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„Sínen” a csatornaépítés
Á prilis
16-án
megjelent
a
bükkösdi
csatornaépítésre vonatkozó közbeszerzési kiírás.
Eddig 3 cég vásárolta meg a kiírásra vonatkozó
dokumentumokat, a benyújtási határid május 11-én
jár le. Ezt követ en a hiánypótlás, a pályázatok
elbírálása majd a szerz dés megkötése igényel id t, és
csak ezt követ en lehet a kivitelezést megkezdeni.
Budai Zsolt azt mondja: már ebben az évben
megkezd dnek a munkálatok, de a teljes üzembe
helyezésre csak a jöv év derekán kerül sor.
Az adminisztratív feladatok sok id t és munkát
igényelnek, de ezzel párhuzamosan megalakul a
Viziközm✁ Társulat. Ez – mint már írtunk róla, - a
beruházás lebonyolítója és egyben felügyel je is.
A Viziközm✂ Társulat alakuló ülése május 27-én
lesz. Ezen kell megválasztani a Szervez Bizottságot
is, amely képviseli magát a Tárulást. Ebbe kerül

megválasztásra Ó csai László és Nemes László
szakért ként, akik – bükkösdi lakosként – az egész
beruházást a helyi lakosság érdekében felügyelik és
ellen rzik.
A bükkösdiek várják már a beruházást, de sokakban
különböz kérdések is felmerültek. Pl. az, mi lesz a
helyi tisztítóba kerül vízzel? Hozzánk kerül vissza
ivóvízként, - vagy elvezetik, de akkor hova?
Nos, az itt megtisztított szennyvíz él vízbe lehet
bocsátani, ezért a bükkösdi vízfolyásba lehet ereszteni.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy iható, - mint ahogy a
bükkösdi vízfolyás most sem az. A tisztítás után
fennmaradó szennyvíziszap komposztálásra kerül, de
nem itt helyben, hanem a Pécsi Vízm✁ ezzel a
munkával foglalkozó részlegébe szállítják majd.
(További sorsáról is a Pécsi Vízm✁ gondoskodik
majd.) ✄ S.E.

Megújulhat a közösségi közlekedés Bükkösdön
A
közösségi
közlekedést
el segít fejlesztésre a NyMTIT 11
települése adott be uniós forrásra
pályázatot. Ez a nettó 70 milliós
pályázat a helyközi busz és
vonatközlekedés
korszer✁sítését
szolgálja, és a 11 pályázatban
társult községnek a Magyar
Á llamvasutak és a Pannon Volán a
konzorciumi partnere.
Ezzel a pályázattal közlekedésszakmai feladatokat kívánnak a
felek
megvalósítani,
vagyis
kifejezetten
a
közlekedés
korszer✁sítésére és biztonságossá
tételére irányul. A csatornaépítési
pályázathoz
hasonlóan
„ pontozásos” rendszerben kerül
elbírálásra, vagyis a pályázat egyes
tartalmi elemeit pontozzák, és a
pontszámok döntik el, melyik
pályázat kerül be a díjazottak közé.
A beadás május végén lesz, és
Budai Zsolt azt reméli, ez a
pályázat
nyerni
fog,
mivel
kiemelten fontos az elbírálás
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szempontjából
a
települések
összefogása, tehát 11 település
együttm✁ködése
maximálisan
megfelel az elvárásnak. Persze még
sok egyéb feltételnek is eleget kell
tenni. Mi várható a sikeres pályázat
esetén? Ú .n. Tarifaközösség lesz
kialakítva. Ez azt jelenti, hogy egy
jeggyel lehet utazni akkor is, ha
vonatról buszra, vagy buszról
vonatra kell átszállni ahhoz, ha
egyik helyiségb l a másikba akar
valaki eljutni.
A kulturált közlekedés feltételeinek
kialakítása
és a közlekedés
biztonságának
megteremtése
érdekében
helyi
építkezések
történnek:
l. Bükkösd f terén két – egymással
párhuzamos
buszállomás épül,
kiemelt járdaszigettel,
2. az iskola elé forgalomlassító
sziget lesz építve, valamint
gyalogos átkel hely lesz kijelölve,
3. a Rákóczi utca – Kossuth utca

2
kiemelt
keresztez désében
járdaszegélyes buszmegálló épül,
4. a Rákóczi utca - Kossuth utca
keresztez dése és az iskola bejárata
között bicikliút épül.

