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Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja

Értesüljön falunk híreiről!

Önkormányzati választás 2010.
A Köztársasági Elnök 2010. október 3-ára tűzte ki az Önkormányzati választásokat. A szavazatokat reggel
6-tól este 7 óráig lehet leadni a megszokott szavazókörökben, vagyis a Megyefán a Sportklubban, illetve a
Községházán. A kisebbségi szavazók egy helyen, a Polgármesteri Hivatalban, külön helyiségben adhatják le
voksukat.
A polgárok legfeljebb 6 képviselő-, és értelemszerűen 1 polgármester jelöltre szavazhatnak. Aki ennél többet
jelöl meg, annak a szavazata érvénytelen! Természetesen kevesebbet is meg lehet jelölni, ha valakinek csak
például 4 jelölt szimpatikus a listáról. A kisebbségi névjegyzéken szereplők 4 kisebbségi képviselőt
választhatnak a saját nemzetiségük jelöltjeiből.
Az indulóknak sok sikert kívánunk!
Polgármester-, és képviselő jelöltek Bükkösd községben:
Települési Önkormányzati Választás
POLGÁRMESTER jelölt neve

Jelölő szervezet

Kisebbségi Önkormányzati Választás
Cigány nemzetiségi jelölt neve

Jelölő szervezet

Ifj Armbruszt János

Független

Buzás Gyöngyi

Az EU Roma Ifjúságáért Egyesület

Budai Zsolt

Független

Dudás Gyöngyi

Az EU Roma Ifjúságáért Egyesület

Budai Zsoltné Hancsicsák Éva

Független

Gubicza Károly

Az EU Roma Ifjúságáért Egyesület

Litter János

Független

Miskovity Tünde

Az EU Roma Ifjúságáért Egyesület

Mezei Attila

Független

Nagypál Gyöngyi

"LUNGO DROM"

Nagypál Károlyné Idősebb Gyöngyi

"LUNGO DROM"

KÉPVISELŐ jelölt neve

Jelölő szervezet

Ifj Armbruszt János

Független

Orsós István

"LUNGO DROM"

Bartalovics János

Független

Id. Orsós Jenő

Az EU Roma Ifjúságáért Egyesület

Dr. Bencze Béla

Független

Orsós Jenő

Az EU Roma Ifjúságáért Egyesület

Blumenschein Tibor

Független

Orsós Sándor Lila

Az EU Roma Ifjúságáért Egyesület

Budai Zsoltné Hancsicsák Éva

Független

Óvári Tibor Apróka

Az EU Roma Ifjúságáért Egyesület

Györkő Ernő

Független

Papp Beáta

Az EU Roma Ifjúságáért Egyesület

Hajdu József

Független

Pataki Sándor

Az EU Roma Ifjúságáért Egyesület

Homann János

Független

Petrovics Gyula

"LUNGO DROM"

