb erre a célra. A kivitelezésre lesz elég
ez az összeg. Abban tudok még segíteni, hogy az
ismeretségem alapján az egyesület kiválaszthassa a
legjobb min✁ség munkát végz✁ kivitelez✁ céget.
- Egy ekkora épület nemcsak a hal✁rnek elég...
- Nem! A mi célunk is az volt, hogy ezzel a helyi
turisztika fejlesztését szolgáljuk. Ez az épület alkalmas
lesz közösségi rendezvények megtartására, de arra is,
hogy egy-egy éjszakát itt tölthessenek a pihenésre
vágyó családok is. Ha ilyen összkomfortos kiszolgálást
tudunk nyújtani, még több vendéget várhatunk, ami –
a több bevétel felhasználásával – további fejlesztéseket
tesz majd lehet✁vé. Ez nemcsak az egyesület, de
Bükkösd jó hírét is messze viszi. ☎ Slavonics Csaba

Feny✝favásár Bükkösdön!
Lucfeny✞:1500.-/méter
Ezüstfeny✞ : 3000/db.
El✞zetes kiválasztás lehetséges.
Friss vágás 2009.12.23-án.
Cím: Györe Károly
Bükkösd, Ifjúság u. 1/a.
Tel.: 06-30-663-1009

APRÓHIRDETÉSEK
Eladó egy JVC videokamera tartozékokkal
Irányár: 50.000 Ft.
Tel.: 0630/3676606
*
Parabola antenna, fejjel ingyen elvihet✞!
Érd.: 20/336-56-36
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A Bükkösd Holnapjáért Egyesület Hírei
Egyesületünk januárban pályázatot nyújtott be az
Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
vidéki örökség meg rzéséhez igénybe vehet
támogatás terhére. Célunk az volt, hogy a fejlesztés
során a helyi védelem alatt álló építmény – Samu
Géza emlékház – felújítására, valamint rendszeres
látogathatóságának biztosítása érdekében, az említett
épület korszer✁sítésére kerüljön sor. A felújított
épületben egy helytörténeti kiállításnak is helyt adó
kiállítóteret kívánunk kialakítani. A kiállított anyag
többnyire helytörténeti tárgyakból (bútorok, használati
tárgyak, szerszámok, kerámiák stb.) áll, de alkalmas
lesz egyedi kiállítás bemutatására is (képz m✁vészek,
fest k). A fejlesztés segítségével Bükkösd község
gazdag helytörténeti hagyatéka jelenik meg méltó és
korszer✁ környezetben. Így lehet séget adhatunk a
helybeli generációk között a kulturális hagyományok
átörökítésére. Egyben megóvásra kerül a bükkösdi
utcaképet a múltban jelent sen befolyásoló vízimalom
épülete is. Az épületet az Egyesület üzemeltetné teljes
évben. Ünnepnapokon, falusi rendezvényeken nyitva
tartana a kiállítás, valamint el re bejelentett csoportok,
látogatók fogadását biztosítanánk. Hagyományaink
újjáélesztése, ápolása érdekében az Oktatási
Intézményekkel
Óvodával,
Iskolával
is
együttm✁ködnénk.
Gyermekek
kézm✁ves
foglalkozásainak
megszervezésére,
munkáik
kiállítására is sor kerülhet. Történelmi ismereteik
érdekében
el adások,
filmvetítések
b vítése
szervezését tervezzük. Hosszas várakozás után 2009.

