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Bükkösdi
Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja

Megjelenik havonta. Ingyenes!

Hírlap
Értesüljön falunk híreiről!

Sorozatosan fenyegeti a falut az árvíz
A nagy májusi esőzések idején szerencsésen alakult
Bükkösdön a helyzet: a Bükkösdi víz (helyben használatos
nevén: Sió) nem lépett ki a medréből.
A völgypataknak nagy a vízgyűjtő területe, de most a
goricai dombról nem jött sok víz. Az áradás elkerülésében
az is segített, hogy a Rákóczi utcai vizesárkok medrei tavaly
alaposan ki lettek tisztítva, így a felgyülemlett víz könnyen
lefutott. A belvizes áradás után tavaly a megyefai árkok is
rendbe lettek hozva, így ott sem akadályozta semmi a
vízelfolyást.
Nem volt ilyen szerencsés több környező település:
Helesfán, Hetvehelyen, Királyegyházán, Sumonyban
komoly gondokat okozott az áradás, sőt, Királyegyházán több házat is elöntött az ár. A Rákóczi utcai hídtól
Sumonyig a pécsi Vízügyi Igazgatóság kezeli az árkot, minden ezzel kapcsolatos munkát csak ők jogosultak
elvégezni. Az ároktisztítást meg is kezdték, Sumonytól indulva jöttek fölfelé, a helesfai átfolyóig jutottak el.
Innen a bükkösdi átjárásig még nem végeztek a takarítással, de az a tény, hogy az említett szakaszokon rendben
volt a meder, nagyban segített abban, hogy az árhullám elvonulása nálunk nem okozott gondot. Az
önkormányzat folyamatos kapcsolatot tart a Vízügyi Igazgatósággal a feladatok elvégzésével kapcsolatban.
A hatalmas és folyamatos esőzés azonban így is olyan helyzetet teremtett május 16-án (vasárnap), hogy
értesíteni kellett a Polgári Védelmet és a Tűzoltóságot, hiszen közel állt Bükkösd a vészhelyzet kialakulásához.
A jegyző és az igazgatási előadó a polgármesteri hivatalban intézkedett. A polgármester ez időben éppen
Szlovéniában volt hivatalos úton (lásd következő írásunkat), folyamatos telefonkapcsolatot tartott a
védekezésben résztvevőkkel, így vette fel a kapcsolatot a Polgárőrséggel és a településőrökkel, ők értesítették a
lakosságot a helyzetről, - ha szükségállapot alakult volna ki, a munkálatok aktív résztvevői lettek volna.
Akkor még nem gondoltuk volna, hogy a vészhelyzet június első napján megismétlődik. Szerencsés a
település, hogy ez a második – az elsőnél is magasabb – vízállás ellenére a patak a medrében maradt. Budai
Zsolt minden résztvevőnek köszöni a munkát, amely – az áradással járó helyzet elkerülése ellenére is – komoly
és felelősségteljes feladat volt. ■ S.E.

Atomerőmű látogatás Szlovéniában
A NyMTIT szervezésében négy bükkösdi képviselő tett hivatalos
látogatást a szlovéniani Kriskoban. A város közvetlen szomszédságában
egy atomerőmű működik. A paksi erőmű egynegyede csak a mérete, de
Szlovénia áramellátásának így is 38 %-át képes biztosítani. Az 50 ezer
lakosú városnak hatalmas pénzügyi forrást jelent az erőmű: tavaly 5
millió euró folyt be a költségvetésbe. Ez azt is lehetővé teszi, hogy
komoly uniós forrásokat lehessen bevonni a fejlesztésekbe. Mivel a
város közelében megfelelő geológiai feltételek vannak, hamarosan
megkezdik az erőmű kis – és közepes hulladékának elhelyezésére
szolgáló lerakó építését is. A képviselők tájékoztatást kaptak az erőmű
működésével és az építendő hulladéktárolóval kapcsolatban, valamint találkoztak a város vezetőivel. ■ S.E.
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Megkezdődhetnek a csatornázási munkálatok
Május 20-án írta alá a bükkösdi önkormányzat a
csatornázással kapcsolatos állami támogatásról szóló
szerződést. Ez jelentős mérföldkő, ugyanis hiába nyeri
meg egy település a pályázatot, - az állam csak akkor

folyósítja a hozzá való pénzt, ha a nagyon szigorú
előírásoknak maradéktalanul megfelel. Az a lista, ami
az ú.n. hiánypótlásról szólt, vagyis mindazt
tartalmazta, amit az önkormányzatnak fel kell tudni
mutatni ahhoz, hogy szerződést lehessen kötni, 30
oldalt tett ki! Különböző hatósági engedélyeket,
bankgaranciákat és egyéb dokumentumokat kellett
beszerezni. Ez óriási munka volt, hiszen pl. a vízügyi

