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Bükkösdi
Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja

Megjelenik havonta. Ingyenes!

Hírlap
Értesüljön falunk híreiről!

Felavatták a „Samu Géza” emlékházat
Csak a majálisokra szokott ennyi ember elmenni, mint a
Falumúzeum július 29-i avatási ünnepségére.
A volt vízimalom épületének felújítására pályázott és nyert
pénzt a Bükkösd Holnapjáért Egyesület. Évek óta szeretne az
egyesület és az önkormányzat is emléket állítani a Bükkösdről
indult, tragikusan fiatalon elhunyt szobrászművésznek, Samu
Gézának.. Ez a szép, műemlék épület méltó megemlékezés és
tisztelgés a falu tehetséges szülöttje előtt. Ninkóné Györe Valéria, az egyesület elnöke egyszerre boldog és
aggódik. Boldog, mert sikerült az enyészettől megmenteni az épületet.
Sok pedagógus kolléga járt hozzánk az elmúlt évben továbbképzésre, kivétel nélkül mindenki megjegyezte,
milyen szép Bükkösd fekvése, a falu főtere. Most pedig, ahogy átlépi valaki a falu határát, az első, ami
szembetűnő: a falumúzeum. Erre csak büszkék lehetünk! - mondja
Az avató ünnepségre meghívták a
művész özvegyét is, aki sajnos nem tudott
eljönni, de később felkeresi a múzeumot.
Nem ünneprontás Ninkóné Györe
Valéria aggódása: A megpályázható
összeg maximumát nyertük el, ebből
igyekeztünk mindent kihozni, amit csak
lehetett. Miután az épület műemlék, a
hatóság előírta pl. azt, hogy ugyanolyan
nyílászárókat kell elhelyezni, mint
amilyenek az eredetiek voltak. Tehát nem
lehetett szabványt beépíteni, az eredetiek
hű másait kellett elkészíttetni. Szerintem
jelentős a felújítás mértéke, de sok
mindent kéne még rendbe hozni. Az alsó
szinthez hozzá sem tudtunk nyúlni, pedig
nagy terek vannak itt. Nincs vizesblokk,
de nagyon fontos volna a fűtés bevezetése
is. Attól félek, vizesedni kezd az épület, ami kárt tehet már az eddig elvégzett munkában is. Csak további
pályázati pénzben lehet gondolkodni, nagyon remélem, lesz ilyen kiírás a jövőben is. Mert nem titkolom,
meglódult a fantáziám, mi mindent lehetne itt csinálni!
Az elnök asszonyt meglepte, hogy ilyen nagy érdeklődés kísérte az építkezést is, a vándorkiállítás
előkészületei alatt folyamatosan benéztek a bükkösdiek, mindenki őszintén örült annak, hogy ilyen értékkel
gyarapodik a falu.
Pécsváradon van Samu Gézának állandó kiállítása, fel fogjuk venni a kapcsolatot az ottani múzeummal, és
kutatunk máshol is a művek után, mivel az egyik helyiségben az ő alkotásaiból akarunk egy állandó kiállítást
rendezni. A többi helyiségben szeretnénk kiállítani a helyi élet emlékeit, de sajnos nagyon kevés tárgyat
tudtunk eddig beszerezni. Úgy tűnik, az emberek számára nem voltak fontosak a mindennapi kemény életet
jelentő berendezési tárgyak, munkaeszközök, és előbb-utóbb kidobták őket. Nem adjuk föl, továbbra is várjuk a
felajánlásokat, és magunk is kutatunk utánuk. Ez a múltunk, - a múlt nélkül pedig jövő sincs!
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Szeretnénk azt hinni, - folytatja Györe Valéria, - hogy lesz pénz a folytatásra. Az alsó szinten egy minden
igényt kielégítő rendezvénytermet lehetne kialakítani, ahol lagzikat, kisebb rendezvényeket, szakmai
továbbképzéseket lehetne tartani. Ha lenne fűtés és vizesblokk, vendégszobákat is kialakíthatnánk, hiszen az
épület adott, és szerintem Bükkösd meg is érdemelné, hogy ilyen elegáns hellyel várja az érdeklődőket. A
pályázatban azt vállalta az egyesület, hogy 5 évig működteti az épületet. Ez kemény feltétel, de arra ösztönzi az
egyesületet és az önkormányzatot is, hogy minden lehetőséget megragadjanak a további felújítás
megszervezésére. A nagy lakossági érdeklődést érzékelve a vállalást teljesíteni is lehet.
A falumúzeum felavatása ünnepélyes keretek között történt. Az iskola diákjai – Heffner Anna és Szegő
Andrea felkészítésével – színvonalas műsort adtak. A rendvédelmi vándorkiállítás megnyitójaként Pataki István
