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Bükkösdi
Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja

Megjelenik havonta. Ingyenes!

Hírlap
Értesüljön falunk híreiről!

Szépül, gyarapodik a falu...
Június 7-én megkezdődött a Sporttelep
klubépületének felújítása. A Nostra Cement
Kft. jóvoltából az épület teljesen megújul! Az
öltözők, közösségi helyiség, az iroda új
burkolatot kap, a víz – és villanyvezetékeket
kicserélik,
az
épület
elé
közösségi
rendezvények megtartására is alkalmas, több,
mint 80 m2 fedett terasz épül.
A Nostra Cement nem pénzügyi támogatást
nyújtott, hanem elvégzi a kivitelezési
munkákat. Pontosan ezért nem lehet
megmondani, milyen értékű a gyarapodás, de
a mai építkezési költségek mellett minimum 56 milliós értékről van szó. A munka július
közepére fejeződik be, ettől kezdve kisebb
családi és közösségi rendezvények megtartására a falu rendelkezésére áll majd.
Belátható időn belül üzemelni kezd a konyha is. A külső munkálatok befejeződtek, a belső kialakítására
megvan a költségvetési forrás, amely a berendezés egy részének beszerzésére is elegendő.
Az óvodai konyha berendezése nem elegendő, illetve a jelenlegi előírásoknak sem felel már meg. Az új
berendezésekre 7 millió forintos ajánlatot kaptunk. A hiányzó forrásokat még keressük a megvásárlásához. A
mai berendezések rendkívül drágák, - és alig olcsóbbak használtan is. Pl. egy saválló asztal ára 150 ezer forint, ugyanez használt áron 130 ezer, tehát alig
van különbség.
Mihelyt sikerül a berendezéshez
szükséges összes forrást megszerezni – és
ebben már elég nagy rutinra tettünk szert,
mondja Budai Zsolt, - megnyílik Bükkösd
konyhája!
Kis csúszással, de lassan minden
vaselem a helyére kerül a bükkösdi temető
kerítésén is. A régi malom épülete már
elkészült a Bükkösd Holnapjáért Egyesület
által beadott pályázati pénzből. Az ezidáig
romosan álló, régi épület dísze lehet a
községnek, ahol nagyon színvonalas
kiállításokat lehet majd megtartani.
Rövidesen megkezdődik az iskola és az
óvoda felújítása is, amely szintén szépíti
és gyarapítja a települést. A leglátványosabb megújulást azonban a közlekedésfejlesztésre benyújtott pályázat
elnyerése hozná magával, hiszen – ahogy az előző számunkban írtuk – ettől a településkép hatalmas
változásokon menne keresztül.
■
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Jelentős beruházás a szentlőrinci kistérség
oktatási intézményeiben
Az iskolai évzárón Győrvári Márk, a Szentlőrinci
Kistérségi Társulás elnöke ünnepi beszédében beszélt
arról, hogy megkezdődik az iskola és óvoda felújítási
munkáinak kivitelezése. Ez igen jelentős fejlesztés a
faluban!
Ez a beruházás egy 3 éves folyamat befejező, de
kétségkívül leglátványosabb lépése. Bár többször
tájékoztattuk a falu lakosságát erről, most mégis
fontos, hogy röviden ismét tekintsük át az egészet.
2007 februárjában, az éves költségvetés készítése
során került szóba, hogyan lehet az iskola és óvoda
működését
–
divatos
kifejezéssel
élve
–
költséghatékonnyá tenni.
Több megoldás felmerült, a legjobbnak az
bizonyult, hogy a kistérség intézményeit integráljuk,
és ezt az integrált intézményt a Kistérségi Társulás
tartja fenn.
Ez a fúzió tette lehetővé, hogy uniós pályázatot
lehetett benyújtani a térség iskoláinak és óvodáinak
felújítására.
Ez a pályázat nagyon komoly előírások teljesítését
írta elő, hiszen nem pusztán az épületek
korszerűsítését, a legkorszerűbb felszerelési tárgyak
beszerzését jelenti, hanem egy komplex szakmai
megújulást is. Hogy pontosítsunk: az épületek
felújítását meg kellett előznie egy szakmai
továbbképzési programnak is. Ennek finanszírozása
szintén uniós pályázatból történt.
A pályázatok kidolgozásában nagy szerepet
játszottak az intézmények vezetői és dolgozói. Ezt
azért fontos hangsúlyozni, mert az uniós pályázatok
rendkívül bonyolultak, nagyon sok munka van az
elkészítésükkel.
E szakmai továbbképzési program teljesülése a
feltétele annak, hogy az építkezés megkezdődhessen.
(Ezt érzékelhették is a diákok, hiszen időnként néhány
napra el-eltűntek a pedagógusok. Ez természetesen
némi nehézséget okozott, - azonban bőven megtérül,
hiszen a XXI. század iskolájába járhatnak a helyi
gyerekek ezentúl.)
A fejlesztés egy kiérlelt koncepció alapján zajlik:
nem ad-hoc jelleggel javítunk, korszerűsítünk valamit,
amire éppen pénzt lehet szerezni, hanem a komplex
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fejlesztés első lépése a szellemi megújulás, utána a
tárgyi korszerűsítés.
Azon túl, hogy ez óriási léptékű fejlesztést jelent,
más vonatkozásban is
mérföldkő,
hangsúlyozza
Budai
Zsolt. Miért?
A
kistérség
17
települése – Hetvehely
iskolája nem óhajtott
részt
venni
a
programban,
–
a
kistérségi
társulás
vezetése, az összes
jegyző, a pénzügyi
vezetők, az iskolák
vezetői, pedagógusai összefogásának eredménye
mindez! Sok vita, egyeztetés, kompromisszum van a
résztvevők mögött, de kiderült; van olyan ügy, ami
mellett mindenki fel tud sorakozni, értelmes
kompromisszumokat
képes
hozni,
érdemi
együttműködést képes kialakítani. Ez a pályázat olyan
hozadéka, ami Budai Zsolt szerint óriási eredmény,
mert reményt ad arra, hogy a jövőben valóban egy
kisebb közösség érdekeit is képesek ezek a települések
képviselni.
■