engedély megszerzéséhez önmagában számtalan egyéb
szakhatósági engedélyt kellett kérni, és az ezek
kiadásához szükséges feltételeket biztosítani.
Év végén kaptuk az értesítést a pályázat sikeréről, - az
elmúlt nem egészen öt hónapban gőzerővel dolgozott
mindenki a hivatalos iratok beszerzésén. Ez a feladat
egyrészt a beruházást intéző menedzsmentre, másrészt
a polgármesteri hivatal apparátusára hárult.
A csatornázás két szakaszán: a pályázati szakaszon, ami szintén bonyolult és többlépcsős folyamat volt,
amelyről rendszeresen beszámoltunk, - és a
szerződéskötési szakaszin túl vagyunk. Most
következhet a kivitelezés.
A kötelező közbeszerzési eljárás már folyamatban van.
Az újság megjelenésekor már megalakult a vízi
Közmű Társaság (május 27-én), amely a lebonyolítást
végzi. E társulásnak lesz intézőbizottsága, felügyelő
bizottsága, a tagságát pedig azok a helyi lakosok
jelentik, ahol megtörténik a bekötés.
Hogy mikor engedhetjük a szennyvizet a megépült
csatornába? A tervek szerint jövőre. Mindenesetre az
látható, hogy milyen bonyolult és hosszadalmas eljárás
előzi meg azt a városi lakosok számára természetes
helyzetet, hogy a szennyvíz elszállításáról nem kell
folyamatosan gondoskodni. ■ S.E.

Jobb és biztonságosabb közlekedés
Mire az újság megjelenik, azt a
pályázatot, amely a környékbeli
települések
tömegközlekedését
jelentősen javíthatja, már beadták a
résztvevők. A feltételes módot azért kell
használnunk, mert az elbírálás után
lehet csak biztos, elindulhat-e az a
beruházás,
amiről
Budai
Zsolt
nyilatkozik.
11 környékbeli település, a Volán és a
MÁV közreműködésével készült el a
projekt, amely a község szépülését is
eredményezheti. A terv szerint az iskola
előtt lassító gyalogátkelőhely, valamint
az út két oldalán két új váró épül, (a régi
el lesz bontva), a Rákóczi utcában is két
új peron kialakítására kerül sor. ▶
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▶
A kerékpározók, de főként az iskolába igyekvő gyermekek biztonságát szolgálja majd a Rákóczi –
Dózsa György utca kereszteződése és a kastély között kiépítendő bicikliút.
Minden résztvevő reméli, hogy ez a pályázat sikeres lesz. Ez u.n. „pontozásos” pályázat, azaz a elbíráláskor
minden elemet külön pontoznak: hány települést érint, milyen mértékben hátrányos helyzetűek, milyenek a
kivitelezési tervek stb. Az a pályázat nyer, amelyik összesítve a legmagasabb pontszámot éri el.
Mit érzékelhetnek a bükkösdiek akkor, ha nyertes lesz a pályázat? Mindenekelőtt az új buszvárókat, a
megszépülő vasúti közösségi helyiségeket, a bicikliutat, - de a későbbiekben az iskola elé villanyrendőrt is
szeretnénk fölszerelni a még nagyobb biztonság miatt.
Ezek önmagában jelentős eredmények, - de legalább ilyen fontos változás lesz a menetrend átalakulása. Az,
hogy a vasúton 2 óránként lehet Pécsre és vissza utazni, kényelmes megoldás. Ám próbáljon meg bárki eljutni
Szigetvárra! Pedig sok ügyet kell ott intézni. Az ilyen jellegű problémákra lesz megoldás az, hogy a vasúti és a
buszközlekedést összehangolják, mégpedig úgy, hogy az ütemes vonatközlekedés közti időpontban mindig
legyen megfelelő buszcsatlakozás. Sőt, a MÁV és a Volán u.n. tarifaközösséget alakít ki, amely azt jelenti,
hogy egy jeggyel lehet utazni akkor is, ha vonatról buszra szállunk át, vagy fordítva, és a tarifa is ugyanaz lesz,
függetlenül a közlekedés jellegétől.
Reméljük, hamarosan a változások közelgő időpontjáról lehet tájékoztatni a bükkösdieket! ■ S.E.

Tájékoztató a 2010. évi Általános Mezőgazdasági Összeírásról
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a
2010. évi XXIV. törvény alapján 2010. június 1. és
június 21. között az ország valamennyi településén
Általános Mezőgazdasági Összeírást (ÁMÖ) hajt
végre.
A 2010. júniusában folyó felvétel a magyar
agrárstatisztika történetének hetedik teljes körű
összeírása. Az adatfelvétel szükségességét az
támasztja alá, hogy a legutóbbi, (2000. évi) teljes körű
összeírás óta folytatódott a magyar mezőgazdaság
átalakulása, de emellett újabb kihívás elé állította az
agráriumot az is, hogy 2004-ben Magyarország az
Európai Unió tagja lett. Az összeírás célja, hogy
átfogó, pontos képet adjon a döntéshozók és a
gazdálkodók részére az átalakulás folyamatáról, a
mezőgazdaság jelenlegi szerkezetéről és az ágazat
szereplőinek helyzetéről.
Az ÁMÖ kiterjed a földhasználat, a
növénytermesztés,
az
állatállomány
részletes
feltérképezése
mellett
a
mezőgazdaságban
foglalkoztatottak
összeírására,
mezőgazdasági
szolgáltatások nyújtására és igénybevételére, valamint
a mezőgazdasági termelési módszerek –talajművelési,
öntözési, trágyázási stb. eljárások– számbavételére is.
Újdonság, hogy a gazdaságokat nem a
gazdálkodó székhelyével (lakhelyével), hanem a
legfontosabbnak ítélt mezőgazdasági tevékenység
(pl.: valamely növénytermesztési ágazat, állattartó
telep, stb.) földrajzi helyével azonosítjuk. A
földrajzi hely meghatározásához a helyrajzi számot,
vagy
a
területalapú
támogatások
esetében
meghatározott MEPAR-azonosítót használjuk fel.