A pályázat még egyéb fontos
elemeket is tartalmaz, pl. vasúti
jegyvásárlásra
alkalmas
automatagép
beállítását,
szemetesládák
kihelyezését,
biciklitárolót, információs táblák
felállítását,
a
buszmegállók
elektromos információs táblákkal
történ
kiépítését,
amely
tájékoztatja az utasokat, mikor ér
oda a busz, tehát abszolút európai
színvonalú
tömegközlekedés
kialakításáról lesz szó, ha a pályázat
sikeres lesz. ☎
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Ebben az esetben nem marad
el a menetrendek átszervezése sem.
A
vonat
és
buszjáratok
összehangolását jelenti ez, ami
igencsak id✁szer✂, és amit minden
helyi lakos igényelne, hiszen napi
szinten éljük meg azt, hogy pl. a
közeli Szigetvárra, ahova sokfajta
hivatalos ügyintézés miatt gyakran
kell utazni, (rend✁rség, bíróság,

földhivatal,
orvos
stb.)
gyakorlatilag nem lehet eljutni
tömegközlekedéssel.
Budai Zsolt azt mondja: nagyon
reméli, hogy hangsúlyosan esik
latba a sok település összefogása a
pályázat elbírálása során, mert a
kistérségben él✁ emberek napi
életét
jelent✁sen
javítaná
a
pályázattal kialakítandó fejlesztés.

Nemcsak azt lehetne elérni, hogy a
települések közti közlekedés jobb
lenne, javulna a közlekedés
biztonsága,
hanem
további
fejlesztéseket is lehetne tervezni, pl.
a bicikliút meghosszabbítását, vagy
a további, biztonságot növel✁
beruházásokat. Végre mi, falusiak
is
Európában
érezhetnénk
magunkat. ✄ S.E.

Reklamáljunk, ha szükséges!