őrnagy, a szigetvári Rendőrkapitányság helyettes vezetője beszédet mondott, amelyben kiemelte, a civil
lakosság számára a rendőrség ismeretlen, zárt világ, ezért jó, ha egy ilyen kiállítás keretében több ismeretet
szerezhet a szervezet munkájáról. A szigetvári kapitányság törekszik arra, hogy jó lakossági kapcsolatokat
építsen ki.
A vándorkiállítás anyaga állami támogatás nélkül, „civil” munkával jött össze, dr. Franincs Ottó, nyugdíjas
rendőr ezredes és dr. Gulyás István nyugdíjas rendőr alezredes több évi gyűjtőmunkájának eredményeként. Dr.
Gulyás István szenvedélyes hangulatú
bevezetőjében történelmi áttekintést adott a
magyar
rendvédelem
kialakulásáról,
fejlődéséről, a vándormúzeum létrejöttének
történetéről. Megtudtuk, hogy ez KözépEurópa
egyetlen
tiszta
profilú
rendőrmúzeuma,
amelyet
1996-ban
szervezett meg dr. Francsics Ottóval. Mivel a
múzeumban a csendőrséggel kapcsolatos
emlékeket is kiállították, állami támogatást
nem kaptak, holott a csendőrséget az
Alkotmánybíróság, majd jogszabályok is
rehabilitálták.
Megtudtuk, hogy a csendőrség l881-ben
kezdte meg működését, 5 ezer csendőrrel és
107 tiszttel. Megszervezésére azért volt
szükség, mert az 1848-az szabadságharc után
vidéken rendkívül rossz volt a közbiztonság, - a csendőrség munkájának köszönhetően viszont a
bűncselekmények felderítési aránya 90 % fölé emelkedett!
A csendőrségen tilos volt a kínvallatás. Dr. Gulyás István szerint gyakran egy pofonnal kezdték a kihallgatást,
de szerinte ez inkább elriasztotta az embereket attól, hogy bűnözzenek. (Akik elszenvedték a pofonokat, aligha
ilyen kedélyesen fogták fel ezt!) Komoly felkészítés előzte meg a csendőri munkát: 30 éves korukig nem
nősülhettek meg, addig szigorú kiképzés és munka folyt. A csendőrséget a II. világháborúban lövészárok
harcokra használták, kemény kiképzésüknek köszönhetően ebben is helytálltak. Sajnos, Magyarország német
megszállása után nekik kellett végrehajtani a magyar zsidók összegyűjtését, ami újkori történetükben
megalapozta rossz hírüket. A csendőrség a világháború befejezése után feloszlott, mert az új rendszer
újjászervezte a rendőrséget.
A csendőrség munkájának értékeléséhez azonban nem árt tudni, hogy nemzetközi értékelés alapján a kanadai és
a magyar csendőrség volt a világon a legeredményesebb bűnüldöző szerv.
A vándorkiállításon helyet kaptak a jövőre 20 éves Polgárőrség dokumentumai is. Tóth Tibor, a Megyei
Polgárőr Szövetség elnöke rövid köszöntőjében elmondta, ez a kiállítás képezi a Polgárőrséggel kapcsolatos
jövőbeli kiállítás alapját.
▶
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▶ Hogyan került ez az érdekes kiállítás Bükkösdre?
- A belvárdgyulai jegyző jó barátom, tőle tudtam meg, hogy létezik ez a kiállítás, - mondja Budai Zsolt. - Arra
gondoltam, a falumúzeum méltó helyet tud biztosítani e célra, de az is jó, ha nem üres épületet avatunk.
Megkeresésemre örömmel jött ide a vándorkiállítás.
Nagyon szeretném, ha a Bükkösd Holnapjáért Egyesületnek sikerülne néprajzi tárgyakkal berendezni a
múzeumot, remélem, maradt még ennyi emlék a faluban. A tervezés és kivitelezés az önkormányzat és az
egyesület közös munkája volt. Polgármesterként nagyon fontos számomra, hogy komoly civil élet van a
faluban, - emlékeztetek mindenkit a horgásztó fejlesztésére! - hiszen ilyen összefogással lehet eredményeket
elérni!
A felújítást önkéntesek is segítették. Györe Valéria külön kiemelte Pernecker Ferenc és Bucsai Gyula
jelentős mértékű munkáját, dr. Franincs Ottó Trapp Károlynak mondott köszönetet, akinek segítsége nélkül
nem lehetett volna két nap alatt berendezni a kiállítást.
Érdemes mindenkinek ellátogatni a múzeumba, ahol egy hónapig lehet megtekinteni a tárgyakat.
Egyenruhákat, fegyvereket, régi fényképeket, igazolványokat láthatunk, - egy igazi időutazás ez. ■