A termelőket, egyéni gazdaságokat szakszerűen
felkészített összeírók keresik fel és személyes
megkérdezés során töltik ki a kérdőíveket, míg a
gazdálkodó szervezetek a kitöltött kérdőíveket postán
küldik vissza a KSH-nak. Mivel az összeírást törvény
írja elő, a kérdésekre a válaszadás kötelező,
megtagadása szabálysértési eljárást vonhat maga után.
Az adatgyűjtést elrendelő uniós és hazai jogszabályok
értelmében Magyarországon adatot kell szolgáltatni az
olyan
mezőgazdasági
tevékenységet
folytató
háztartásoknak és társas vállalkozásoknak, akik az
összeírás eszmei időpontjában (2010. június 1-jén):
mezőgazdasági hasznosítás alatt álló termőterületet
használnak, vagy mezőgazdasági haszonállatot
tartanak, vagy intenzív kertészeti termelést, illetve
gombatermesztést folytatnak, vagy mezőgazdasági
szolgáltatást végeznek. ▶

A P R Ó H IR D E T É S
Elcserélném hasonlóra - betegség miatt - 1 szoba, konyha
spájz, téliesített előrésszel, kis kerttel
rendelkező
házrészemet. Ugyanitt bordó bőr heverő és infra derékalj
olcsón eladó. Érd: 0620/ 224-9256
*
Eladó ház Bükkösdön 1,6 M Ft-ért 1 szoba, konyha,
spájzzal , földdel, 3 disznóóllal, pincével. Érdeklődni lehet:
Bükkösd, Vadasvölgy 4. sz alatt, Korszák Idánál
*
Varrónő ruhajavítást, átalakítást, cipzárcserét stb. vállal!
Gyors, pontos, precíz munka. Elérhetőség: 0620/370-3361,
Bükkösd, Kossuth L. u. 80.
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▶ A KSH érintett munkatársain kívül a Dél-Dunántúli Régióban mintegy 1300 összeíró vesz részt az
adatfelvétel végrehajtásában, akik 256 ezer címet keresnek fel. A résztvevők személyre szóló igazolványt
kapnak, mely a személyazonosságot igazoló okmánnyal együtt érvényes. Szükség esetén az igazolvány
sorszáma alapján, a KSH területileg illetékes szervezeti egységeinél ellenőrizhető annak jogszerű használata.
Az összeírás időszakában a KSH munkatársai az ingyenesen hívható 06-80-200-224-es telefon-számon érhetők
el, s készségesen válaszolnak az összeírással kapcsolatban felmerülő kérdésekre.
Kérjük a lakosságot, hogy számlálóbiztosainkat fogadják bizalommal és pontos válaszadásukkal
segítsék az összeírás sikeres megvalósítását, hiszen az országos mezőgazdasági leltár elkészítése minden
gazdálkodó érdeke. ■
Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága

HÍRDETMÉNY A KISEBBSÉGI VÁLASZTÓI JEGYZÉKBE VÉTELRŐL
Tisztelt Bükkösdi Választópolgárok!
A Magyarországon elismert nemzeti és etnikai kisebbségi közösségeknek az Alkotmányban biztosított joga,
hogy helyi és országos önkormányzatokat hozzanak létre. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.
évi LXXVII. törvény alapján a bolgár, a cigány a görög a horvát, a lengyel, a német, az örmény a román, a
ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén, és az ukrán kisebbség esetén lehet kisebbségi választást tartani.
A települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásán az a magyar állampolgár vehet részt, aki a
kisebbség választói jegyzékében szerepel.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény értelmében 2010. május 31. napjáig valamennyi
választópolgár tájékoztatót kap a kisebbségi választói névjegyzékbe való felvétellel kapcsolatos tudnivalókról,
ezzel együtt a névjegyzékbe vételhez szükséges kérelem nyomtatványt is megkapja.
A kisebbségi választói névjegyzékbe való felvételt 2010. július 15. napjáig lehet kérni a lakcím szerinti
helyi választási iroda vezetőjétől, a kitöltött kérelemnyomtatványnak a polgármesteri hivatal épületében
elhelyezett gyűjtőládába való bedobásával. A kérelem postai úton is elküldhető, ebben az esetben a levélnek
július 15-ig meg kell érkeznie a polgármesteri hivatalba.
A jegyző július 15-ig dönt a kérelmező kisebbségi választói jegyzékbe vételéről.
A települési kisebbségi önkormányzati választáson az a polgár szavazhat, aki
• A fent felsorolt 13 kisebbség egyikéhez tartozik, és a kisebbséghez tartozását kinyilvánítja,
• 2010. október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar állampolgár,
• a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik,
• szerepel a kisebbségi választói jegyzékben.
Kérem azokat a választópolgárokat, akik élni kívánnak a kisebbségi névjegyzékbe való felvétellel, a
kiküldött nyomtatványt kitöltve határidőben juttassák el a kihelyezett gyűjtőhelyre!
Dr. Tarai Klára sk., a Helyi Választási Iroda vezetője