Csatorna ügy:
Ki kell várni a jogi
sakkjátszma végét
A faluban felbukkantak olyan információk, hogy
gond van a csatornaberuházással. Mielőtt lábra kapnak
rossz kimenetelű, a beruházás elmaradását vizionáló
pletykák, kijelenthetjük: idegeskedésre nincs ok, a
beruházás ügye rendben halad, legfeljebb némi késést
szenved.
Budai Zsolt polgármester azt mondja, a késés oka
teljesen szokványos, minden nagyobb beruházás
esetén törvényszerűen számolni kell vele. Az történt
ugyanis, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz
fordult egy kivitelező cég.
▶
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▶
A Közbeszerzési Döntőbizottság egy jogi szervezet,
amelyet az állam tart fenn, annak érdekében, hogy a
pályázatok tisztasága felett őrködjön. Az ide kerülő
ügyeket kifejezetten abból a szempontból bírálja el,
hogy megfelel-e a hatályos jogi normáknak.
A panasszal élő kivitelező cég egyébként nem felelt
meg
az
önkormányzat
által
meghatározott
feltételrendszernek és elvárt referenciáknak, ezért
feltehetően úgy igyekszik helyet biztosítani magának a
pályázók között, hogy bepanaszolta a kiíró bükkösdi
önkormányzatot. Ezen nincs mit csodálkozni: az
építőipar a gazdasági világválság óta komoly
nehézségekkel küzd, ezért a cégek
minden eszközt megragadnak annak
érdekében, hogy megrendeléshez
jussanak. Ez törvényes lehetőség,
azonban
kétségtelenül
nehéz
helyzetbe
hozzák
az
önkormányzatokat és azokat a
cégeket is, amelyek egyébként
megfelelnek a kiírásoknak.
Azt természetesen nem tudhatjuk, konkrétan milyen
okok miatt támadták meg a kiírásunkat, de azt
feltételezzük, amiatt, hogy a bükkösdi képviselőtestület a kiírásban azt kívánja meg, hogy egyetlen
kivitelező cég végezze a csatornarendszer vezetékének
kiépítését és a tisztítóberendezés épületének
megépítését is, a beruházás e két eleme ne legyen
kettészakítva.
Ez a garanciák, a szavatosság miatt fontos, nem
véletlenül döntött így a testület. A döntést megtámadó
cég azonban nem alkalmas a tisztító megépítésére.
Ugyanis a mi kiírásunk szerint minimum egy, már
megépült tisztítót be kell mutatnia referenciaként.
Márpedig ez a cég még nem épített tisztítót.
A cég egyébként a kiírás összes – 30 – pontját
megtámadta, - mi nem ismerjük az indokokat.
A Közbeszerzési Döntőbizottság mindössze egyetlen
pontot kifogásolt, azt, hogy az önkormányzat útépítési
referenciát is kért. A Döntőbizottság szerint ilyet azért
nem kérhet, mert a területen nem teljes nyomtávú
útépítésre kerül sor.
Így az önkormányzatnak módosítani kell ebben a
pontban a kiírását, de az a tény, hogy 30 pontból
egyetlen szorul javításra, önmagában új eljárást jelent,
amely 60 napos késést eredményez a kivitelezés