Mezei Attila

Független

Nagy Józsefné

Független

Dr. Harcos Kinga Mária

Baranyai Német Önkormányzatok

Ninkóné Györe Valéria

Független

Homann János

Baranyai Német Önkormányzatok

Ócsai Lászlóné

Független

Hopp György

Baranyai Német Önkormányzatok

Páriné Villant Adrien Éva

Független

Ulrich Károly

Baranyai Német Önkormányzatok

Petrovics Gyula

Független

Volcsányi Gábor

Baranyai Német Önkormányzatok

Szenászna Sándor

Független

Szentgyörgyvári Károly József

Független

Volcsányi Gábor

Független

Forrás: www.valasztas.hu

Német nemzetiségi jelölt neve

Jelölő szervezet
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Négy év tapasztalata
beszélgetés a polgármesterrel első ciklusa végén – 2. rész
Lapunk előző számában közöltük a Budai Zsolttal készült beszélgetés első részét, amelyben elmondta,
előzetes elképzelései és a valóság között milyen különbséget voltak. Arról is beszélt, hogy a törvények
egyértelmű és szűk keretek közé szorítják ugyan egy település első emberének mozgáserét, - de ezek
betartásával mégis sokat tehet egy polgármester, ha vannak jó elképzelései és jól tud lobbizni.
Megszoktuk már, hogy a választási kampányban a pártok és a képviselőjelöltek is jó nagyokat mondanak.
Megtehetik, mert mi szeretünk andalító ígéreteket hallgatni, - az emlékezetünk meg ugyancsak rövid, és nem
kérjük számon az elhangzottakat.
Az is igaz persze, hogy gyakran a látatlanba ígérget a reménybeli megválasztott, hiszen ha addig nem volt
hatalomban, nem sok konkrét ismerete van arról, mik is tényleges lehetőségei.
Mégis: az adott településre vonatkozó elképzelés, reális fejlődését kijelölő út meghatározása nélkül senki
nem indulhat polgármesternek, - legyen az nagyváros, vagy egy olyan kis település, mint Bükkösd.
Ennek fényében mi, bükkösdiek, szembesítsük Budai Zsoltot 4 évvel ezelőtti terveivel!
Budai Zsolt polgármesteri vezérelveként az „Együtt a faluért!” mondatot fogalmazta meg, célul tűzve ki,
hogy a cementgyári beruházás miatti éles ellentétek simuljanak el, mivel a falu fejlődését egy irányba „húzó”
testületi munkával és a lakosság közreműködésével tudta csak elképzelni.
A beszélgetés első részéből kiderült, hogy ez sikerült, hiszen a képviselő-testület közösen, azonos célt szem
előtt tartva dolgozott az elmúlt ciklusban. A képviselők példát mutattak abban, hogyan kell félretenni a közös
cél érdekében a személyes ellentéteket, ezzel jelentős mértékben járultak hozzá ahhoz, hogy a falu lakossága
ismét közösséggé váljon.
E vezérelven túl 4 éve Budai Zsolt 7 pontban foglalta össze elképzeléseit. Vegyük ezeket sorra úgy, hogy
munkája eredményét ennél részletesebben tárgyaljuk végig.
Közintézmények fenntartása, fejlesztése.
Nemcsak megmaradtak, hanem jelentős fejlesztések történtek, történnek napjainkban is.
Pályázati alap megteremtése annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló forrásokat le lehessen hívni.
A elmúlt ciklusban Bükkösdre jelentős pénzeket sikerült hozni, pályázatok útján.
Helyi közétkeztetés biztosítása.
Heteken belül megnyílik a helyi konyha.
Szennyvízcsatorna kiépítése.
A nagyszabású, korábban már kudarcba fulladt kísérlet most sikertörténet: ősszel megkezdődik a beruházás
kivitelezése.
Gázvezetés kiépítése.
E tervet akként fogalmazta meg Budai Zsolt, hogy figyelembe kell venni a gazdaság menet közbeni
helyzetét, a konkrét lakossági igényeket is. A gáz bevezetése nem történt meg két okból: egyrészt rendkívül
drága lett az elmúlt évek során a gáz, másrészt sem állami, sem uniós támogatás nincs hozzá rendelve,
tehát a kivitelezés eleve reménytelen, és a jelentős áremelések után lakossági igény sem jelentkezik.
Rendezvények, kulturális programok szervezése.
A színvonalas, a civil szervezetekkel közösen szervezett programok – a lakosság megelégedésére –
megvalósultak.
Ipari beruházás.
A településnek anyagi előnyt hozó beruházás meghiúsult, sajnos, arra remény sincs, hogy kisebb
vállalkozások ide települjenek, hiszen ezeknek komoly infrastrukturális, logisztikai feltételei vannak,
amelyeket egy kis falu nem képes nyújtani.
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A tervezett 7 pontból tehát 5 teljesült, ami igazán figyelemreméltó eredmény, - a másik kettő elmaradása is