11. 23-án kézhez kaptuk a határozatot, mely szerint
nyertünk a pályázaton 5.000.000,- forintot. Örömmel
állunk neki az el ttünk álló feladatok megoldásának, s
bár tudjuk, hogy sok figyelmet, munkát, utánajárást
jelent ez számunkra, úgy érezzük, hogy Bükkösd
lakosaiért, a felnövekv generációért tesszük.
Köszönetet kell mondanunk a Polgármester Úrnak
is, aki koordinálta a pályázatok elkészítését, beadását,
valamint tanácsaival segítette a munkánkat. A
Bükkösd Holnapjáért Egyesület Tagsága egész évben
önkéntesen dolgozott azért, hogy a falu mindennapjait
tartalmasabbá tegye, s hozzájáruljon a rendezvények
színvonalának emeléséhez. Ilyen volt a Falunappal
egybekötött Gyermeknap, F z verseny, Lóverseny
lebonyolításában nyújtott segítségünk. Ingyenes
ruhaosztással igyekeztünk több rászoruló család
mindennapi megélhetési gondjain segíteni. Anyagi
támogatással járultunk hozzá a Lovas bál, Katalinnapi jótékonysági bál lebonyolításához. Tagjainknak
kulturális élményeket kívántunk nyújtani egy
színházlátogatással. Karácsonyra szeretnénk az Óvodát
és az Iskolát egy-egy 100.000,- forint érték✁
projektorral megajándékozni. E hosszú, munkával teli
évet, hagyományos karácsonyváró vacsoránkkal
fogjuk zárni.
Minden tagunknak szeretném ezúton megköszönni
egész éves áldozatos munkáját, s kívánok Békés,
Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

✂

Ninkóné Györe Valéria Bükkösd Holnapjáért
Egyesület Elnöke

Testületi támogatás a kongói missziónak
Kutnyánszky doktorn afrikai útjáról készült beszámolója alkalmával igéretett tett a polgármester arra, hogy
az Önkormányzat is támogatni fogja a missziót. Messze vitte településünk hírét a háziorvosunk, ráadásul
valóban nemes és fontos cél eléréséhez gy✁jt adományokat.
A legutóbbi testületi ülésen napirendre is került a támogatás kérdése. A képvisel k úgy határoztak, hogy 10
sátor árával, – amely 30.000 Ft – hozzájárulnak testületileg a gy✁jtéshez. A polgármester felvetette, hogy
emellett ki-ki tegyen egyéni döntése alapján saját felajánlást is. Bencze Béla, Bartalovics János, Györk Ern ,
Homann János, Litter János és Volcsányi Gábor is felajánlották 1 havi tiszteletdíjukat. Budai Zsolt
polgármester is csatlakozott ehhez, is felajánlott a tiszteletdíjából a képvicsl tiszteletdíj mértékéig. Nagy
József képvisel nem a tiszteletdíját ajánlotta fel, inkább, mint vállalkozó kíván hozzájárulni az akcióhoz.
Összegében így egy jelent s támogatást kaphatnak a kongóiak a bükkösdi vezetést l is.
V.G.

✂

Közmeghallgatás és újévi tűzijáték
Ezúton értesítjük a település lakosságát, hogy Bükkösd Község Önkormányzatának Képvisel -testülete
2009. december 15-én (kedden) 17:00 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Közösségi (Kultúr) Házban. A
közmeghallgatás során bemutatjuk a jelen választási ciklusban elért eredményeinket, ismeretetjük jöv beli
célkit✁zéseinket, és lehet séget biztosítunk, hogy a lakosok feltegyék kérdéseiket, melyeket természetesen a
meg is válaszolunk.
December 31-én éjfélre ünnepi tüzijátékot rendelt az Önkormányzat. A látványosság a település
központjából lesz látható. Minden kedves lakost szeretettel várunk az eseményre!