elkezdésében. Ezzel mi is számoltunk, mondja a
polgármester, de sajnos semmi garancia nincs arra,
hogy az új eljárás során nem érkezik újabb panasz,
további elakadást okozva. Sajnos, ez a kötelező eljárási
menet, kizárólag így lehet a kivitelezőt kiválasztani.
Az eljárás ilyen módja nemcsak pluszköltséggel jár,
hanem kizárólag időhúzásra ad lehetőséget. Nem
véletlen, hogy egyre több politikus is szorgalmazza,
hogy egyszerűsíteni kéne a közbeszerzési eljárást,
annak érdekében, hogy az önkormányzatok jobban
tudják saját érdekeiket érvényesíteni. Az országos
tapasztalatok ugyanis azt bizonyítják, hogy nemcsak az
önkormányzatok
érdekérvényesítése nehéz, hanem
igen
jelentős
mértékben
megdrágítja és meghosszabbítja
az eljárás a beruházásokat.
Az
önkormányzat
kiírása
egyébként
teljesíthető,
ezt
mutatja az is, hogy 3 cég
megvásárolta a közbeszerzési
dokumentumokat. Önmagában ez 300 ezer forint, tehát
nem kis összeg, ilyet csak akkor ad ki egy cég, ha
megfelel a kiírás feltételeinek! A dokumentumok
hatalmas paksamétatömeget jelentenek, és ezekben
minden elvárás részletesen megtalálható: pl. hány
szivattyút kell építeni, hány kilométer hosszúságú a
vezetékhálózat, hány köbméter vizet kell tisztítani stb.
A döntőbizottsági eljárás érdekessége, hogy a kiírást
megtámadó cég meg sem vásárolta a dokumentumokat,
vagyis eleve nem felelt meg a kiírás feltételeinek!
Azzal zárja a polgármester a tájékoztatást, hogy
szeretné, ha nem lenne semmilyen félreértés. Ezt a
beruházást már semmilyen indokkal nem lehet
leállítani, de a kötelező közbeszerzés miatt
szükségtelen időhúzásokra számítani kell, ahogy ma
mondják, ez „benne van a pakliban”. Azt is fontos
tudni, ezek a költségek nem terhelik a falu
költségvetését, mivel ezek a beruházás részeit képezik.
Példaként a szentlőrinci járóbeteg szakellátó intézmény
építését lehet felhozni: a most végre megkezdődő
beruházás egy évet késett az effajta – egyébként
elutasított – kifogások miatt. (Tényleg kérdés: miért
ilyen a törvény, ha senkinek sem jó? De a változtatás
sajnos nem a mi lehetőségünk.)
■ S.E.
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Állati hulladékok kezelése a szentlőrinci kistérségi társulás
településein
A Pécsi Kistérségi Társulás - pályázati és kistérségi
források felhasználásával - létrehozott egy korszerű
állati hulladék begyűjtő, tároló és átrakó állomást
Kővágószőlős külterületén. A telep működtetését, a
közszolgáltatás ellátását az ÁLHUBÁL Nonprofit Kft
végzi.
A Szentlőrinci Kistérségi Társulás szerződést kötött
a fenti két szervezettel, így 2010. 07.01-től 2011.
06.30-ig a Kft az állati hulladék begyűjtésével és
tárolásával kapcsolatos teendőit a szentlőrinci
kistérség településein is ellátja.
A szerződés szerint a Kft biztosítja az
önkormányzatok és a lakosság számára az állati
hulladékok környezetterhelést mérséklő, korszerű
elhelyezését. Az átrakó állomás működtetésével a
vállalkozás megoldja az állati hulladékok beszállítását,
higiénikus, előírásoknak megfelelő tárolását és
megsemmisítésre történő elszállítását.
A lakosság és az önkormányzatok részére nyújtott
szolgáltatás díjának egy részét (az ún. rendelkezésre
állási díjat ) a Szentlőrinci Kistérségi Társulás fizeti.