Azt halljuk, hogy szoros verseny van a vev☎k „kegyeiért” az áruházak között. Ett☎l azt is várhatnánk, hogy
ebb☎l a tényb☎l nemcsak az árukínálat b☎sége és egyre alacsonyabb ára következik, hanem a vev☎kkel mindig
korrekten és udvariasan járnak el.
Bizony, a tapasztalatunk – nem is ritkán – ennek ellentmond. Ránk sóznak gyönge min☎ség✆ cikket, nem
reagálnak megfelel☎en reklamációnkra, s☎t, jogos követelésünk teljesítését☎l is elzárkóznak olykor a boltok, érdekes módon többnyire a hatalmas hipermarketekben.
Igaz, mi, vásárlók sem vagyunk tisztában jogainkkal, - miért is lennénk, hiszen miel☎tt vásárolni megyünk, nem
a jogszabályokat bújjuk, hanem az árukatalógust, - de a jótállási jegyek jogainkra vonatkozó leírása is olyan
nyakatekert, hogy legfeljebb szakember érti meg, a legfontosabb részek pedig apró bet✆kkel vannak nyomtatva.
Nem véletlen, hogy nem, vagy nagyon ritkán reklamálunk, ha mégis rászánjuk magunkat, sikerrel ráznak le
bennünket az áruházakban. Pedig meg lehet, s☎t meg is kell jogainkat védeni!
Ebben hivatalos segít☎nk is van: az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete.
Mint a nevéb☎l kit✆nik, ez civil szervezet, de hatósági jogosítványai is vannak, jogos panasz esetén tehát
intézkednek érdekünkben.
Ha bárki úgy érzi, kár érte vásárlása során, írjon be a „vásárlók könyvé”be, - közismert nevén:
panaszkönyvbe. Ezt minden boltban jól látható helyen kell kifüggeszteni a falra, de azért el☎fordul olyan is,
hogy a pult alatt ☎rzik. A bejegyzésünket haladéktalanul kötelesek megküldeni a fogyasztóvédelmi
egyesületnek, amely 30 napon belül kivizsgálja az ügyet és érdemi döntést hoz. Ne legyintsünk, hogy úgyse
történik semmi, mert ez nem így van! Az a fontos, hogy alaposan olvassunk el minden, jogainkra vonatkozó
tájékoztatót, ha valami nem világos, forduljunk az egyesülethez, ahol alaposan felkészült szakemberek
tájékoztatnak arról, mihez van jogunk, mit kell tennünk. Ne utólag reklamáljunk! Jobb, ha el☎bb
tájékozódunk! Mert hiába hisszük, hogy az értünk folyó verseny egyben jogaink tiszteletben tartását is jelenti, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Err☎l mindenkinek vannak rossz tapasztalatai, sajnos.
A fogyasztóvédelemmel foglalkozó baranyai egyesület olyan együttm✆ködési szerz☎dést kötött a Szigetvári
Kistérségi Testülettel, amelynek alapján az itt él☎k bármilyen kérdéssel, panasszal fordulhatnak hozzájuk.
Ez azt is jelzi, a kistérség vezet☎inek is fontos az, hogy a kistérség lakóinak ne sérülhessenek a jogai, hiszen egy
sor, a fogyasztók érdekét szolgáló ügyben vállal közös feladatot az egyesülettel. Mi, lakosok pedig azt
várhatjuk t☎lük, hogy akár a vásárlók könyvébe történ☎ bejegyzésünk, akár személyes megkeresésünk alapján
hivatalosan eljár érdekünkben, bárhol, az ország egész területén.
✄ S.E.
A fogyasztóvédelem utolérhet☎sége a következ☎: 7621 Pécs, Apáca u. 11. Telefon/fax: 72/211-399.

Vízdíj befizetés

✝

✝

A Szigetvíz Kft. értesíti a fogyasztókat, hogy vízdíj befizetésre az alábbi id pontokban lesz lehet ség:

✝
Május 27. Megyefa (Söröz✝) – 8 -10
Június 03. Megyefa (Söröz✝) – 8 -10

Május 13. Megyefa (Söröz ) – 800-1000 óra között

Május 13. Bükkösd (Teleház) – 1000-1200 óra között

00

00

óra között

Május 27. Bükkösd (Teleház) – 1000-1200 óra között

00

00

óra között

Június 03. Bükkösd (Teleház) – 1000-1200 óra között

✄
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Virágültetés Bükkösdön
Napokon belül megkezd dik a falu virágosítása. Idén másképp történik ez, mint korábban. Eddig ugyanis
minden évben egy nyári virágokat vásárolt a település a nagykereskedelmi cégnél, idén azonban kizárólag saját
nevelés✁ virágok lesznek kiültetve!
Ez azt is jelenti, hogy a korábbi költségek egytizedébe kerül a falu megszépülése, ráadásul sokkal több
növény jut a közterekre, kb. 2000-2200 tövet ültetnek majd el a szorgos kezek.
A polgármester azt mondja: ez a falu gyönyör✁ tájban épült, de akkor lenne igazán szép település, ha miden
ház megfelel en karban lenne tartva, mindenhol virágok lennének. Ehhez azonban pénz kell, és amíg az
embereknek kenyérre is nehezen jut, addig a házak felújítására nyilván nem tudnak költeni. A település
vezetése annyit tehet, hogy a köztereket megszépíti a saját lehet ségeinek maximális kihasználásával. ✂ S.E.