Norvégiában könnyebb...
Budai Zsolt polgármester május 5 – 8 között Norvégiában járt, ahol a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetsége szervezésében szakmai tapasztalatszerzésen vett részt. A TÖOSZ pályázati pénzből finanszírozta az
utat, - a bükkösdi önkormányzatnak ez semmibe sem került. Budai Zsolt érdekes tapasztalatokról számol be:
Első nap Oslóban, a fővárosban voltunk, ahol az önkormányzatok képviselői tartottak előadásokat arról,
hogyan működnek. Fogadott bennünket az oslói magyar nagykövet is.
- Van különbség a két ország önkormányzati rendszere között?
- A felépítésben és a működési mechanizmusban alig. A finanszírozásban azonban egészen más! Csak egy
példát mondok: nálunk az SZJA-nak csak egy kis része marad a helyi önkormányzatoknál, - Norvégiában 100
%-a. Igaz, sokkal több feladat is hárul az ottaniakra, mint nálunk.
- Milyen területen a legnagyobb a különbség? ▶
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▶ - Elsősorban a jóléti feladatokban, de ezen belül is
kiemelkedően sokat költenek az idős emberek ellátására.
Amíg lehet, saját otthonukban gondozzák őket (ennek
formája éppen a skandináv országok mintájára lett nálunk is
kialakítva, csak ott összehasonlíthatatlanul több pénz jut
erre).
- Milyen ott az időskorúak helyzete?
- Más, mint nálunk. 82 év az átlagéletkor, ez jóval
magasabb, mint nálunk. Igaz, 67 éves kor a nyugdíjkorhatár!
- Hogyan képesek ilyen sokáig dolgozni az emberek?
- Egészen más az életmódjuk, amihez a kedvező feltétek is
adottak. Egyrészt Norvégia Európa leggazdagabb országa.
Az ottani árak a mieinknek a négyszerese, - de a jövedelmek
a mieink tízszerese! A munkanélküliség 2,8 %-os, gyanítom,
hogy az nem dolgozik, aki éppen munkát vált, vagy nem is akar. Az anyagi biztonság eleve stresszmentesebb
életet biztosít. Másrészt az ország levegője rendkívül tiszta. Végül, de nem utolsósorban, sőt, lehet, hogy
elsősorban kéne említeni a legfontosabbat: az emberek mozgáshoz való viszonya egészen más, mint
Magyarországon. A sport a mindennapi élet szerves része.
- Hol képes egy országnyi ember aktívan sportolni?
- Barum egy 200 ezres város. Ebben a városban 146 sportegyesület működik! Van hely, lehetőség. De azt is
láttuk, hogy munkaidő után az emberek futnak, bicikliznek a köztereken. Tehát minden lehetőséget
kihasználnak a mozgásra. Ezek után számunkra meglepő volt, hogy azt mondták vendéglátóink, még ennél is
jobb lehetne az életszínvonal, ugyanis a földgáz és olajkitermelésből óriási jövedelmük származik. Ám a norvég
állam vezetése nem akarja az aranytojást tojó tyúkot még ma megenni:az így befolyó összegeket külföldi földalapú részvényekbe fekteti, hogy arra az időre, amikorra kifogynak a nyersanyagforrások, legyen tartalék arra,
hogy a jelenlegi életszínvonalat továbbra is biztosítani tudják.
- A jóléti ellátásnak másik fontos területe a gyermekeké...
- Igen, meglátogattunk bölcsődést, óvodát és iskolát is.
- Miben más az ottani ellátás?
- Ha röviden össze kéne foglalnom, azt mondhatom: kevesebb
a fakszni. A gyerek 1 éves koráig van gyes, utána viszont bárki
számára elérhetőek a gyermekintézmények. Igaz, ezekért
fizetni kell, forintra átszámítva kb. havi 70 ezer forintot.
Persze, mint korábban mondtam, aki akar, talál munkát,
hozzánk képest jó fizetéssel, tehát ki tudják fizetni. Az óvodák
és bölcsődék egy épületben, de elkülönülve működnek. Kis
helyen és kis csoportokban vannak a gyerekek: 7 kicsi tartozik
egy csoportba. Sem itt, sem az iskolában nincs étkeztetés, a
gyermekek azt ebédelik, amit a szülők csomagoltak nekik.
Délutáni alvás csak a bölcsődében van, óvodában már nincs.
Nemcsak a szűkös hely, hanem elvi okok miatt is, a
gyermekek a saját babakocsijukban alszanak az udvaron,
mínusz 10 fokig, ha esik az eső, ha havazik, ha szél fúj. Persze, már így hozzászoknak a zord időjáráshoz, - de
kétségtelenül egészséges is a szabad levegőn történő alvás!
- A személyzet összetétele olyan, mint nálunk?
- Ebben sincs fakszni. Mindössze egy pedagógus van a gyerekekkel, a többi munkatárs asszisztensi státusban
levő fiatal férfi és nő. Jól hallotta: férfi, ami nálunk elképzelhetetlen, holott a gyerekeknek igen nagy szükségük
volna férfi jelenlétére is, különösen azt figyelembe véve, hogy a gyermekek mintegy fele apa nélkül nő föl!
- Norvégiában sok a bevándorló...
- Igen, részben emiatt, részben a magas életnívó miatt Norvégia lakossága növekszik is. Ott nem félnek a
másságtól, az intézményekben nincs szegregáció. Már a gyerekek természetesnek veszik, hogy feketékkel, más
anyanyelvű, más kultúrából érkező társakkal játszanak együtt. Inkább a helyzetben rejlő előnyt keresik, mint a
nehézségeket firtatják.. Pl. Barumban 105 kisebbség él együtt a legnagyobb összhangban... ■
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MÁJUSI HÍREK AZ ISKOLÁBÓL
Összeállította: Heffner Anna