Hírek a Csatornaépítésről
Augusztus 2-án jár le a csatornaépítés kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzési ajánlattétel határideje. Ezt
követően az ajánlatok felbontása, értékelése következik. Az eredmény kihirdetése augusztus 19-én lesz.
Hosszadalmasnak tűnik az eljárás, de a közbeszerzési törvény előírásainak csak így felel meg.
Az eredményhirdetés után 8 napon belül jogorvoslati észrevételt tehetnek azok a pályázók, akik vesztettek. A
panaszok elbírálása után szeptember 10-én kerül sor a kivitelezési szerződés megkötésére.
Ez azt jelenti, hogy a kivitelezési munkák még ebben az évben megkezdődnek. Az árkok kiásása, a vezeték
fektetése, sőt, a tisztítótelep építése is megindul idén.
Hallani olyan hangokat, hogy úgysem lesz semmi a csatornázásból! Gyaníthatóan olyanok terjesztik ezt a
(rém)hírt, akik az önkormányzat, a falu ellendrukkerei, és nincsenek tisztában azzal, milyen szigorú, törvények
által előírt menetrend szerint történik a pályázatok megírása és lebonyolítása. Sajnos, a közbeszerzési eljárás –
amely kötelező – szintén jelentős időhúzást jelent. ■

Készül a közkonyha!
A Nostra Cement Kft. támogatásként megvásárolja a konyha berendezését, 5,5 millió Ft. + 25 % ÁFA
értékben. A támogatón múlik, mikor kerül a berendezés az épületbe, remélhetően már szeptember folyamán
megkezdheti a szupermodern, XXI. századi igényeket kielégítő konyha a működését. ■

Vízdíjbefizetés
A szigetvíz Kft. értesíti a fogyasztókat, hogy vízdíj befizetésre az alábbi időpontokban lesz lehetőség:
Augusztus 27. Megyefa (Söröző) – 800-1000 óra között
Augusztus 27. Bükkösd (Teleház) – 1000-1200 óra között
Szeptember 03. Megyefa (Söröző) – 800-1000 óra között
Szeptember 03. Bükkösd (Teleház) – 1000-1200 óra között