objektív okokra vezethető vissza. Ez nemcsak azt mutatja, Budai Zsolt reálisan mérte föl a település és önmaga
lehetőségeit, de azt is, sikerült megteremteni a lehetséges fejlesztések feltételeit. A terveknél azonban jóval több
minden történt a faluban. Tekintsük végig, mi az, ami megvalósult, és mik Budai Zsolt további tervei?
I. MEGVALÓSULT TERVEK ÉS FEJLESZTÉSEK
1. A település jelentős méretű zöldfelületének rendben tartása, helyben termesztett virágpalánták kiültetése.
2. A vízelvezető árkok rendbetétele, - aminek a fenyegető árvíz idején volt különös jelentősége!
3. Új köztéri létesítmények kihelyezése:
- 3 új játszótér,
- utcajelző táblák lettek kihelyezve,
- a megyefai harangtoronynál új buszmegálló épült,
- a bükkösdi temető kerítést kapott,
- Szentdomján kivilágítása megépült
A temetők bekerítése kötelező, joggal vetik föl, mikor lesz meg a megyefai temető kerítése?
A parkolónál sövény lett ültetve, amely megerősödve kerítésként szolgál majd, a felső része elkerített, az út
melletti sáv azonban magántulajdon. A tulajdonos nem adja el az önkormányzatnak a területet, ezért nem
épülhet kerítés – itt is sövény ültetése lesz a megoldás, - a bejáratnál azonban kapu épül.
4. A közterületek karbantartását segíti, hogy pályázati pénzből vásárolt az önkormányzat traktort,
hozzávaló munkagépekkel, 2 önkáró fűnyírótraktort, 3 lengőkaszát.
5. Ugyancsak pályázati pénzből jutott új falubusz, amely az extra kiegészítőknek köszönhetően kiválóan
alkalmas mozgásukban korlátozott beteg és idős emberek szállításában.
6. A pálinkafőzőt folyamatosan újítja föl az önkormányzat, minden évben történt fejlesztés.
7. A bükkösdi kisiskola ki lett festve.
8. Két vendéglakás kialakítására került sor a Közösségfejlesztő Egyesület közreműködésével – az egyik a
teleház volt helyén, a másik a kisiskola épületében. Mindkét lakás tartósan bérletbe volt kiadva, az így
befolyó összegből nemhogy megtérültek a kialakítás költségei, hanem haszon is származott belőle.
9. A megyefai harangláb – lakossági segítséggel – megújult.
10. A Dózsa György utcában járdafelújítás történt, a munkálatok jövőre tovább folytatódnak.
11. Lovaspálya épült az addig elvadult réten a Lovas Szakosztály és jelentős lakossági önkéntes
közreműködéssel. Ennek köszönhetően már több országos verseny is lehetett itt rendezni, ami Bükkösd
hírnevét építheti.
12. A Sportcsarnok félbehagyott és emiatt folyamatosan erodálódó épületét a Nostra Cement Kft.
jóvoltából sikerült befejezni, az épület megújult. Jelentős fejlesztés, hogy a fűtésrendszere is
korszerűsítve lett; gáztartály biztosítja az azonnali meleget.
13. Összehangolta az önkormányzat a civil szervezetekkel a rendezvényeket. Nem külön, hanem a
feladatokat és költségeket megosztva közösen szervezik az egész települést érintő kulturális
eseményeket. A május végén-június elején rendezett, lovasversennyel összekötött falunapon évről-évre
többen jelennek meg, ami az összefogás eredményességét bizonyítja.
14. Minden évben megrendezésre kerül az Idősek Napja.
15. Önkormányzati támogatással, a Közösségfejlesztő Egyesület szerkesztésében folyamatosan megjelenik
a - folyamatosan megszépülő – falulap és a település honlapja. A honlap információi állandóan
megújulnak, jól szerkesztett, informatív, esztétikus megjelenésével a falu dicséretére válik.
16. 2008 novemberében alakult meg a Polgárőrség, Budai Zsolt kezdeményezésére, indulásra kapott
önkormányzati támogatással. Emlékeztetőül: sorozatos, elsősorban a falu idős lakóit ért éjszakai
betörések érlelték meg az elhatározást, hogy ez a lépés nem halasztható tovább. Nem várt mértékben
vállaltak önkéntes polgárőri munkát Bükkösd férfi lakói.
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17. A betörések azonnal abbamaradtak, a később, a bíróság által is bejegyzett Polgárőr Egyesület
hamarosan hivatalos elismeréseket is szerzett munkájával. Az önkormányzat jelenleg is támogatja a
Polgárőrséget, valamint 3 személy folyamatos munkavégzését garantálja a szervezetben. Ezt a
támogatást a továbbiakban is biztosítani kívánja a falu vezetése.
18. Pályázati pénz teszi lehetővé, hogy Bükkösdön napközben településőrök dolgozzanak. A lehetőséggel
azonnal éltünk.
II.
MEGVALÓSULÁS
FEJLESZTÉSEK