Felavattuk a halőrházat
Ünnepélyes,
meghitt,
jókedv✁. Ezek a
jelz k illenek a
bükkösdi
horgásztó
partján,
pályázati forrásból felépült épület avatójára.
Horgászok, polgár rök és sok érdekl d helybéli gy✁lt
össze május 1-jén. A horgászverseny résztvev i már
kora reggel ide érkeztek, a vendégek délután 2 órára.
Vidám zenei felvezetéssel az iskola diákjai
szavaltak jópofa, horgászatról, halakról szóló verseket,
(felkészít tanárok: Ninkóné Györe Valéria és Szeg
Andrea), majd Budai Zsolt polgármester rövid ünnepi
beszédet mondott. Emlékeztetett arra, hogy 2005-ben
alakult meg a Bükkösdi Horgász Egyesület, amely azt
a célt t✁zte ki, hogy az akkor meglehet sen
elhanyagolt
állapotban
lev
tavat
nemcsak
karbantartja, hanem fejlesztésér l is gondoskodik.
2007-ben nyílt meg a pályázati lehet ség az Ú j
Magyarország Vidékfejlesztési Programja keretében,
de ez az épület nem állna, ha eközben nem történt
volna valami – tegyük hozzá: a mai Magyarországon
ritka és értékes – dolog: közösség szervez dött!
Kiderült, hogy értelmes cél érdekében képesek, és
tudnak is az emberek összefogni! Ebben komoly
szerepet
játszott
Slavonics
Csaba.
Ez
a
közösségteremt - és fejleszt munka nem kevés id t
és energiát igényelt, ezért köszönet illeti Csabát – és a
családját
is,
akik
ebben
támogatták.
E
szervez munkának köszönhet , hogy sokan végeztek
sok önkéntes munkát, - aminek az eredménye
mindenkiben elismerést kelthet.
4

Slavonics Csaba rövid beszédében elmondta: az
Egyesület közel 5 millió forintot nyert, ehhez az
egyesület 5-600 ezer forintot tett hozzá saját
forrásából. Név szerint megköszönte azoknak a
hozzájárulását, akik kétkezi munkájukkal tették
lehet vé, hogy az épület és környéke szép és a mai
követelményeknek megfelel legyen, - mi is soroljuk
fel a neveket: Pári Szabolcs, Krémer László,
Aschenbrenner Zsolt, Tóth Krisztián, Kósa Attila,
Zeng Tamás, Amrein Norbert, Berkes Tibor, Lutz
Tamás, Keszerice József, K szegi János, Csendes
István, Mihály Róbert, Wilhelm Nándor, Németh
Zsolt, Reizinger Mátyás, Port Ferenc, L ricz Dezs ,
Horváth László.
Slavonics Csaba kiemelte: ez az épület nemcsak a
horgászok birodalma, hanem kisebb rendezvényekre,
turisztikai célokra is rendelkezésre áll, az lesz a jó, ha
a falu lakosai sajátjuknak érzik majd.
A házban fogadótér, konyha, öltöz -raktár,
zuhanyozó és WC is van, - bár ez utóbbi „ üzembe
helyezése” még nem történt meg. A fedett teraszon 24
ember tud kulturáltan leülni.
Tegyük hozzá: a kivitelezés ízléses, különösen a
fedett terasz faburkolatú tet zete, amely beleillik a
szelíd, szép természeti környezetbe.
Az avatóbeszédek elhangzása után a polgármester
és az egyesületi elnök átvágták az avató szalagot.
Természetesen a horgászverseny gy zteseit is
kihirdették: az Ifjúsági kategóriában: 1. Slavonics
Csaba, 2. Slavonics Martin, 3. Migócs Dominika, - a
feln tt kategóriában: 1. Pfaff Gábor, 2. Sass János, 3.
Kiss Zsolt. Ezután a résztvev ket az Egyesület
bográcsnak készült babgulyással és hideg sörrel
vendégelte meg.
✂ S.E.
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Megkezdődött a
nehézgépkezelői tanfolyam
Arról már korábban beszámoltunk, hogy a Bükkösdi Közösségfejleszt Egyesület a TÁ MOP 3.2.3-08/12009-0043 számú Európai Uniós pályázat keretében egy úgynevezett „ Tudás-Híd” programot valósít meg
2010/2011-ben. Az egyesület megkapta a feln ttképzés szervezéséhez szükséges engedélyeket, így az utolsó
jogi akadályok is elhárultak a képzések útjából. Els ként a nehézgépkezel tanfolyamot indítottuk el, május 3án a Közösségi Házban. A szükséges felvételi eljárások lezajlottak, a felmérésekkel és a kötelez orvosi
vizsgálatokkal együtt. A tanfolyamra 14-en jelentkeztek, de különféle okok miatt csak 10-en járják majd végig
a képzést. A résztvev knek – a pályázat jóvoltából – egy fillért sem kell fizetni a képzésért, s t kereset pótló
juttatásban is részesülnek azok, akiknek semmilyen jövedelmük nincs. A szükséges tananyagot is az egyesület
biztosítja. Ennek ellenére nem tolongtak a jelentkez k. Ami viszont megdöbbent tapasztalat, hogy – bár már
fél éve jelentkeztek és várták a kezdést – többen mégis a kezdés napján gondolták meg magukat, hogy mégsem
jönnének. Így a túljelentkezésb l majdhogynem hiány lett. Természetesen tanulni kell és id t is kell rá szánni,
de helyben, ingyen szakmát szerezni ma már ritka dolog. A tanfolyam tervezett id tartama kb. 2 hónap,
összesen 230 óra. A gyakorlati foglalkozásokat Keszerice József, helyi vállalkozó tartja majd, így az általa
használt Komatsu földmunkagépre szereznek tanúsítványt a diákok. A hallgatók a képzés végén, sikeres vizsga
esetén OKJ-s végzettséget szerezhetnek.
Várhatóan kora sszel indítunk egy személy- és vagyon r képzést is, amelyre 20 f jelentkezését várjuk. Ez
a tanfolyam szintén OKJ-s vizsgával zárul majd.
✁ Volcsányi Gábor