Édesanyák, nagymamák köszöntése

Bálint 8. osztályos, Brigovácz Zoltán és Sárközi Dávid 7.
osztályos; Helesfáról Wolf Péter és Orsós Erika 8.
osztályos, Borbás Vivien és Orsós Márió 7. osztályos
diák vetélkedett. A csapatokat fizikából Temesvári
Csabáné, kémiából Császár Csabáné készítette fel.

Május első hetében az édesanyákat, nagymamákat
köszöntötték a gyerekek kedves osztályműsorok
keretében. Az anyák napi műsorok után szülői
értekezletekre került sor valamennyi évfolyamon.

Bükkösd csapata

LÁTOGATÓK AZ ISKOLÁBAN
Május hónapban két iskola tantestülete is látogatást tett
a bükkösdi iskolában, hogy a helyszínen tanulmányozza
az itt folyó pedagógiai és fejlesztő munkát. Május 10-én
a Homokszentgyörgyi Általános Iskola Ladi Német
Nemzetiségi Tagintézménye, május 21-én pedig a
sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola tanárai jöttek
szakmai tapasztalatszerzésre Bükkösdre. Mindkét
tantestület pedagógusai elismeréssel nyilatkoztak az
óralátogatások tapasztalatairól, valamint a bemutatott –
ebben a tanévben fejlesztett – szakmai programokról.

Cserdi csapata

Niels Bohr fizika-kémia verseny
Helesfa csapata

2010. május 3-án Hetvehelyen rendezték a Niels Bohr
fizika-kémia versenyt az RHK (Radioaktív Hulladékot
Kezelő Közhasznú Társaság) rendezésében. Bükkösd,
Cserdi és Helesfa csapata 4-4 fővel képviseltette magát
a versenyen. Bükkösdről: Györe Zoltán és Slavonics
Martin 8. osztályos, Panni Beatrix és Tarr Bertalan 7.
osztályos; Cserdiből Bogdán Zsuzsanna és Kovács
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A csapatversenyben egyik csapat sem jutott az első 3
helyezettek közé, Bükkösd 5., a másik két csapat még
hátrébb végzett a versenyben. Az egyéni fizika-kémia
versenyben a 7. osztályosok közül Tarr Bertalan 3.
helyezést ért el. Panni Beatrix 1 ponttal maradt le a
dobogóról. Nagyon szépen teljesítettek fizikából is és
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kémiából is. Gratulálunk nekik! Dicséretet érdemel két
cserdi tanuló: Brigovácz Zoltán és Sárközi Márió, akik
kémia (csak a kémia) feladataikra a dobogósokéval
megegyező pontokat kaptak. A versenyen az RHK Kht.
tízóraival, ebéddel látta vendégül a versenyző
gyerekeket és a felkészítő tanárokat.
(Császár Csabáné híradása a versenyről)

ERDEI ISKOLA
2010. május 16-tól május 20-ig húsz 4. és 5. osztályos
diák erdei iskolai táborozáson vett részt a Siklóstól
mintegy 6 km-re található Matty települése. Az újszerű
tanulási környezetben a Dráva árterületét, a Dráva folyót
és élővilágát, az Ormánság falvait, népi építészetét
tanulmányozhatták a gyerekek. A táborhelyen pedig
játékos
vetélkedők,
táncház
(délszláv
táncok
tanulásával), jelmezes történelmi játékok, őshonos
háziállatok tanulmányozása életközelben, lovaglás,
kocsikázás, pogácsasütés gazdagította a programot. Az
erdei iskola témahét felelőse Ninkóné Györe Valéria volt.
A helyi szakemberek mellett Heffner Anna segítette még
a munkáját a táborban.