A beszállított állatok súlya utáni díj viszont a
lakosságot illetve az önkormányzatot terheli. Ennek
díja: 55 Ft+Áfa /kg.
Az elhullott állatokért hívásra 24 órán belül
helyszínre megy a speciálisan erre a célra kialakított
tehergépkocsi. Szállítási költséget nem kell fizetni,
ennek díját a Társulás által fizetett rendelkezésre állási
díj tartalmazza.
Az ingyenesen hívható telefonszám: 06-80-204963.
A telephelyen állandó diszpécserszolgálat
fogadja a hívásokat.
A telephelyen az állati hulladékok tárolása
szelektíven,
speciális
tároló-konténerekben,
hűtőkamrákban történik. A hűtött tetemek az ATEV
Zrt. solti telephelyére kerülnek elszállításra, ahol
megtörténik a megsemmisítésük illetve feldolgozásuk.
Állattartókra
(őstermelők,
kisgazdaságok,
nagyüzemek),
húsüzemekre, és az élelmiszerkereskedelmi üzletekre a fentiek nem vonatkoznak,
nekik jogszabály szerint külön megállapodást kell
kötniük az elhullott állatok ártalmatlanítására.
■

Bükkösd Községi Önkormányzat az állatok tartásáról szóló 16/2007. ( IX.28. ) számú rendelete a
következőképpen módosult (A rendelet a dőlt betűs résszel bővült ki.):
25. § (1) Állati hullák és hulladékok ártalmatlanítása a község belterületén tilos!
(2) Az elhullott haszon és egyéb állatokat, állati hulladékot az állattartó köteles az arra engedéllyel rendelkező
vállalkozóval elszállíttatni. A vállalkozó neve és pontos címe a Bükkösdi Polgármesteri Hivatalban (7682
Bükkösd, Kossuth u. 48.) megtalálható.
(3) A közterületen fellelt bármely állati tetemet a (2) bekezdés szerinti személy vagy ha annak kiléte nem
állapítható meg, az önkormányzat köteles haladéktalanul az arra engedéllyel rendelkező vállalkozóval
elszállíttatni.
(4) Az elhullott, 50 kg-nál nem nagyobb össztömegű, kedvtelésből tartott állatokat, valamint a három hetesnél
fiatalabb szopósbárány, kecskegida és borjú hulláját az állati hulladék birtokosa saját telkén a szomszéd telek
határvonalától 1,5 m-re elföldelheti. Ennek feltétele, hogy a felszín alatti víz mindenkori maximális nyugalmi
vízszintje és az elföldelés mélységi szintje között legalább 1,0 méter távolság legyen. A kedvtelésből tartott,
elhullott állatot a kedvtelésből tartott állatok kegyeleti temetőjében is eltemetheti a tulajdonos.
(5) Az elszállított állati hulladék után fizetendő díjat megállapodás alapján az Önkormányzat kiegyenlíti, majd
3 napon belül tovább számlázza az érintett állattartónak, melyet az köteles 8 napon belül befizetni az
Önkormányzat 11731135-15332367-10090002 számú bankszámlájára.
(6) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az állattartót terhelő díjhátralék adók módjára
behajtható.
■ dr. Tarai Klára
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NymTIT Gyorsinfo – 2010. június – A nyugat-mecseki települések hírei
Bakonya
Parkosítási munkákat végeztet az önkormányzat a