*** Ingyenes Apróhirdetések ***
3 szobás családi ház konyhával, fürdővel, kerttel eladó.
Esetleg 2 szobás házra cserélnénk.
Érd.: 0620/532-7129
*
Eladó Bükkösd, Táncsics M. u. 34. lakóház (szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba, nyitott előtér). Érdeklődni: 06 30/ 464-7716
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Négy év tapasztalata
beszélgetés a polgármesterrel első ciklusa végén – 1. rész
Rövidesen lejár a képviselők és a polgármester mandátuma. Nem titok, hogy Budai Zsolt ősszel ismét indul
a polgármesteri posztért, ebből azt látszik, hogy nem szegték kedvét az elmúlt négy év nehézségei. De vajon
mit gondolt a polgármesterségről anno, és változott-e a korábbi képe, érték-e meglepetések, mit talált
érdekesnek, vagy éppen keservesen nehéznek munkája során...
Azt képzeltem a polgármesteri feladatról, hogy egy cégvezető munkájához hasonlít. - mondja Budai Zsolt...
–
Mindenki tudja, hogy vállalkozó voltam, megszoktam, hogy a vállalkozásban a cégvezető a főnök, ő
mondja meg, ki, mit, hogyan csináljon. Naponta kellett döntéseket hozni, és ezekért a felelősséget én
viseltem, senkire nem lehetett áthárítani.
–
Ebből úgy tűnik, a polgármesterség nem olyan, mint a cégvezetés.
–
Hát nem. Azt hittem, majd én átszervezem a rendszert, a működési mechanizmusokat, mert kívülről úgy
láttam, hogy az önkormányzati munka lassú, nem hatékony, bürokratikus. Ha tehát jobbá akarom tenni a
közigazgatást a faluban, akkor a cégvezetői tapasztalatom majd segít ebben.
–
Így történt?
–
Néhány nap alatt kiderült, hogy belülről minden másképp néz ki – nevet Budai. - Meg kellett tanulnom,
hogy a közigazgatás sajátos mechanizmusok alapján működik, amelyek alapvetően különböznek a
vállalkozói technikáktól.
–
Ez mit jelent?
–
Először is: az önkormányzati munka minden eleme törvényekkel szabályozott lépések sorozata, amiket
be kell tartani, hiszen ez jelenti a törvényességet. Ez kívülről valóban bürokratikusnak hat, ugyanakkor
– most már látom, - ez nemcsak a törvényesség, hanem a szakszerűség garanciája is. Pl. vállalkozóként
azonnal tudtam intézkedni telefonon, - itt mindent írásba kell foglalni, az érkező és kimenő leveleket
iktatni kell, ez ugye, önmagában „időveszteségnek” tűnt korábban számomra.
–
Ezzel követhető és így ellenőrizhető csak a végzett munka.
–
Így van. De az is lényeges különbség, hogy költségvetésből kell gazdálkodni. Nem mintha a
vállalkozónak nem kéne költségvetést készítenie, de az a lényeges különbség, hogy vállalkozóként a
gazdaság napi változásához kellett alkalmazkodni, azonnali döntéseket kellett hozni. Én mikrovállalkozó voltam, rám különösen igaz volt, hogy az azonnali lehetőségeket kellett észrevennem, ahhoz
kellett alkalmazkodnom.
–
Az önkormányzati költségvetés egy évre szól...
–
Igen, az önkormányzati munkában stratégiai, távlati terveket kell kialakítani, enélkül ugyanis
garantáltan elvész egy polgármester a napi ügyintézésben, és remény se lehet a település fejlődésére.
Ugyanakkor a település bevétele fix, csak ezt a pénzt lehet elkölteni, többet nem, még akkor se, ha
valamire nagy szükség volna, de cifrázza még a helyzetet az, hogy a jogszabályok előírják azt is, milyen
feladatokat köteles ellátni a falu, vagy város. (pl. vízszolgáltatás, közvilágítás, szemétszállítás stb.)
Szóval ez amolyan gúzsba kötve táncolás, miközben nagy a polgármester és a testület felelőssége,
hogyan osztja be előre a rendelkezésre álló évi pénzt.
–
Nehéz volt erre a gondolkodásmódra átállni?
–
Inkább azt kellett megértenem, hogy miközben kívülről azt láttam, - és persze, tudom, most is azt látják
a lakosok, - hogy a polgármesternek nagy irányítási és döntési jogköre van, gyakorlatilag csak a
végrehajtásért felel, mert a döntéseket nem a polgármester, hanem a képviselő testület hozza meg. A
döntésben nekem csak egy szavazatom van, és simán le lehet szavazni...
–
Akkor mi a különbség a polgármester és egy képviselő joga, kötelessége között?
▶
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Hát a polgármesteren mégis sok múlik, ugyanis komoly felelőssége van abban, képes-e a testületnek