✂
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Mérnökök az épülő cementgyárban
A Baranya megyei Mérnöki Kamara Környezetvédelmi szakcsoportja (az MTA PAB Környezetfejlesztési
Munkacsoportjának közrem ködésével) kihelyezett rendezvényen látta vendégül azokat az érdekl✁d✁ket, akik
kíváncsiak voltak a Nostra Cement Kft. épül✁ királyegyházi cementgyárának környezetvédelmi szempontú
bemutatására. A program a szentl✁rinci városházán kezd✁dött, ahol el✁adásokat hallgathatott meg a
szakért✁ közönség, majd a gyár építkezésén folytatódott, a létesítmény megtekintésével.
Dr. Gy✁rvári Márk szentl✂rinci polgármester
köszöntötte a megjelenteket, és emlékeztetett az
óriás méret✄ beruházás környéket érint✂
pozitívumaira, majd K✁vári József, a Nostra
Cement ügyvezet✂je szólt a megjelentekhez, és
nevezte
különös
megtiszteltetésnek
a
mérnöktársadalom nagy létszámban megjelent
képvisel✂inek érdekl✂dését. Üdvözl✂ szavaiban
hatalmas és nehéz munkaként jelölte meg Európa
legkorszer✄bb, ám korántsem a legolcsóbb
cementgyárának felépítését és a tájba illesztését.
Következtek az el✂adások, amelyek sorát
Merkl István, a Nostra Cement m✄szaki
igazgatója nyitotta meg: témája az épül✂ gyár
létesítésének el✂zményei és a megvalósítás
folyamata volt. Ezt követte a Total Kft.
ügyvezet✂jének, Bunyevácz Józsefnek az el✂adása, aki a helykijelölés környezetvédelmi megalapozásáról
beszélt részletesen. Csonka Pál és ifj. Csonka Pál tervez✂mérnökök (Total Kft.) a környezetvédelmi
engedélyezést megalapozó vizsgálatokról és tanulmányokról adott nagy érdekl✂déssel kísért ismertetést. Laki
Zoltán, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel✂ség hatósági és felügyeleti
osztályának vezet✂je visszatekintett a cementgyár környezetvédelmi engedélyezésének folyamatára, majd az
üzembe helyezés és az üzemi feltételek biztosításának környezetvédelmi követelményeivel ismertette meg
hallgatóságát.
A létesítés és üzemeltetés f✂bb környezetvédelmi kérdéseir✂l a legilletékesebbek, Kovács Mátyás
projektmérnök és Miedziak Miroslaw min✂ségbiztosítási vezet✂ (Nostra Cement Kft.) tartottak részletes
el✂adást: beszéltek a projekt szervezeti struktúrájáról, a környezetvédelmi el✂írások érvényesítésér✂l az
alvállalkozóknál, az építés alatt nap mint nap
felmerül✂ gyakorlati kérdésekr✂l. Nagy
figyelmet kapott referátumuk azon része,
amelyben a környezetvédelmi monitoring
felállításáról (Társadalmi Tanács, környezetegészségügyi
monitoring),
tervezett
kialakításáról és m✄ködtetésér✂l ejtettek szót.
Az el✂adások végeztével a résztvev✂k
felkerekedtek, és meglátogatták az épül✂
cementgyárat, ahol terített asztal és h✄sít✂k
fogadták ✂ket. A helyszínt ezt követ✂en a
Nostra Cement munkatársai mutatták be a
rögtönzött munkavédelmi oktatásban részesült,
sisakot és láthatósági mellényt öltött
vendégeknek a bejárás során. A vendégek
valamennyi
felmerül✂
kérdésre
választ
kaphattak, majd sor került a tapasztalatok
helyszíni összegzésére is.
A résztvev✂k számára minden bizonnyal emlékezetes marad ez a gazdag és tanulságos programmal
rendelkez✂ rendezvény, amely a mérnöki szakma képvisel✂i mellett az esetleges kétked✂knek,
bizonytalanoknak is választ adott a beruházás céljairól, megalapozottságáról, a környezetet érint✂ hatásairól és
a régió gazdaságában elfoglalt kiemelked✂ szerepér✂l egyaránt. ☎
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NOVEMBERI HÍREK
AZ ISKOLÁBÓL

BÁBSZÍNHÁZLÁTOGATÁS

Összeállította: Heffner Anna

A TUDOMÁNY HETE
November 2-7. között ismét megrendezésre került
Tudomány hete a fels tagozaton. A gyerekek változatos kísérleteket, megfigyeléseket végeztek, magyar
természettudósokról és találmányaikról szóló feladatsort
oldottak meg a hét szinte minden délutánján. A
programokat: Császár Csabáné, Császár Csaba,
Armbruszt Jánosné és Temesvári Csabáné szervezte.