Június második szombatján rendezték meg a falu sporttelepi részen, a munkavégzés – az időjárás
bakonyai falunapot. A délelőtti program a függvényében – rendben zajlik.
gyermekeknek szólt, volt légvár, arcfestés és körhinta
is. A délután folyamán pedig – a kulturális műsor
Hetvehely
keretében – a környékbeli amatőr együttesek
Megnyílt az erdei iskola a Mecseki Erdőgazdaság
szórakoztatták a jelenlévőket.
fenntartásában. Az önkormányzat arról is szerződést
kötött az erdőgazdasággal, hogy az étkeztetést a
Boda
Szolgáltató Ház konyhája biztosítja.
Befejezéséhez közeledik a virágszoborpark
*
bővítésének 2010. évi üteme. A beruházás várható
A szennyvíz beruházás vízjogi engedélye jogerőre
értéke kb. 9 millió Ft lesz.
emelkedett, így megkezdődhetnek a finanszírozási
tárgyalások a bankokkal.
Bükkösd
A tanévzáróval kezdetüket vették az iskola és az
Kővágószőlős
óvoda külső felújításának kivitelezési munkálatai. Az
Június 9-én, a kővágószőlősi polgármesteri
iskola estében 60 millió Ft, az óvodánál pedig 40 hivatalban tartotta idei harmadik gyűlését a Nyugatmillió Ft lesz a beruházás várható költsége.
mecseki Társadalmi Információs és Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás (NyMTIT). A napirendi
Cserdi
pontok tárgyalása során, a polgármesterek beszámolót
A terveknek megfelelően, június közepén hallgattak meg „a közösségi közlekedés színvonalának
felállították a templomot körülölelő új kerítést. Az javítását
célzó
infrastrukturális
beruházások
egyházi szertartás szerinti avató ünnepség időpontját a támogatása” elnevezésű pályázatról, a benyújtás
későbbiekben jelölik majd ki.
körülményeiről. Ezt követően az elkészült anyagok
átvételére került sor, az előterjesztők Kovács Győző,
Cserkút
az NyMTIT elnöke és Szeiberling Tamás, a pályázaton
A külterületi utak közül, a Szikuti dűlő dolgozó PTI Consulting ügyvezető igazgatója volt.
kőzúzalékkal történő felújítása fejeződött be, közel 2
*
millió Ft értékben.
Folytatódik az egészségház és udvarának
*
rendbetétele. Felújítják a garázst, és kialakítanak egy
Megkezdődött
a
közbeszerzési
eljárás
a új személyzeti parkolót is. Ezenkívül új kerítést és egy
polgármesteri hivatal felújításával kapcsolatban, új bejárati kaput kap a létesítmény. Az udvar
sikeres pályázat esetén a kivitelezési munkálatok parkosításával véget érnek az intézményben már több
szeptemberben kezdődhetnek el.
éve folyó fejlesztési munkálatok.
Helesfa
Kővágótöttös
A 2009-ben megépített járda kivitelezésével
Pünkösd hétfőjén rendezték meg a hagyományos
kapcsolatban kifogásokat emelt az önkormányzat, a falunapot. A délelőtti programok a gyermekeknek
garanciális javításokat a vállalkozó rendben elvégezte. szóltak, a délután folyamán pedig a kulturális műsorok
*
várták az érdeklődőket. Este egy sztárvendég
fellépésével zárult a nap.