irányt mutatni, képes-e megfelelő kapcsolatokat kiépíteni, ismeri-e a lehetőségeket, mert ezek alapján
tudja a civil képviselőket tájékoztatni a fejlesztési lehetőségekről. Persze, ez csak akkor működik
igazán, ha jó a kapcsolat a polgármester és a testület között. Köztudott, hogy Bükkösdön a ciklus első
hónapjaiban ez a kapcsolat nem volt zökkenőmentes, de később mindenki megértette, ez a munka arról
szól, hogy a faluért KÖZÖSEN kell dolgoznunk, ebben a személyes ellentéteknek nincs helye, azokat
félre kell tenni. A ciklus derekára egy összehangolt csapattá váltunk. Természetesen voltak viták, ami
jó, hiszen ez viszi előre a fejlődést, és ezek a viták nem arról szóltak, ki kit győz le, hanem arról, hogyan
találjuk meg adott döntésekben az optimális megoldást.
Ez igazán eredmény, hiszen nem ritkán lehet a sajtóban hallani-olvasni arról, milyen áldatlan állapotok
uralkodnak ott, ahol gyűlölködéssel terhelt viták vannak csak.
Ilyen helyen egyszerűen megbénul az egész település élete, az biztos. Az együttműködés minden
bükkösdi képviselő igénye volt, ezért tudunk jól működni. Ennek azonban nemcsak az volt az
eredménye, hogy a testület valóban érdemi munkát végez, - bár ez is komoly dolog, - hanem a falu
kettészakítottságát is sikerült megszüntetni, elsimultak a korábbi indulatos ellentétek. Ezt én nagyon
jelentős eredménynek tartom! Az is komoly előrelépés, hogy sikerült a civil lakosságot is bevonni a
faluért folyó munkába.
Vagyis nemcsak a polgármesternek, hanem a képviselőknek is komoly a felelőssége.
Nem is akármilyen, bizony. Képviselőnek csak az jelöltesse magát, aki hajlandó időt és energiát áldozni
a faluért, építő elképzelései és tervei vannak, és képes alávetni magát a szigorú törvényi előírásoknak. A
képviselőség nem arról szól, hogy havonta egyszer összeülünk és szavazunk bizonyos kérdésekről. A
döntésekre fel kell készülni, ismerni kell az adott témát, de a lakosság véleményét is. A képviselő kap
ugyan tiszteletdíjat, de ez tényleg csak jelképes összeg, valójában komoly társadalmi munkát kell
végeznie a közösség érdekében. Sőt, olyan döntések meghozatalában is részt kell vennie, amelyekben a
törvény szabályai egészen mások, mint a lakosság elképzelése, vágyai. (pl. adó meghatározása,
segélyezés) Az emberek számára kellemetlen döntéseket nemcsak meg kell hozni, hanem felelőssége
van azért is, hogy el kell fogadtatnia az emberekkel. Ez adott esetben nem könnyű feladat.
Egy polgármester, de egy testület sikerét is legjobban az mutatja, volt-e érzékelhető fejlődés.
Ez a legnehezebb, egyben a legérdekesebb feladat, komoly agyi munkát jelent. Ugye, sok mindent kéne
tenni a faluban, az emberek már tudják, hogy fejlesztésre csak pályázatokból van forrás, ezért azt
kérdezik, miért nem pályázunk? Hát azért, mert pályázni csak arra lehet, amit kiírnak a pályázati
feltételek. Éppen itt van egy polgármester felelőssége, hogy állandóan figyelje a lehetőségeket, képes
legyen a pályázati kiíró fejével is gondolkodni, és végiggondolni, hogyan illeszthető össze a kiírás a falu
igényeivel, Ha ez összeállt, akkor mindezt a képviselő testület elé kell tárni, megfelelően indokolni kell
az elképzelés jogosságát, az esélyeket a megnyerésre, kidolgozott pénzügyi tervvel alátámasztva az
egészet. Ez sem kevés feladat, de az igazán komoly munka a lebonyolítás. Na, ebben a fázisban hasonlít
a polgármesteri és a vállalkozói munka, hiszen tudni kell, kit, milyen munkával lehet, kell megbízni,
folyamatos ellenőrzésre van szükség, stb.
És a lobby?
Ez rendkívül fontos, nem látványos, de fárasztó munka. Végül is az önkormányzati döntések mögött
mindig lobbyérdekek, hosszas háttéregyeztetések, partnerkapcsolatok húzódnak meg.
Mitől tud jól lobbyzni egy polgármester?
Minden fórumon meg kell jelenni. Ez nemcsak az információk szerzése, hanem a személyes
kapcsolatok kiépítése miatt is fontos.
Ettől még nem képes a település érdekeit hatékonyan képviselni.
▶
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▶
–