November 11-én az alsó tagozat
Pécsre utazott, hogy megtekintsék
bábszínházi el adását. A Bóbita
Jóságos óriás cím✁ mesejátékot
gyerekek

huszonöt kisdiákja
az idei évad els
Bábszínházban a
tekintették meg a

Márton napi lampionos felvonulás
A november 11-ei es s id miatt egy héttel kés bb,
november 18-án szervezték meg az iskola német
nemzetiségi nyelvet oktató tanárai a gyerekek immár
hagyományos Márton napi gyertyás, lampionos felvonulását Bükkösdön.

KISTÉRSÉGI MESEMONDÓ VERSENY
Szintén november 18-án két kisdiákunk: Kunczt Bianka
(3. o.) és Kiticsics Zalán (4.o.) a kistérségi kesemondó
versenyen képviselte a bükkösdi iskolát. Szép
mesemondásával Kiticsics Zalán 3. helyezést ért el.

Elsöpr✂ gy✂zelem
A Jakabhegyalja-kupa november 9-ei rangadóján hét
gólos gy zelmet aratott a bükkösdi fiúk csapata
Hetvehely csapata fölött. A nyertes csapat tagjai voltak:
Popovics Viktor (3 gól), Sárközi Dávid (2 gól), Orsós
Márió (1 gól), Kiss Jácint, Szép Bálint, Bogdán Zsolt
7. osztályos, Kovács Bálint (1 gól), Kovács Norbert,
Wolf Péter 8. osztályos, Gönczi Gyula, Bogdán
József és Bogdán Márió 6. osztályos tanulók.
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Egészségnevelési
témahét az iskolában

Délután a 7-8. osztályosok készítettek különféle
ízletes salátákat.

November 23. és 27. között került sor a TÁMOP 3.1.4.
hozzáférés –
„Kompetenciaalapú oktatás, egyenl
Innovatív intézményekben” cím✁ pályázat második helyi
programjára,
az
Egészségnevelési
fejlesztés✁
témahétre a fels✂ tagozaton. A témahét kidolgozója és
szakmai felel✂se Armbruszt Jánosné volt. A gazdag
programba
egy-egy
nap
néhány
fotójának
felvillantásával nyújtunk bepillantást.
November 23. – Dr. Kutnyánszky Valéria vetítéses
el✄adása a kelet-kongói missziójáról, menekülttábori
fotó- és gyermekrajz-kiállítás megnyitója az
iskolában

November 26. – May Gábor kóstolóval egybekötött
el✄adás tartott a MÉZ-r✄l, a méz egészségmeg✄ rz✄,
betegségmegel✄z✄ szerepér✄l

November 24. – Szabó Andrea véd✄ n✄ el✄adást
tartott a gyerekeknek az egészséges életmódról.
Délután az 7-8. osztályosok salátákat készítettek.
Délután vetélked✄ és sportdélutánon vettek részt a
gyerekek.

November 27. – Az egészség-vetélked✄ legsikeresebb csapatai elismer✄ oklevelet kaptak.