Kistérségi Hírek
Ú jabb
fejlesztések
indulhatnak még idén a Szentl rinci kistérségben.
Hosszú várakozás után ugyanis eredményt hirdettek az
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítására
kiírt pályázatok lezárásaként. A kistérségb l korábban
16 pályázó kapott erre jogosultságot azzal, hogy az
els fordulóban elnyerte a címbirtokosságot. Ez a cím
arra jogosította fel a pályázókat, hogy a második
körben már beruházásra , fejlesztésre adhatják be
támogatási kérelmüket. A tizenhat jelölt közül
tizenhárman gondolták úgy, hogy élnek ezzel a
lehet séggel és beadják pályázati anyagukat. Közülük
heten már biztos befutók, ami nagy sikernek számít, de
még az is el fordulhat, hogy több nyertesünk lesz,
mivel többen megfellebbezték korábbi elutasító
határozatukat.. A legfrissebb hírek szerint még lehet
néhány befutó és akkor majd száz százalékos sikert
könyvelhet el a kistérség. A biztos nyertesek, akik már
kézhez kapták a támogatási határozatot: Bicsérd, Boda,
Bükkösd, Cserdi, Hetvehely, Szabadszentkirály,
Szentkatalin. Akik még várnak a pozitív elbírálásra:
Királyegyháza, Kacsóta, Gyöngyfa, Pécsbagota,
Velény, Zók.

Az eddigi számítások szerint a már értesítést kapott
településeken összesen mintegy 200-250 milliós
fejlesztés valósulhat meg, mely tartalmaz építési
beruházásokat és technikai fejlesztéseket. Ezúton is
gratulálunk a nyerteseknek és kíváncsian várjuk az
újabb, remélhet en kedvez döntéseket. A DélDunántúli régió volt egyébként a legaktívabb, összesen
135 pályázatot bíráltak el pozitívan. Az országban 573
IKSZT épülhet meg uniós forrásokból. A
neheze
persze csak most jön, mert a megvalósítás id szakában
minden fillérre oda kell figyelni, hiszen rendkívül er s
lesz az ellen rzés és több helyr l figyelik a
beruházások terv szerinti megvalósítását. És nem lesz
egyszer✂ a közbeszerzési eljárások lefolytatása sem. A
kistérségi Helyi Vidékfejlesztési Iroda a továbbiakban
is felajánl minden segítséget, aki kéri készséggel
állunk rendelkezésre. Itt jelezzük, hogy a HVI iroda
minden héten csütörtöki napokon 9-12 óra között
fogadóórát tart a kistérségi HVI irodában
Szentl rincen a Pécsi u. 21. szám alatt, ahova minden
érdekl d t szeretettel várnak a HVI mellett a kistérségi
koordinátorok és a Szinergia Egyesület munkatársai is.
✁ Müller István
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HÍREK AZ ISKOLÁBÓL
Összeállította: Heffner Anna