A lap megjelenését a Nyugat-Mecseki Területfejlesztési és Információs Társulás támogatja!
A lap megjelenését a Nostra Cement Kft. támogatja!
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Hírek a civil közösségek életéből
Gyűjtés egy falumúzeumért
A Bükkösd Holnapjáért Egyesület a falumúzeum
részére gyűjtést szervez. Várunk korabeli népviseletet,
szőtteseket, régi háztartás, mezőgazdasági eszközöket,
a falura vonatkozó történelmi könyveket, írásos
emlékeket. Fényképeket, amelyek régi faluképeket
mutatnak. Samu Géza fafaragó művész munkásságával
kapcsolatos anyagot, muzeális értékeket.
Jelentkezés az alábbi telefonszámokon: 06-30/9146567, 06-30/389-6290
Ninkóné Györe Valéria
BHE elnök

A BHE is kivette a részét a falunap
szervezéséből

Immár hagyományosan a település egyesületei és az
Önkormányzat közös szervezésében zajlottak az
események. Budai Zsolt polgármester megköszönte az
egyesületek önkénteseinek közreműködést és az egész
éves munkáját.
Elismerésben részesültek: a Horgászegyesület
részéről: Pári Szabolcs, a Bükkösd Holnapjáért
Egyesület
részéről:
Nemes
Lászlóné,
a
Közösségfejlesztő Egyesület részéről: Ócsai Lászlóné,
a BKSE-ben végzett munkájáért Perneker Ferenc és
családja, a Polgárőrségben végzett munkájáért pedig
Hoffmann Tibor.
A délutáni órákban a környék fiatal tehetséges
táncosai, zenészei adtak műsort. Hely hiányában
felsorolni név szerint nem tudjuk őket, de köszönjük
mindegyiküknek a részvételt!
A nap fénypontjaként fellépett Aranyosi Péter
humorista és Tabáni István a Csillag Születik című
tehetségkutató verseny győztese.

A Bükkösd Holnapjáért Egyesület jelentős anyagi
támogatással részt vett a június 5-én megrendezett
gyermeknapon és falunapon. Az időjárás most is
nagyon kedvezett nekünk, mindannyiunk örömére.
Tudáshíd: Július végén vizsgáznak
Köszönetet mondunk mindenkinek, akik bármilyen
a nehézgépkezelők
formában segítségünkre voltak, és hozzájárultak a nap
sikeréhez, részt vettek a műsorszámokban, a főzésnél, Július 19-én és 23-án vizsgáznak azok a hallgatók,
a palacsinta sütésnél. Fáradozásukat köszönjük!
akik részt vettek a Közösségfejlesztő Egyesület
Ninkóné Györe Valéria „Tudás-Híd” elnevezésű felnőttképzési programjának
BHE elnök nehézgépkezelő tanfolyamán. Hétfőn írásbeli és
gyakorlati, pénteken pedig szóbeli vizsgán vesz részt
Köszönet az árvízi védekezésért
és
szerezhetnek
végül
OKJ-s
szakképesítő
A bükkösdi Rákóczi utca lakói köszönetet mondanak bizonyítványt. A nagy érdeklődésre tekintettel az
a falu azon lakóinak és vezetőinek, akik a két nagy eredetileg tervezett 10 fő helyett 13-an vizsgázhatnak.
árvízveszély idején önzetlenül a segítségünkre siettek. Reméljük a 13-as létszám szerencsét hoz számukra.
Volcsányi Gábor
Köszönet a példamutató összefogásért, különösen
a
Közösségfejlesztő
Egyesület elnöke
azoknak, akik a szakadó esőben végig izgulták velünk