ALATTI

1.
Az
önkormányzat
épületének
akadálymentesítése
2.
Az iskola külső felújítása
3.
Óvoda felújítása és bővítése, - sportszoba
épül a gyermekeknek
4.
Szeptember 15-ig megérkezik a konyha
összes berendezése, az ANTSZ engedélyek
beszerzése után október 15-én lesz a tervezett
megnyitás
5.
Szeptember 1-jén történik a csatornázás
kivitelezésére vonatkozó ajánlatok felbontása,
még az idén elkezdődnek a külső földmunkák. (folyamatos beszámolóink alapján mindenki tudja, hogy a
pályázatokkal, tervezésekkel együtt több éves szakmai munka előzte meg az első kapavágást!)
6.
A Sportpálya öltözői, fürdői új burkolatot kapnak, a klubhelyiség és az épület teljes gépészeti
felújításon esik át, a régi fedett tető helyén 100 m2 korszerű tető épül, a klub előtti tér új burkolatot kap.
7.
A lovaspálya mögötti fás terület parkosítása.
8.
A lőtérdomb – a Nostra Cement támogatásával – el lett hordva, területkiegyenlítés történt, a
munkálatok még folyamatosak.
9.
A Fő téren levő élelmiszerbolt és a Takarékszövetkezet előtti téren aszfaltozott autóparkoló épül – a
Nostra Cement jóvoltából (anyagot, gépeket, munkásokat is a Nostra Cement adja).
III. ELBÍRÁLÁS ALATTI PÁLYÁZAT
A kistérség több települése közösen adott be pályázatot a közösségi közlekedés fejlesztésére. A pályázott
összeg elnyerésére reális az esély; ennek következtében a vasúti és buszközlekedést időben összehangolják,
egységet viteldíjak lesznek, rövid időn belül lesznek csatlakozások. Ehhez kapcsolódóan a Dózsa György -és
Rákóczi utca sarkától az iskoláig kerékpár út épül, amely minden közlekedőnek, de különösen az iskolába
igyekvő gyermekeknek jelent majd a mainál lényegesen nagyobb biztonságot.
A már kész és a megvalósulás alatt álló beruházások végösszege 800 millió forint, - ilyen mértékű
fejlesztés nem történt az elmúlt évtizedekben.
Budai Zsolt – korábbi lapszámunkban – kifejtette, milyen nagy szerepe van a polgármester
lobbitevékenységének. Ezért jogos a kérdés, saját ez irányú munkáját hogyan minősíti?
Nem szeretném, ha nagyképűnek tűnnék bárki előtt, de az a tény, hogy a 800 millió forint 30 %-át
személyes lobbymunkámmal sikerült behozni a faluba. Nem azért tettem, hogy öncélú babérokat gyűjtsek, az a feladatom, hogy a település érdekében dolgozzak, természetesnek tartom, hogy minden kapcsolatomat,
meggyőző képességemet ennek érdekében használom fel. Őszintén szólva, amikor összeszámoltam, mennyi
pénz jött így össze a ciklus alatt, magam is meglepődtem, hiszen közel negyedmilliárd forintról van szó, - de
ezt ígértem Bükkösdnek, és úgy érzem, ténylegesen sokat tudtam tenni a falu és a benne élő emberek
érdekében.
▶
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IV. JÖVŐBELI TERVEK
Budai Zsolt most polgármester jelölt. Megválasztása esetén mik a tervei a következő ciklusra?
A gazdasági környezet kiszámíthatatlan, mondja - Budai Zsolt. Például az eddig működő LEADER
programok leálltak, senkinek sincs arról fogalma, mi és hogyan folytatódik a jövőben, de remélem, lesz
valamilyen folytatás, hiszen erre vonatkozó kész terveink is voltak már.
− Nem tettem le arról, hogy u.n. helyi termék előállításába kezdjünk. Mivel a LEADER olyan
vidékfejlesztési támogatás, amely az Unió minden tagállamában létezik, remélem, a szervezet
átszervezése után a már kiforrott és szakemberekkel egyeztetett terveim megvalósítására lesznek
pályázati lehetőségek, annál is inkább, mert ez munkahelyteremtéssel is járna.