JÓ GYAKORLATOK
Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú
Társaság adatbázisába iskolai jó gyakorlatok felvitelére
volt lehetőség. Ezeket a jó gyakorlatokat, szakmai
elbírálás után felkínálják megvételre az iskolák számára.
A bükkösdi iskola négy ilyen szakmai anyagot is feltöltött
az Educatio „szolgáltatói kosarába”: Farkas Dorottya
német
nemzetiségi
hagyományőrző
programját,
Treutzné Csombor Mária „Hamuban sült pogácsa”
fantázianevet viselő témahetét, valamint Heffner Anna
Életfa című népismeret-néprajz programját és „A
Maszat-hegyen innen” fantázianevű komplex művészetoktatási és tehetséggondozó programot.

A Maszat-hegyen innen – Készítették Molnár Dániel, Pfeiffer Petra és
Bibity Dániel 4. osztályos tanulók

GYERMEKNAP AZ ISKOLÁBAN
Május 28-án került sor az iskolai gyermeknap
megrendezésére. A gyerekeket – kívánságaik szerint –
gazdag program várta az iskola udvarán. Szerencsére,
az időjárás is kegyes volt ezen a napon. A következő
képek erről a gyermeknapi kavalkádról adnak ízelítőt.

Zsibvásár
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Virágkészítés
A Rendőrség által szervezett ügyességi verseny eredményhirdetése

Trambulin
Arcfestés

BIOCOM-vetélkedők

A fenti képek korántsem mutatják a teljességet. Hiszen
volt a nap folyamán rendőrségi kutyabemutató, felvonult
a tűzoltóság is. Délután gokartozni lehetett. Aki sportolni
akart, kivehette részét a labdajátékokból, aki pedig
rajzolni, az jelentkezhetett az aszfaltrajz-versenyre. De
volt tombola és zsákbamacska is. A nap legszerencsésebb tanulója az ötödikes Kántor Izabella volt, aki
megnyerte a fődíjként kisorsolt csokitortát.
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Vicces etető és evőversenyek

JAKABHEGYALJA KUPA - KÉZILABDA
Május 25-én került sor a Jakabhegyalja Kupa kézilabda
mérkőzéseire. A fiúk csapatai között Bükkösd szerezte meg az
első helyet. A legeredményesebb játékos Slavonics Csaba,
Wolf Péter és Györe Zoltán volt. A bükkösdi lányok a 3. helyen
végeztek a csapatversenyben. Közülük legeredményesebben
játszottak: Bibity Vivien és Kiss Eszter
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KISTÉRSÉGI DIÁKFESZTIVÁL
Május 31-én a szentlőrinci Művelődési Házban
rendezték meg a XVII. Területi Kisdiák Fesztivált, ahol
iskolánkat négy produkció képviselte. Kititics Zalán 4.
osztályos tanuló versmondással, a 3. osztályosok
mesedramatizálással,
a
4.
osztályosok
népi
gyermekjátékkal
készültek.
(Felkészítő
tanítóik:
Treutzné Csombor Mária és Heffner Anna.) Ezen kívül a
vizuális műhely kézműves tanszakos diákjai rajzaikkal,
festményeikkel, plasztikáikkal és kézműves munkáikkal
szerepeltek a fesztiválon.
Kiticsics Zalán versmondásáért, a 3. és a 4. osztályosok
szerepjátékukért ezüst oklevelet nyertek. (A bükkösdi
iskola képzőművészeti kiállítását arany oklevéllel
jutalmazta a zsűri.)

Színpadon a 4. osztályosok

A 3. és a 4. osztályosok szereplésre várva a nézőtéren
A bükkösdi gyerekek kiállítása a szentlőrinci Művelődési Házban

„PADLÁS”
Június 4-én a TÁMOP 3.1.4. pályázati program
finanszírozásával újabb színházi produkciót tekintenek
meg a bükkösdi iskola diákjai. A „kulisszatitkok”
színházművészeti program várva várt előadása a
Kaposvári Csiky Gergely Színház Padlás című mesemusical-je lesz (Presser Gábor és Sztevanovity Dusán
műve).
Színpadon a 3. osztályosok