„NYÚLNAP” AZ ISKOLÁBAN
Április elsején került megrendezésre az iskola hagyományos „Nyúlnapja”. A délel tt 9 órától kora délutánig
tartó programon alsó tagozatos gyerekek m✁sorral
kedveskedtek az óvodásoknak. Ezt követte a tavaszihúsvéti témájú rajzokból készült kiállítás megnyitója és a
legsikeresebb rajzok jutalmazása. A legfiatalabbak közül
1. helyezést ért el Balog Lolita, 2. Gondoss Szilárd
nagycsoportos, 3. pedig Barka Zsolt középs csoportos
óvodás lett. Az els osztályosok közül 1. helyezést ért el
Bogdán Natália, 2. Sum Virág, 3. Lukács Ivett lett. A
második osztályosok közül 1. helyezést ért el Szeg✂
Nikolett, 2. Makkai Richárd, 3. Baumgartner Zoltán
lett. A harmadik osztályosok közül 1. helyezést ért el
Sárközi Katrin, 2. Kisk✂rösi Máté, 3. Kunczt Bianka
lett. A negyedik osztályosok közül 1. helyezést ért el
Molnár Dániel, 2. Mihály Ramóna, 3. Bibity Máté lett.
Az eredményhirdetést követ en finom falatokat kóstoltak
a gyerekek, majd kézm✁ ves foglalkozásokon, ügyességi
játékokban vettek részt. Miközben zajlottak a játékok,
elkészült a több mint 100 tojásból sütött rántotta. Az
óriás lepény pillanatok alatt elt✁ nt a serpeny b l.

Kiszehajtás

Faültetés(Debreceni b✄term✄ meggy)
Fehérvasárnapi szokás volt a komatál készítése és
ajándékozása a kiszemelt barátnak, barátn nek. A 2-4.
osztályosok is elkészítették saját „komatáljaikat”, amelyeket népi kerámiák motívumainak felhasználásával
festettek papírtányérra.

„Böjtmástól Szent
Györgyig”
Március11-t l április 15-ig tartott a TÁMOP 3.4.1.
program keretében került kivitelezésre az iskola alsó
tagozatának népismereti-néprajzi projektje („Böjtmástól
– Szent Györgyig”) Heffner Anna irányításával. El z
lapszámunkban a projekt néhány eseményér l már
beszámoltunk. Most a további fontosabb projektnapokat
mutatjuk be. A téliesre fordult tavaszban két program
nem a napján, hanem április 1-én zajlott. Az egyik a
Gyümölcsoltó Boldogasszony napjára tervezett gyümölcsfaültetés, a másik pedig a tél✁z kiszehajtás és a
tavaszköszönt
zöldágjárás (vill zés). Az id pontcsúszás ellenére mindkét esemény nagyon sok gyereket
„mozgósított”. A kiszebáb elégetését, vízbehajítását
követ en, még a nap is kisütött az iskola udvarán.
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Félkész komatálak
A programok kivitelezésében nagy segítségére volt a
projektgazdának Farkas Dorottya és Treutzné
Csombor Mária tanítón .
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„KÉK BOLYGÓ” – GALÉRIA