− Meg kell oldani a vízbekötést azokba az ingatlanokba, amelyekben eddig még nincs ivóvíz.
− A szennyvízcsatorna hálózat megépítése után a közterületek komplex felújítását, fejlesztését szeretném
megvalósítani, beleértve Gorica és Szentdomján útjait is.
− Eddig is tettem – sikertelen – lépéseket a széles sávú internet kiépítése érdekében. A fejlett informatika
használata mára szinte napi szükségletté vált, a fejlődés olyan gyors, hogy elkerülhetetlenül lemarad, aki
ezt nem használja. Ezért Bükkösd minden lakosa számára elérhetővé kívánom tenni a széles sávú
internethez történő hozzáférést.
− Jelentősebb bevételt és munkahelyteremtést jelentő ipari beruházásra nem lehet számítani, ezért
egyetlen lehetséges kitörési pont a turizmus lehet. A csatornázás a turizmus fejlesztésében is jelentős
lépés. A szép környezet azonban nem elég ahhoz, hogy vendégek jöjjenek, ahhoz magas színvonalú
szálláshelyek, vonzó programok is szükségesek.
A horgásztó környéke alkalmas a turisztikai fejlesztésre. Az az álmom, hogy a megyefai kastéllyal történjen
valami: jó volna, ha az önkormányzat vissza tudná vásárolni, - de az is jobb lenne a mai állapotoknál, ha egy
fejlesztésekben érdekelt befektető vásárolná meg, - ebben az épületben a mai kor igényeit kielégítő
szálláshelyeket lehetne kialakítani.
Önmagában még ez sem elég ahhoz, hogy megtöltsék a vendégek. Azonban már most is Bükkösd vonzerejét
jelenti a lovassport, de készül – magánvállalkozásban – az Ökopark, amely véleményem szerint országos
jelentőségű vállalkozás, és számottevő turista idevonzására képes.
Az az elképzelésem, hogy egy turisztikai élményút megszervezése, kiépítése lehetne kitörési pont, amely a
szomszédos települések összefogásával, szoros együttműködésével országosan, de akár nemzetközi szinten is
vonzerőt jelenthet. Királyegyháza szabadidőparkja, Szentlőrinc vásárturizmusa, Cserdi cigányskanzenje,
Helesfa horgásztava, Bükkösd kastélyai, turisztikai centrummá fejlesztett tava, az itt lévő Ökopark, Hetvehelyen is több elképzeléssel foglalkoznak, - egységbe foglalva a vidéki Magyarország speciális
szépségeit, látnivalóit tudná felvonultatni. Ehhez lehetne kapcsolni az u.n. helyi termékek forgalmazását is.
Ez kétségkívül nagyszabású elképzelés, de nem lehetetlen a megvalósítása. A polgármester kollégákkal már
tárgyaltunk is erről, egyelőre koncepciók, általános tervek születtek. Az egységes tervek kialakításához ebben
az esetben is sok ötlet, kompromisszum, közös akarat szükséges, ami eddig úgy tűnik, mindnyájunkban
megvan. A terv megvalósítása nem reménytelen, hiszen Orfű, Abaliget a szomszédban van, de Pécs,
Szigetvár is szinte karnyújtásnyira van, - tehát vonzóvá tehető az ide érkezőknek a vidék.
Az biztos, hogy a közel két évtizedes állandó feszültségei, veszekedései után a polgármester négy évvel
ezelőtt nem csupán komoly fejlesztésekbe kezdett, hanem békét teremtett az itt élők lelkében is. Nem kétséges és
ezt többen is hangoztatják Bükkösdön, hogy ez volt az elmúlt húsz év legtermékenyebb négy év a település
számára. És az sem kétséges, hogy a sok eredményes pályázat amellyel fejlődési pályára került a település,
megteremtette Budai polgármester szakmai tekintélyét is a kistérségben. Természetesen a polgármester újra
kívánja jelöltetni magát hiszen az eredmények mellett a sok megkezdett munkát sikeresen szeretné befejezni. ■