November 25. – A szentl✄ rinci Irisz Optika munkatársa tájékoztatta a tanulókat a egészséges szem
fontosságáról és a látásvizsgálat lehet✄ségeir✄l
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Els✂ helyezést ért el az 5. osztályosok Bogyók csapata,
második lett a 6. és 8. osztályosok Mizók csapata,
valamint a 6. osztályosok Barackok csapata. A harmadik hely az 5. osztályos Fitness lányok csapatának
jutott.
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Beszámoló a Bükkösd Községi Sportegyesület Lovas
szakosztályának 2009. évi tevékenységéről.
2009. június 6-án a Magyar Lovasszövetség
Távlovagló és Távhajtó Szakága által kiírt országos
bajnoki verseny sorozat második fordulóját rendeztük
meg bükkösdi sporttelepünkön, illetve az általunk a
természetben kijelölt pályákon. Az elmúlt évhez
hasonlóan az idei évben is a falunap egyik látnivalója
volt a verseny. Közel 60 ló és lovasa, illetve hajtója
balesetmentesen teljesítette a számukra kiírt távokat.
Szintén az elmúlt évhez hasonlóan került
megrendezésre a megyei illetve a regionális távlovagló
és távhajtó bajnokság egyik futama. Ezt szeptember
19-én rendeztük meg a sorozat dönt jeként.
2009. szeptember 20-án a Baranya megyei
díjugrató bajnokság dönt jének a helyszíne volt
Bükkösd. A távlovas versenyek rendezése évtizedes
múltra tekint vissza, ellenben a néz k számára sokkal
látványosabb díjugrató versenyt, hivatalosat, még nem
láthatott községünkben a közönség. Tavaly egy edzés
jelleg✁ verseny megrendezésével kóstolhattunk bele az
új feladatba, idén a megyei díjugrató három fordulós
bajnokság dönt jét rendezhettük meg. A megjelent
versenyz k, edz k, bírók és lótulajdonosok
elégedetten nyilatkoztak a szervez k munkájáról,
hozzáállásáról, a vendéglátás színvonaláról.
2009. október 10-én rendeztük meg az immár
hagyományosnak
mondható
VAD
–
Vénasszonyoknyara Derby – elnevezés✁ versenyünket,
lovastalálkozónkat 45 ló-lovas páros részvételével.
Míg az els három verseny a Magyar Lovas Szövetség
által regisztrált , hivatalos verseny volt, a VAD-on
részt vehetett bárki a lovával, felmérhette saját és lova
tudását. A lovasok és lovaik hivatalos regisztráció –
verseny engedély, rajt engedély, rajtszám – nélkül
nevezhettek és engedélyezett volt bármilyen
felszerelés – nyereg, kantár, patkolás, vagy ezek
hiánya -. Az elmúlt évben a hobbi lovasokon kívül
néhány távlovas is részt vett a VAD-on. Az idén ugró
lovasok is tiszteletüket tették, és élvezték a kevésbé
teljesítménycentrikus hobbilovasok társaságát.

E négy verseny megrendezésének színvonaláért a
BKSE Lovas szakosztályának tagjai a felel sek. Egyegy rendezvényen gondoskodni kell a lovak
takarmányozásáról,
állatorvosi
elhelyezésér l,
ügyeletr l, a lovasok, kísér ik és a bírók szállásáról,
étkeztetésér l, a pályák kijelölésér l, felépítésér l, a
kilátogató közönség komfortjáról, büfér l.
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
részt vettek ezen
rendezvények szervezésében,
el készítésében, kivitelezésében. Köszönetet mondani
mindazoknak, akik anyagilag támogattak bennünket. A
résztvev k étkeztetéséhez szükséges disznó leöléséért
és feldolgozásáért Lecsónak mondunk köszönetet. Az
ételek elkészítése és felszolgálása Bartalovics János és
lelkes csapata munkáját dicséri. A teljesség igénye
nélkül néhány név: Barlalovics János és felesége
Marika, Pernekker Ferenc és felesége Kati, Csordás
József, Szlavonicsné Joli, Blumenschein Marika,
Kántor Albert és felesége, Jutka, Marosiné Panni. A
sportpálya egész évi karbantartását, a f✁nyírást az
önkormányzat akaratából a közmunkások végezték.
Anyagi
támogatónk
a
Szentl rinc-Ormánság
Takarékszövetkezet bükkösdi Fiókja, Bányai Béla
Távlovas, a Baranya megyei Lovasszövetség, a bólyi
Csemetekert Lovasiskola, Dr Kollár Kornél állatorvos
és Bükkösd Község Önkormányzata Képvisel
Testülete.
A felsorolásból is kit✁nik, hogy a négy lovas
rendezvény közel száz ember munkájának eredménye,
akik vagy hivatalos, vagy társadalmi munkájukkal
járultak hozzá a sikeres kivitelezéshez. Ezúton is
gratulálunk Sík Gabriellának, aki egyesületünk
színeiben 90 km-en Magyar Bajnoki címet szerzett!
Még egy köszönet, amit nem tudom kihez kell
címezni. Mind a négy rendezvényünket ideális
id járási körülmények között tarthattuk meg!
Tisztelettel és köszönettel:Szabó Zoltán BKSE
Lovas szakosztály vezet✂