az egész napot a „gáton”. Önfeláldozóan, erejüket nem
Polgárőr gyűlés, féléves értékelő
kímélve rakták és hordták a homokzsákokat a
biztonságunkért.
Félév értékelő gyűlésre hívta a Polgárőrség tagjait, a
Nemes Józsefné falu vezetőit, a rendőri szervek képviselőit, valamint a
Megyei Polgárőr Szövetség elnökét Hajdu József.
Kiváló hangulat és elismerések a
Az eseményen az elnök egy ebéd kíséretében
tájékoztatást adott a szervezet munkájáról. Méltatta és
falunapon
Nagy érdeklődés mellett, jó időben és jó hangulatban példaként állította a bükkösdi egyesület munkáját a
sikerült megrendezni az idei falunapot és lovasnapot. Szentlőrinci Rendőrörs parancsok helyettese valamint
a megyei polgárőr elnök is.
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▶ Partnereink számára rendszeresen tájékoztatást adtunk és adunk folyamatosan óvodánkban történt főbb
eseményekről a helyi sajtóban, a települési honlapon. Programjainkról képes összefoglalókat, prezentációkat
készítettünk. A szülőket szülői értekezleteken, fórumokon, plakátokon és meghívókon keresztül tájékoztattuk.
Szülői elégedettség mérés eredményei – 2010. május
A szülői kérdőíveket a kompetencia alapú óvodai programba bevont nagycsoport, MACKÓ csoport részére
dolgoztuk ki. A szülők 75%-a élt a lehetőséggel és válaszolt a kérdőívben feltett kérdésekre.
A kérdőív tartalmát tekintve kizárólag a kompetencia alapú óvodai neveléssel, ill. a TÁMOP 3.1.4. pályázattal
kapcsolatos szülői véleményeket hivatott összegezni.

20 db kérdőív került kiküldésre, ebből 15 db
érkezett vissza intézményünkbe.
Kérdés

Értékelés

1. Óvodánkban biztosítékot kapnak a szülők arra
vonatkozóan, hogy a program középpontjában gyermekük áll.

4,00

2. A program figyelembe veszi a szülők észrevételeit is.

3,80

3. A boldog gyermekkort nem elvenni, hanem biztosítani
kívánjuk gyermeke(i)k számára.

4,73

4. A szabad játék megmarad a nevelés egyik eszközének.

4,66

5. A program alkalmazása során a gyermekük illeszthető lesz
a következő oktatási folyamathoz, az iskolához.

4,53

6. A hangsúly a különböző módszerekkel történő egyéni
fejlesztésen van.

4,40

7. Figyelembe veszik a gyermeke(i) egyéni és életkori
sajátosságait.

4,40

8. A TÁMOP 3.1.4 pályázathoz kapcsolódó „Luca, a
boszorkány” témahét tevékenységeinek megítélése.

4,26

9. A TÁMOP 3.1.4 pályázathoz kapcsolódó „Kék bolygó”
projekt tevékenységeinek megítélése.

4,20

10. A TÁMOP 3.1.4 pályázathoz kapcsolódó szülői
tájékoztatás megítélése. /újság, honlap, plakát, meghívók,
stb./

4,20

Összesen:

5 = teljes mértékben
elégedett
4 = többnyire elégedett
3 = általában elégedett
2 = nem elégedett
1 = elégedetlen

4,31

A projektmenedzsmenttel a kapcsolattartás a projekt futamideje alatt
rendszeres, a szakmai segítségnyújtás folyamatos, az információáramlás
megfelelő.
A feladat ellátási helyek nevelőtestületeivel kialakítottuk azokat a formális, ill.
informális kapcsolatrendszereket, amelyek segítségével megvalósulhat az
egymástól való tanulás lehetősége, a tapasztalatcsere, egymás szakmai
munkájának megismerése és elismerése.
A közel egy esztendő közös gondolkodása, összedolgozása eredményeképpen valóban szakmai
tartalmi megújulás részesei lehettünk innovatív intézményeinkben.
Jelen pillanatban elmondhatjuk, hogy a pályázatban vállalt eddigi tevékenységeket sikeresen és
maradéktalanul, a tervezett módon és időben megvalósítottuk.

■
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