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Nyílt horgászversenyt rendeztek
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Augusztus 18-20-a között a
Bükkösdi
Horgászegyesület
horgászversenyt rendezett. Az
Egyesület már nyolc éve szervez
versenyeket, de eddig meghívásos
alapon szerveztük ezeket. Ez azt
jelentette, hogy csak az egyesület
tagjai vehettek részt. Az idei nyílt
verseny volt – mondja Slavonics
Csaba az Egyesület elnöke.
• Mit jelent az, hogy nyílt?
• Azt, hogy bárki
jelentkezhetett rá.
• Honnan lehetett tudni, hogy
Bükkösdön horgászverseny
lesz?
• Hirdettük, olyan helyeken,
ahol a horgászok mindig megfordulnak, kiemelten horgászboltokban.
Honnan érkeztek a versenyzők?
A megye egész területéről. Elvileg jöhetnének a régióból, sőt az országból is, gyakorlatilag azonban ez
nem lehetséges, mert egy ekkora versenyhez ez a tó kicsi. A tónak és az egyesületnek azonban egy
megyei verseny is komoly „rangot” ad.
Hány versenyző volt?
16 fő versenyzett 8 csapatban.
Itt, helyben aludtak?
Igen, sátrakban. Szerencsére az idő kegyes volt hozzánk: gyönyörűen sütött a nap, de nem volt
elviselhetetlen kánikula sem. Olyan volt, mintha kempingeztek volna a versenyzők, hiszen a
horgászházban kulturált tisztálkodási lehetőség van. Valójában ez az infrastruktúra tette lehetővé azt is,
hogy idén már nyílt versenyt szervezhessünk. Az étkezését mindenki maga oldotta meg, de ez máskor
is így szokott lenni.
Egy versenyen a győztesek díjakat is kapnak.
Hát persze!
Ezeket az Egyesület finanszírozta?
Részben, mivel szponzorokat is sikerült szerezni, akik között voltak magánszemélyek és horgászboltok
is. A díjak összértéke jelentős volt: 117.000 Ft, ami mutatja a verseny szakmai színvonalát is.
Mi alapján díjaznak? Súlyra, darabszámra?
Súlyra, csakis a súlyra.
Az első díjas hány kilóval győzött?
45 kilóval.
Az mindegy, milyen halról van szó?
Nem, most nálunk pontyhorgászat volt.
Van annak jelentősége, hogy milyen hal horgászása történik?
Nagyon is! Más horgászbot kell, de más a horgász módszere is. Azzal a módszerrel és eszközökkel,
amivel a versenyzők dolgoztak, nem is lehet más halat kifogni. Tudom, hogy egy kívülállónak ez furcsa,
de a horgászatnak is megvannak a maga fortélyai, fogásai.
▶
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Mi történt ezzel a sok hallal?
Mérlegelés után vissza lettek engedve a tóba. A verseny nem a hal elfogyasztásáról szól, hanem arról,
kinek mennyire jó a technikája, - ugyanúgy, mint akármilyen más sportversenyen. Sőt, a sporthorgászok
jelentős része a hobbitevékenység során is elsősorban sportból horgászik, nem a halászlé miatt...
Ki szervezte a versenyt?
A munka dandárját én végeztem, de sokat segítettek az egyesületi tagok is.
Végezetül egy személyes kérdés: a Horgászegyesület megalakulása óta minden szempontból
folyamatosan fejlődik az egyesület. Tudta magáról, hogy ilyen jó szervező képessége van?
Úgy vállaltam el az elnökséget, hogy tisztában voltam vele, ha fejlődni akarunk, azért sokat kell
dolgoznom. Persze azt, hogy egy egyesületben konkrétan mit jelent ez, nem tudtam, de menet közben
beletanul az ilyesmibe az ember. A munkahelyemen is előrejutottam, joggal bíztam abban, hogy itt se
kell szégyent vallanom, ráadásul mindig számíthatok a tagságra is. Nekem fontos az egyesület is, a tó
fejlődése is, és azt szeretném, ha a megyében jó hírű, kedvelt szabadidőparkként használnák az idejövő
turisták ezt a szép tavat és környékét.
S.E. ■