✂

Pogácsaversenyt szervezett a Német Önkormányzat
A Bükkösdi Német Önkrományzat Pogácsaversenyt hirdetett november utolsó hetében. A verseny célja a
megmérettetés mellett az volt, hogy a benevezett pogácsákat jótékony célra ajánlják fel, jelesül a Bükkösdi
Polgár r Egyesület támogatására megszervezett bálon való elfogyasztásra.
Sajnálatos, hogy összesen 3 nevezés érkezett a versenyre, így a felajánlás mértéke is jóval alul maradt a
várakozásoknak. A helyzeten némileg segített, hogy Litter János és Litter Jánosné is eljuttatott egy-egy adagot a
rendezvényre. Sajnos k a versenyr l elkéstek, de versenyen kívül is örömmel vettük a felajánlásukat!
Mindhárom induló kapott díjat. Legjobbra Homann Jánosné sajtos pogácsáját értékelte a Német Önkrományzat
Tagjaiból és a bál szervez ib l álló zs✁ri. Második lett Filipovics Erika f✁szeres pogácsája, harmadik helyen
pedig Grávicsné Dömse Erika végzett. Gratulálunk és köszönetet mondunk a fent említett személyeknek!
Sajnáljuk ugyanakkor, hogy csupán ennyien neveztek, de nem adjuk fel tavasszal fánk kategóriában hirdetünk
Volcsányi G.
versenyt!