Kiticsics Zalán verset mond
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NymTIT Gyorsinfo – 2010. május – A nyugat-mecseki települések hírei
Bakonya
Befejeződött a településen a virágosítási program,
mely során 350 tő növény lett kiültetve a közhasznú
munkások segítségével.
Május 29-én rendezték meg Bakonyán a már
hagyománynak számító bányásztalálkozót, melyen a
Mecseki Ércbányászati Vállalat volt dolgozóit látták
vendégül.
Boda
Május 2-án került megrendezésre a Bodai Falunap,
valamint a „Boda” nevűek országos találkozója. A
meghívottak egy előadást hallgathattak meg Dr. Boda
László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanárától,
a „Boda név eredete” címmel. A délutáni program
keretében, átadásra került a műfüves labdarúgópálya,
az avató beszédet Mészöly Kálmán, a Magyar
Labdarúgó Szövetség tagja, sokszoros válogatott
labdarugó mondta. Köszöntőjében az utánpótlásnevelés fontosságát hangsúlyozta, és reményét fejezte
ki, hogy ez a létesítmény is segíti majd a focizni
szerető fiatalok fejlődését. A kezdőrúgást Kováts
Balázs, a Paksi Atomerőmű Zrt. képviseletében
végezte el, majd a bodai utánpótlás csapat tagjai
birtokba is vették a pályát. Május 23-án, Pünkösdi
Kupa néven, 15 csapat részvételével labdarúgó tornát
rendeztek a műfüves pályán.
Cserdi
A falu az utóbbi időben egyre csak szépül –
mondják sokan a helyiek és a vendégek közül is.
Annak érdekében, hogy ez a jövőben is így legyen,
közel 700 tő virág lett kiültetve a településen a
közhasznú munkások közreműködésével.
Cserkút
Május 1-jén került megrendezésre a II. Cserkúti
Bográcsos Főzőnap a horgásztónál. A főzés kezdete
mindenkinek a saját belátására volt bízva, de a déli
harangszóra kívánatos volt elkészülni az étellel.
Az önkormányzat a közhasznú munkások segítségével
befejezte a település virágosítását, közel 700 tő
növény lett a közterekre és a házak elé kiültetve.
Helesfa
A hónap végén befejeződik a játszótér kivitelezése,
és a település gyermekei birtokba vehetik a játékokat.
A belvíz nem okozott jelentős kárt a településen,
köszönhetően a kora tavasszal elvégzett ároktisztítási
munkáknak.

Hetvehely
A
település
szolgáltatóháza,
valamint
a
sportcsarnok adott otthont a VI. alkalommal
megrendezett Niels Bohr fizika és kémia versenynek.
A versenyen megjelentek az NymTIT települések
iskoláinak négyfős csapatai, akik e két tantárgyban
mérték össze tudásukat. A rendezvény támogatója az
RHK Kft. volt, amely igen értékes ajándékokkal
jutalmazta a tanulók tudását. További támogatók
voltak a Mecsekérc Zrt. és az NymTIT. A házigazda
település tanulói remekül helytálltak, és a vándorkupát
is újra elnyerték, melyhez gratulálunk a csapat
tagjainak: Kocsis Viviennek, Józsa Barbarának, Vass
Zsanettnak, Sándor Attilának és felkészítő tanáruknak,
Nagy Beatrixnak.
Kővágószőlős
Több ezer forint értékben ültettek ki virágokat a
település közterületeire. Az önkormányzat ezzel is
szebbé kívánja tenni a települést.
A felújítás után hamarosan újra látogatható lesz a
megújult Bányászati Múzeum kiállítása. A
munkálatokat a Mecseköko Zrt. munkatársai
végezték.
A Zsongorkő Baráti Kör szervezésében június 19én tartják első találkozójukat a Mecseki Ércbányászati
Vállalat III-as számú bányaüzemének dolgozói. A
rendezvény helyszíne a múzeum és a kultúrház udvara
lesz. Minden érintettet szeretettel várnak.
Kővágótöttös
Május elején üzembe helyezték a térfigyelő
kamerarendszert, amire nagy szükség van a
településen az értékvédelem érdekében, mert már
megszűnt a helyi polgárőrség.
Pünkösd vasárnap rendezték meg a településen a
falunapot. A délelőtti programok a gyerekeknek
szóltak: volt légvár, kisvasút, körhinta. Délben a
település lakóit és a vendégeket egy kiadós ebéddel
várták a szakácsok. A délután a kulturális
programokról szólt, este pedig Balázs Pali
szórakoztatta a jelenlévőket.