A Nemzeti Vágta megmozgatta az embereket
Hirtelen ötlett l vezérelve szervezte meg Arató Barna a Nemzeti vágta
el futamát Bükkösdön. Mondhatjuk vakmer en, de utólag azt gondoljuk, hogy
érdemes volt. A kevés rendelkezésre álló id ellenére a rendezvény jól zajlott, sok
helyi érdekl d is kilátogatott az eseményre, a média pedig vitte falunk jó hírét.
Az Önkormányzat pénzel nem, csupán hellyel és más természetbeni segítséggel
tudott hozzájárulni az eseményhez. Nem kizárt, hogy jöv re újra indulhat futam
nálunk is, korábban elkezdve a készül dést. Mint ismeretes a helyi futamot
Gergely Tekla nyerte, akinek ezúton is gratulálunk! ✁
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NymTIT Gyorsinfo – 2010. április – A nyugat-mecseki települések hírei
Bakonya
A Pécsi Többcélú Kistérségi Társulástól egy 16
személyes iskolabuszt kapott az önkormányzat. A
járm vel a település iskolásainak, a megyeszékhelyre
való eljutását szeretnék megoldani.
Boda
Az IKSZT (Integrált Közösségi Szolgáltató Terek)
pályázaton elnyert 42 millió forintos támogatás
segítségével egy szolgáltató ház kialakítását tervezi az
önkormányzat, ahol helyet kapna többek között a
posta, az ifjúsági és a nyugdíjas klub is.
A
húsvéti
ünnepek
alatt
az
erdélyi
partnertelepülésen, Csíkrákoson járt az önkormányzat
küldöttsége és a bodai polgárok egy csoportja,
összesen 8 f✁vel. A két település polgármestere
áttekintette a partnerkapcsolatok további lehet✁ségeit,
és ennek eredményeképpen Bodára érkezik egy
asztalosokból álló brigád, akik egy 12 személyes
filagóriát ácsolnak a falu lakói számára, ami a májusi
falunapon lesz átadva.
Május 2-án kerül megrendezésre a bodai falunap,
amely egyben a „ Boda” vezetéknev emberek
találkozója is. El✁adást tart Dr. Boda László, a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora a
„ Boda” név eredete címmel. A délután a szórakozásé
lesz, a részletes program megtalálható Boda község
honlapján. A falunapra szeretettel várják az NymTIT
tagtelepüléseinek lakóit.
Cserdi
Az IKSZT cím birtokos lett a település, és az így
elnyert közel 50 millió forintos támogatás
segítségével, egy mentálhigiénés központot kívánnak
létrehozni.
Cserkút
A Norvég Alap közel 25 millió forintos
támogatásával, valamint az önkormányzati forrás

segítségével, sor kerül a polgármesteri hivatal és a
körjegyz✁ség épületének teljes akadálymentesítésére.
Elkészültek az önkormányzat kezelésében lév✁
külterületi utak karbantartási és felújítási munkálatai,
kb. 2,5 millió forint értékben.
Helesfa
Már javában folynak a szabadid✁park építési
munkálatai, többek között a térburkolás és a
tereprendezés. A LIEDER program keretében, az
uniós játszótér játékainak felszerelése, és a környezet
végleges kialakítása a napokban várható.
Hetvehely
Az IKSZT pályázaton 31 millió forintos támogatást
nyert a település. Ezen forrás segítségével lehet✁ség
nyílik a szolgáltató ház épületének b✁vítésére.
A tervek szerint július hónapban kezd✁dhet meg a
szennyvízberuházás kivitelezése a településen.
K✂vágósz✂l✂s
Folynak a f✁tér díszkivilágításának el✁készületi
munkálatai, jelenleg a világító testek kiválasztása
zajlik. A beruházás a DDOP (Dél-dunántúli Operatív
Program) pályázati forrásának segítségével valósulhat
meg.
K✂vágótöttös
A település m emlék orgonájának felújításához,
illetve átépítéséhez 4 millió Ft összeggel járul hozzá
az Oktatási és Kulturális Minisztérium.
A
térfigyel✁
kamerarendszer
kivitelezési
munkálatai a hónap végére teljesen befejez✁dnek, és a
tervek szerint ezzel is er✁sítik majd a polgárok
biztonságérzetét.
A lap megjelenését a Nyugat-Mecseki
Területfejlesztési és Információs Társulás
támogatja!