✂
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Erzsébet-Katalin napi bált szerveztek a Polgárőrség javára
Két bükkösdi lakos, Balogh Renáta és Vajda Gabriella fejében fogalmazódott meg az igény egy „ErzsébetKatalin-napi” bál megrendezésére, melynek megszervezését magukra vállalták.
Így a bált 2009. 11. 28-án tartották a bükkösdi sportcsarnokban 21 órai kezdettel. A zenér l a barcsi Effect
zenekar gondoskodott, és a visszajelzések szerint sikerült is nekik kit✁n hangulatot csinálni.
A szervez k úgy gondolták, hogy a jó ügy érdekében a bál bevételét felajánlják a Bükkösdi Polgár r
Egyesület számára. Felvállalták Vajda Jánosné segítségével azt is, hogy végig járják a lakosságot, és
személyesen kérdeznek meg mindenkit arról, hogy ki akar részt venni az eseményen illetve ki az, aki csak
segíteni szeretné a jótékonyság megvalósulását, mert úgy gondolták, hogy így sokkal nagyobb eredményt
érhetnek el a lakosság körében. Remélték, hogy a részvételi arány is magasabb lesz ezáltal, ezt végül, a
visszajelzések igazolták is. Nagyon sokan eljöttek és sokan ajánlottak fel adományokat a bálon történ
tombolasorsolásra is, melyb l végül jelent s bevételre tehettek szert a szervez k.
Sokan nem csak a jegyeket vették meg, hanem pénzt is ajánlottak a bevétel növelése érdekében. Az alább
felsorolt személyek- szervezetek kiemelked módon támogatták a rendezvényt, akiknek ezúton is
megköszönjük a felajánlást:
Speed Autókozmetika, Uniqa Biztosító Zrt., Zsoldos István, Tankovics Gézáné, Páriné Villant Adrien,
Haupert Györgyné, Német Andrea, Allianz Hungária Biztosító Zrt., Rumszi Kft., Agum Kft- Arató István
Gumiüzeme, Wetzlné Harsányi Eszter, Generali Providencia Biztosító Zrt., Kálóczy Kft., Borsodi Sörgyár, dr.
Reményi Ottó, Matoriczné Krímer Ágnes, Hertensteinné Krímer Csilla, Busi Dóra, Bertók Bernadett, Hajdu
Kinga, Berkes Tiborné, Pókos Zsolt, Leh cz Bt., dr. Harcos Kinga, Iszák Ilona, Merlin Kör- Hajdu Erika,
Oberitter Gabriella, Mózes Kitti, Czékmány Vera, Jankovics Józsefné, Balogh Renáta, Nagy Józsefné- Ilike
boltja, Rappné Pék Erzsébet, Petrás Gy z , Bauer Renáta, Trenzar Kft., Sátor-Ver Kft., NeoFolk együttes,
Bognár Jánosné, Hauser László, Kiss ABC- Gallovich Zoltán, Aegon Biztosító Zrt., Aranycipó, Sió, Andrasek
József, Merkatimpex Kft., Bata Kft., Csizmadia Zoltánné, Strausz Mátyás, Megyefa Söröz , Csike Mónika,
Krémer Zsanett, Budai Zsoltné, Harhan Kft., Bükkösdi Horgászegyesület, Iveco Besso Zrt., Mecsektex Kft.,
Varga Lajosné, Balogh Tamás, Zserbó Cukrászda, Bükkösdi Lovas Egyesület, Storcz András, Blumenschein
Tiborné, Rappné Gál Renáta, Vajda Gabriella, Vajda János, Békéscsabai tábor, Pintér János, K szegi János és
köszönjük Wágner Antalnak, hetvehelyi polgármesternek, hogy asztalokat és székeket biztosított az
összejövetel idejére! A fentieken kívül szeretnénk még köszönetet mondani a bükkösdi lakosság azon
polgárainak is, akik nem jelentek meg a bálon, de tiszteletb l hozzájárultak ahhoz, hogy e célra minél több
adomány gy✁ljön össze!
A bál „batyus” jelleg✁ volt, de Budai Zsolt megszervezte a büfét, amelynek a teljes nyereségét, 35.000 Ft-ot
a Bükkösdi Polgár r Egyesületnek adományozta. Blumenschein Tibor és Tóth József önkéntesen és bérmentve
magukra vállalták a kiszolgálást, hogy ezzel is csökkentsék a költségeket. A bálból összességében mintegy
400.000 forint bevételt kaphat majd a Polgár rség, amely mindenképpen jelent s összeg a szervezet számára.
A bál biztonságáról természetesen a Polgár r Egyesület gondoskodott, melynek a megszervezését az
elnöknek, Hajdu Józsefnek köszönhetjük, aki személyesen is részt vett a rendezvény védelmében. Meger sített
szolgálat volt a polgár rség alkalmazottaival és sok önkéntessel a faluban is, így zavartalan körülmények között
zajlott le az esemény, nem volt semmiféle rendbontás sem a bálban, sem pedig a faluban.
A visszajelzések alapján a bál nagyon jó hangulatban telt, jó volt a szervezés és az emberek is jól érezték
magukat. Ezt mutatja az is, hogy a rendezvény reggel 6 órakor ért véget. A jó hangulat mellett nyereségként
büszkén elkönyvelhetjük azt is, hogy bebizonyosodott, hogy a falu lakossága a jó ügy érdekében képes az
összetartásra!