–
–

–
–

Ettől még nem, de enélkül sem lehetséges. A legfontosabb az, hogy koncepcionálisan, rendszerekben
tudjon gondolkodni. Nemcsak azt kell látni-tudni, mi a jó a saját településének, hanem azt is, a környező
településeknek mi az érdekük, van-e más lehetőség a célok elérésére, melyik cél fontosabb, érdemes-e
valamit feláldozni egy más fontosabb cél érdekében, mi ennek a hosszú távú hatása, nem lesz-e akadály
ez a későbbi tervek megvalósításában. Más motivál egy polgármester kollégát, más a sponzort.
Pillanatok alatt fel kell mérni, mit kell, mit érdemes mondani, kérni. Nem elég a jó emberismeret, szinte
a másik fejével kell tudni gondolkodni. Ha ez sikerül, bizony komoly előnyök származnak belőle.
Mondana konkrét példát?
Sikerült jól lobbyznom a Duna-Mecsek Alapítványnál, ennek köszönhető, hogy 8 milliós támogatást
adtak. Ez tette lehetővé, hogy olyan pályázati terveket készíttessünk el, amivel egy 500 milliós csatorna
beruházást sikerül megvalósítani. De az eredményes lobbyzáshoz még olyan apróságnak tűnő dolgok is
hozzátartoznak, hogy tudni, - nem, nem is tudni, inkább érezni kell, hogy a partnernél hivatalos
tárgyalás keretében, vagy „baráti jellegű”, fehér asztal melletti beszélgetés során tudok eredményt
elérni. Ha elvétem, garantáltan elbuktam. Érezni kell, mikor lehetek kemény, mikor megengedő, mikor
van helye a humorizálásnak. Szóval nem könnyű, de érdekes feladat. Ugyanis minden lobbytevékenység
során a település, a közösség érdekében járok el. Akivel tárgyalok, az egyszerre partner és ellenfél is.
Egy keskeny mezsgyén kell lavírozni, pontosan kell érezni, mikor kell a partnerségre hivatkozni, és
mikor ellentétesek az érdekeink. Szóval ez a legérdekesebb, egyben a legfárasztóbb polgármesteri
munka.
Viszont erről semmit nem tudnak az emberek.
Nem, hiszen ez a háttérben zajlik. Viszont a testületi ülések nyilvánosak, és ha eljönnének az emberek,
jobban megértenék, milyen bonyolult, sok szempontot mérlegre tevő döntések születnek. Tényleg
sajnálom, hogy nem jönnek az ülésekre, mert ezek a döntési folyamatok az önkormányzati munka igazi
részei, nem az, amit a mindennapokban érzékelnek, pl. ki kap segélyt, ki nem.
A beszélgetés folytatása a lap következő számában olvasható. ■