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

A lap megjelenését a Nostra Cement Kft. támogatja!
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Társadalmi-gazdasági helyzet, hatások a kistérségre
A Szentlőrinci kistérség 2007-ben még a legelmaradottabb, leghátrányosabb helyzetű kistérségek közé
tartozott. Az új besorolás szerint egy fokkal „jobb” besorolást kapott, így „csak” hátrányos helyzetű
kistérség. Az új besorolás ellenére jelenleg is nagyon magas a munkanélküliség, az ipar nem keresi ezt a
környéket és a mezőgazdasági termelés, tevékenység is nehézségekkel küzd. Mindezek ellenére van miről
beszámolni részben a helyi kezdeményezések hatására, részben központi meghatározások okán. Előbbihez
tartoznak a kistérségi szennyvíz beruházások, amelyek nagy mértékben hozzájárulnak a lakosság
életkörülményeinek javulásához és a kistérség infrastrukturális feltételeinek javulásához. Korábban csak a
kistérségi központ Szentlőrinc és egy település Boda rendelkezett szennyvízcsatornával és fogadóállomással.
Az utóbbi években további hét település kapott lehetőséget a szennyvízhálózat kiépítésére és az elhelyezés
megoldására. Z rendkívül nagy fejlődést indukálhat a kistérségben, elsősorban is a lakosság helyben
tartásához, komfortérzetének javuláshoz. A másik nagy eredmény társadalmi-gazdasági szempontból és
minőségi változást hozott: a falubuszok üzembe állítása. Ebben a kistérségben a húsz településen most már
mindenütt van falubusz, amely segíti a településeken élők helyzetét. A pályázatokon hét kisbuszt
szerezhettek be a a falvak. Az előbbiben és az utóbbiban is oroszlánrészt vállal a HVI, szervezte,
bonyolította, segítette a két program megvalósulását. Most már nyugodtan elmondhatjuk sikerrel. A
harmadik nagy horderejű változás, amiben szintén rendkívül aktívan vette ki részét a Helyi Vidékfejlesztési
Iroda az IKSZT-k előkészítése, megszervezése volt. Ezen a téren a kezdeti lépéseket a HVI-k tették meg,
ösztönözve a településeket arra, hogy minél többen adják be a címbirtokosi kérelmüket, pályázatukat. A
Szentlőrinci kistérségben kiemelkedően jó arány volt, hiszen a 20 tagtelepülésből 16 falú nyújtotta be
pályázatát, közülük 13-an kaptak lehetőséget arra, hogy a második fordulóra is pályázhassanak. Jelenleg már
8 nyertes településünk van, de várható még további nyertes is a későbbi bírálatok során. Mindez jól mutatja,
hogy aktív a közösség és a HVI formáló ereje ebben rendkívül fontos volt. Akik a második fordulóba
jutottak, már a közbeszerzési eljárások lebonyolításánál tartanak és még ebben az évben megkezdik a
fejlesztéseket. Annyi bizonyos ez egy nagy lehetőséget hordoz magában a továbbiakban is a közösségi
formálás tekintetében és a helyi lakosság aktivitásában. Végre lesz egy olyan tér, ahol mindenki
megtalálhatja magának a legkedvezőbb kikapcsolódási formát. Van még egy nagy változás, ami kihat az
egész kistérség társadalmi életére, ez pedig a központi intézményfenntartó társulás létrehozása volt, ami nem
kis nehézség árán valósult meg. Az oktatási terület egyébként is nehéz helyzetet szül a kistérségben,
mindenki ragaszkodik az óvodájához, általános iskolájához. A többszöri nekifutás azonban – ha nehezen isegyezséggel zárult. Ma már ezen a területen is együttműködés tapasztalható. A kistérségi központ
intézményei, valamint a települési tagintézmények is fejlődhetnek, hiszen közel egymilliárdos fejlesztés
valósul meg még ez évi kezdéssel. Sikerült ugyanis egy nagy projekt elnyerése, jelenleg a közbeszerzési
eljárások fejeződtek be, hamarosan indulhatnak a beruházások is Szentlőrincen, Királyegyházán,
Bükkösdön, Szabadszentkirályon.
Mindezeken túl számos településeken egyedileg indított és generált fejlesztés valósul meg, ami hatással
van a társadalmi-gazdasági folyamatokra, de mindezen fejlődések sajnos az alapproblémát még nem oldják
meg, csak hozzájárulnak ahhoz, hogy a falvak ne néptelenedjenek el, ne halljanak ki. Nagy gond még a
kistérségi közlekedés. Ezen a téren már javában tartanak a tárgyalások, ez lesz a következő nagy falat, amit
meg kell majd oldani és ebben is szívesen közreműködik a Helyi Vidékfejlesztési Iroda. ■
Müller István, HVI irodavezető
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Szeretettel meghívjuk Önt és családját
2010. június 5én

a XV. Távlovas és Távhajtó bajnoksággal egybekötött

Falunapunkra!
12 órától egy ebéddel várjuk Önt.
Helyszín: Bükkösdi Sporttelep
Falunapi program:
08:30

•

Főzőverseny kezdete

10:00

•
•

Agárverseny (lovas körpálya)
Póni fogathajtó verseny (nagy pálya)
Teremfoci bajnokság (sportcsarnok)

12:00

•
•
•

Tanár-diák kézilabda mérkőzések (sportcsarnok)
Ebéd: ingyenes babgulyás a lakosság részére
Főzőverseny zsűrizése

12:30

•

Palacsinta osztás gyermekeknek a Bükkösd Holnapjáért Egyesület jóvoltából

•

13:00

• Gyermek és családi programok a Bükkösd Holnapjáért Egyesület szervezésében:
Légvárak, akadálypálya, csúszdás légvár, kukac, labdaház, arcfestés, léggömb tekergetés,
agyagozás, gyöngyfűzés, folyamatosan sor és váltó verseny, családi vetélkedők

13:15

•

Aszfalt rajzverseny

14:00

•

Polgármesteri köszöntő, eredményhirdetések

14:30

•

Ifjúsági Seregszemle.. - a környék fiatal tehetségeinek bemutatkozói

15:00

•

Pingpong verseny

17:00

•

Aranyosi Péter (Showder klub) fellépése

•

TABÁNI ISTVÁN koncert

•

Lovasbál a fesztiválgyőztes Cornet zenekarral

18:00
20:00
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