☎

Békés, Boldog Karácsonyt és Sikerekben gazdag új évet!
Bükkösd Község Önkrományzata nevében Boldog Ünnepeket kívánunk
a község minden kedves polgárának! Az újság szerkesztői és készítői nevében pedig
köszönjük, hogy egész évben figyelemmel kísérték híreinket!
A Bükkösdi Hírlap decemberi száma január első napjaiban kerül a postaládákba.
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Rajzos sikerek az Óvodában
a

A pécsi Szent Mór Iskolaközpont Alapfokú M vészeti Iskolája
idén 4. alkalommal hirdette meg gyermekrajz pályázatát
Baranya megye óvodásainak.
A pályázatra a következ✁ témákban vártak alkotásokat: Történetek
a Bibliából, Állatok, Kedvenc mesém.
A bükkösdi óvodából a pályázati kiírásnak megfelel✁en a
nagycsoportosok egyéni munkákat készítettek, felkészít✁jük
Gyenesné Klett Ibolya volt.
A csoportból 4 gyermek alkotása került továbbításra. A zs✂rizés
november 10-én megtörtént, ez alapján 21-én ünnepélyes keretek
közt, Pécsett vehették át a gyermekek a díjakat.
Közel 200 pályamunkából díjazásban részesült: Gondoss Szilárd, továbbá bemutatásra került: Sánta
Vivien, Orsós Gyöngyi, Lakatos Viktória rajza. Minden gyermek emléklapot, csokoládét kapott.
Óvodánk, az itt folyó vizuális tevékenység elismeréseként oklevélben részesült.

NymTIT Gyorsinfo – 2009.november
Boda

K✄vágósz✄l✄s

Bodán a m✂füves térségi rendezvénycentrum és
kisközösségi tér átadására 2009. december 15-én
kerül sor.

November 18-án tartotta soron következ✁ ülését a
Nyugat-mecseki
Társadalmi
Információs
és
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (NymTIT)
a k✁vágósz✁l✁si tájékoztató irodában. A napirendi
pontok között szerepelt a társulás III. negyedéves
költségvetésének beszámolója, illetve áttekintették az
elmúlt id✁szakban végzett tevékenységeket. Ezt
követ✁en a polgármesterek megvitatták a 2010. évi
munkatervet, és szó esett Dél-dunántúli Operatív
Program (DDOP) és a Társadalmi Megújulás Operatív
Program (TÁMOP) 6.1 pályázati lehet✁ségekr✁l is.
Végezetül a 2010. évi társulási költségvetés
koncepcióját tárgyalták meg a települések vezet✁i.

Cserdi
November elején megkezd✁dött a községben kiépített
térfigyel✁ rendszer üzemelése. A település több
pontján elhelyezett kamerák éjjel és nappal a helyi
polgárok közbiztonságát szolgálják.
Cserkút
A
K✁vágósz✁l✁st
Cserkúttal
összeköt✁,
közismertebb nevén, a Vörös dombi úton 3 db
úgynevezett „fekv✁rend✁r” került elhelyezésre a
forgalom lassításának céljából.
A sikeres pályázati források segítségével
megkezd✁dhet a Polgármesteri Hivatal teljes
felújítása. A tervek szerint, sor kerül az akadálymentesítésre, a nyílászárok cseréjére, a vizesblokk
teljes felújítására, valamint a küls✁ vakolat cseréjére
is.
Helesfa
Az id✁járásnak köszönhet✁en, novemberben
folytatódott az építkezés, és a tervek szerint a
napokban átadásra kerül – a járda építési program
részeként – a Bükkösdi-víz, és az úgynevezett Malom
árok fölé tervezett gyalogos híd.

K✄vágótöttös
Befejez✁dött a Pet✁fi utca aszfaltozása, az átadás
után a helyi polgárok birtokba is vették az utat.
Megkezd✁dtek a térfigyel✁ kamera rendszer
kivitelezési munkálatai, amennyiben az id✁járás
lehet✁vé teszi, még az idén elkezd✁dhet a próbaüzem.
Az Id✁sek napja alkalmából, az Önkormányzat egy
m✂soros, vacsorával egybekötött estre látta vendégül a
település ezen korosztályhoz tartozó polgárait.
A lap megjelenését a Nyugat-Mecseki
Területfejlesztési és Információs Társulás
támogatja!

A lap megjelenését a Nostra Cement Kft. támogatja!
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