13-an szereztek szakmát
a Közösségi Házban
Korábban több alakalommal beszámoltunk róla,
hogy a Bükkösdi Közösségfejlesztő Egyesület a
TÁMOP-3.2.3-08/1-2009-0043
számú
pályázat
keretében „Tudás-Híd” kódnév alatt felnőttképzési
programokat valósít meg 2009-2011-es időszakban.
A program első nagy mérföldkövén túl vagyunk,
hiszen véget ért a nehézgépkezelő tanfolyam, melyre
10 bükkösdi mellett 3 vidéki jelentkező járhatott
ingyenesen. Az oktatás teljes költségét a pályázatnak
köszönhetően Egyesületünk finanszírozta, sőt a hallgatók megélhetési támogatást is kaptak.
Tizenhárom hallgató tett írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgát és szerzett OKJ-s szakképesítést. A
vizsgabiztosok egy része Debrecenből az ÉKKO Kft-től érkezett, másokat a hatóság delegálta. A 13-as szám
szerencsésnek bizonyult, hiszen mindenki sikeres vizsgát tett a végén! Született elégséges, de jeles eredmény is.
Ezúton szeretnénk megköszönni a felkészítő tanároknak, Kovács Jánosnak, Reichert Zoltánnak, Varga
Sándornak a kitartó munkáját. Külön köszönjük a gyakorlati oktatás lebonyolítását Keszericze József, helyi
vállalkozónak, aki a szaktudás mellett gépet is biztosított a felkészüléshez és a vizsgához!
■
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NymTIT Gyorsinfo – 2010. július – A nyugat-mecseki települések hírei
NyMTIT hír

Befejeződött a játszótér bővítése, melynek során
egy billentő hintát is kihelyeztek, a filagória építése is
lassan befejeződik.
*
Elkészült a Szőlőhegyi út aszfaltozása, közel 1 km
hosszan.

Július 15-én rendkívüli ülést tartott a NyugatMecseki Társadalmi Információs és Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás (NyMTIT) a kővágószőlősi
tájékoztató irodában. A napirendi pontok között
szerepelt a Dél-Dunántúli Operatív Program „A
közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó
Cserkút
infrastrukturális beruházások támogatása" (DDOPA horgásztó körül tereprendezés folyik, a nyári
2009.5.1.2/B) elnevezésű pályázat beszámolója a
munkák a Horgász Egyesület
benyújtandó hiánypótlásokról. Téma volt még a karbantartási
pályázat kapcsán felmerülő, a MÁV-val és a KKV-val szervezésében zajlanak.
kötendő bérleti szerződés is.
Helesfa
Bakonya

Az augusztus 7-i falunapi rendezvény előkészítő
Július hónapban a közmunkások segítségével, a munkálatai zajlanak a településen.
település
köztereinek
rendbetétele,
illetve
Kővágószőlős
karbantartása zajlott le.
A településen lévő vízelvezető árkok burkolására
közel 5.000.000 forintot költ idén az Önkormányzat. A
Az Önkormányzat küldöttsége július 2-5. között az munkák még az idén elkezdődnek.
*
ausztriai partnertelepülés, Ottnang nagyközséggé
Hamarosan aláírják a szerződést a Fő tér
avatási ünnepségén vett részt.
díszkivilágításának
munkálatairól a kivitelezővel. A
*
Augusztus 21-én kerül megrendezésre a településen tervek szerint, a munka még az ősz folyamán
befejeződik.
a X. Polgárőr Megyei Sportnap.
Boda

*
A Mecsekalja Horgászegyesület szervezésében
augusztus 20-án horgászversenyt rendeznek a bodai
tavon, felnőtt férfi-női, ifi, és gyermek kategóriában.