A lap megjelenését a Nostra Cement Kft. támogatja!
A Bükkösdi Horgászegyesület örömmel értesíti a kedves horgászokat,
hogy a halastóba április 20-án 6 mázsa halat telepített!
Az EGY HAJÓBAN ALAPÍTVÁNY INGYENES jogi tanácsadást Bükkösdön: 2010-ben:
07. 05., 08. 16, 09. 27., 11. 08., 12. 20. id✄pontokban! Helye: Teleház, ideje: 9.30-11.00.
Lugassz☎l☎, gyümölcsfákkal eladó! Érdekl☎dni: 20/517-5826
*
Nagy teljesítmény✆ eszközzel favágást és f✆kaszálást vállalok Bükkösd belterületén! Érd.: 30/567-9452 (Lila)
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Döbbenetes dömperek...
2010. április 7-én Budai Zsolt polgármesterrel
kilátogattunk a Nostra Cement Kft. bükkösdi
k bányájába. A látogatás célja az volt, hogy
megtekintsük a bányában zajló munkát, fejlesztéseket.
A falulapban már korábban is beszámoltunk a k bánya
híreir l, most is id szer✁, hogy hírt adjunk róla.
A bányaüzem vezet je Csom István úr fogadott
bennünket. Pár szót váltottunk egymással, közben
büszkén bemutatta az irodájában sorakozó maketteket,
melyek valóságos megfelel i nemrégen érkeztek meg a
bányába. Helyettesével gépkocsira szálltunk, hogy a
bánya legmagasabb szintjér l tekinthessünk le az üzem
területére és megtekintsük a hatalmas Liebherr kotrót. A gép méretei tiszteletet parancsolóak, nyitható kanala
3130 mm széles és 6,5 köbmétert „ harap” ki a falból.
M✁szakilag is az egyik legjobb gép a maga területén, amely
az országban is egyedülálló. Nem kevésbé érdekesek a
Komatsu dömperek és rakodógépek is. A dömperek 60
tonnát mozgatnak meg egyszerre. Méretüket szemlélteti,
hogy a kerekük kb. 2 méter magas. Beültünk a gépekbe,
amelyek egy személygépkocsi komfortjával rendelkeznek. A
tolatókamerára és sok más biztonsági eszközre szükség is
mutatkozik, a számunkra hatalmas, de számukra mégis néha
sz✁k bányaudvarban.
Az új gépek mellett új épületek is elkészültek a legutóbbi
látogatásunk óta. A k tör hatalmas épület és benne komoly
berendezés zúzza össze a sziklát. Ennek saját elektromos
központja is van, ami egy teljes termet tesz ki. Az útról
leginkább csak az az épület látszik, amelyb l a vonatok a kész
terméket szállítják majd ki. Zöld-sárga színe esztétikailag
vitatható, de nyilván a funkció a lényeg. Az épületben sínen
mozgó automata gép mozgatja a követ és az agyagos terméket.
A teljes rendszer, amennyire lehet zárt és automatizált. Ebb l
kifolyólag csendes és pormentes is lesz a m✁ködés. Ez fontos
szempont lehet a településen él k számára. Vendéglátóink
készségesen megmutattak mindent a bányában, amely jelenleg
csak minimális szinten folytat kitermelést és csak az építkezés
számára. Ú gy láttuk, hogy a bányában igyekeznek a legmodernebb, legjobb megoldásokat alkalmazni annak
érdekében, hogy a nemsokára beinduló királyegyházai cementgyár kiszolgálása zökken mentes legyen és a
település számára is a legkevésbé legyen majd zavaró a tevékenységünk. Bízunk benne, hogy ez így lesz és a
jöv ben is folyamatosan nyomon követjük majd a változásokat.
✂ Volcsányi Gábor
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