Kővágótöttös
Befejeződött a településen lévő utak kátyúzása. A
munkák közel 700.000 forint értékben valósultak meg.

Bükkösd

Véradás
Július 29-én adták át a Samu Géza névét viselő
falumúzeumot. A műemléképület felújítása az Új
Magyarország
Vidékfejlesztési
Program
támogatásából, az Önkormányzat és a Bükkösd
Holnapjáért Egyesület szervezésében valósult meg.
Cserdi

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
augusztus 26-án 11:30-13:00-ig
véradás lesz a Bükkösdi Közösségi
Házban!
Szeretettel vár minden kedves véradót a Magyar
Vöröskereszt!

A lap megjelenését a Nyugat-Mecseki Területfejlesztési és Információs Társulás támogatja!
A lap megjelenését a Nostra Cement Kft. támogatja!
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Tankönyvárusítás
2010. augusztus 27-én (pénteken) 10-14 órakor és
2010. augusztus 28-án (szombaton) 10-14 órakor
kerül sor a tankönyvárusításra, illetve a támogatással
rendelkező tanulók tankönyveinek átadására a
bükkösdi iskola 10. tantermében.
Azok a gyerekek (illetve szüleik), akik jogosultak a
normatív kedvezményre, a jogosultság igazolását
bizonyító okiratokat hozzák magukkal:
amennyiben a család gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult, a gyermekvédelmi
kedvezményre jogosító érvényes önkormányzati
határozatot;
•
amennyiben a gyermek tartósan beteg, a
betegséget igazoló orvosi igazolást;
•
amennyiben a gyermek három vagy
többgyermekes családban él, a családi pótlékellátás
igazolását
(MÁK-igazolás
vagy
folyószámla-kivonat)
•

Választás 2010.
A települési önkormányzati képviselőket a település
választópolgárai egyéni listás választási rendszerben
választják meg. Jelöltet állítani a sárga színnel jelölt
ajánlószelvényen lehet. Képviselőjelölt az lehet, akit a
településen lakóhellyel rendelkező választópolgárok
legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. Bükkösdön 967
választópolgár van, ezért legalább 10 ajánlószelvény
szükséges a képviselő jelöléshez.
Polgármesterjelöltet
ajánlani
a
fehér
ajánlószelvényen lehet. Polgármesterjelölt az lehet,
akit
a
településen
lakóhellyel
rendelkező
választópolgárok legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.
Bükkösdön ehhez a jelöléshez legalább 30
ajánlószelvény szükséges.
Felhívjuk a Tisztelt Választópolgárok figyelmét,
hogy Bükkösdön ugyanezen időpontban cigány és
német kisebbségi választásra is sor kerül.
Részletes információt a Polgármesteri Hivatalban, dr.
Tarai Klárától lehet kapni! ■

Azok a gyerekek (illetve szüleik), akik nem
jogosultak a normatív kedvezményre, de az
önkormányzattól támogatást kapnak, azok hozzák
magukkal
a
támogatásról
szóló
érvényes
határozatot. Ugyanezen két napon kerül sor a 2010.
szeptember havi étkezési térítési díjak befizetésére.
Tankönyvcsomag árak
1. osztály

9.810 Ft

2. osztály

9.878 Ft

3. osztály

11.455 Ft

4. osztály

13.485 Ft

5. osztály

13.485 Ft

6. osztály

15.600 Ft

7. osztály

14.245 Ft

8. osztály

10.835 Ft

A Bükkösdi gyerekek közül 18 fő nem kap állami
támogatást. Nekik az Önkormányzat Szociális
Bizottsága szándékozik 50%-os támogatást nyújtani!
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