Ismét ingyen
megy a körhinta
Búcsúkor!
Gazdasági megfontolásból idén
elmarad a nagyobb szabású őszi
rendezvény, nem lesz Mézes-Mázas
Nap. Azonban a Búcsú mégis fontos
ünnepe a falunak, a templomnak.
Ebből a megfontolásból idén is
kifizeti a körhintát és a légvárat az
önkormányzat, hogy egész nap
ingyen vehessék igénybe a falu
lakói. Színpad és műsorok ugyan
nem lesznek, árusok és vurstli viszont idén is várja a falu lakóit és vendégeit. Mindenkinek jó szórakozást kíván
az Önkormányzat! ■VG.

Jelentősen olcsóbb pálinkafőzés
A pálinkafőzési szezon szeptember 10-től indul az önkormányzati
szeszfőzdében. A törvény azonban változik szeptember 27-től. Érdemes
megvárni ezt az időpontot, hiszen aztán 400 Ft-ért főzethetünk 1 liter 50
fokos pálinkát. Családonként 86 literre vonatkozik ez a kedvezményes ár.
Újdonság, hogy október 4-től 17-ig csak a bükkösdiek számára áll
rendelkezésre a főzde, ekkor a helyiek élveznek elsőbbséget a vidéki
főzetőkkel szemben. Részletekről érdeklődjenek Steiler Istvánnál, a
helyszínen, vagy a 30/273-1985-ös mobil telefon számon.
■VG
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NymTIT Gyorsinfo – 2010. 08. – A nyugat-mecseki települések hírei
Bakonya

Augusztus 7-én került megrendezésre a falunap. A
délelőtti programok a gyerekeknek szóltak, ezt
Az önkormányzat anyagi támogatásával kispadok követően főzőverseny, közös ebéd, és a helyi termelők
kerültek kihelyezésre a település labdarúgó pályáján.
borainak ízlelgetése szerepelt a programban. A
délutáni kulturális programok között, pedig minden
Boda
korosztály
megtalálhatta
a
számára
kedvelt
szórakozást.
Augusztus 20-án egyik régi hagyományunkat
követték a településen, amikor ünnepi szentmise
Hetvehely
keretében, kenyérszentelésre került sor a római
katolikus templomban.
Végleges
szerződéskötésre
került
sor
a
*
szennyvízberuházás ügyében. Az önkormányzat az
Szintén augusztus 20-hoz kapcsolódik, hogy
önrész egy részét pályázat útján, a Duna-Mecsek
horgászversenyt rendezek a bodai tavon. A húsz
Területfejlesztési Alapítványtól (DMTA) szeretné
versenyző összesen mintegy 30 kg halat fogott.
elnyerni, amihez a szükséges iratokat már
*
benyújtották.
Augusztus 21-én a bodai szabadidő park adott otthont
a jubileumi, X. Baranya Megyei Polgárőr Sportnapnak.
Kővágószőlős
A megyei rendezvényen 21 polgárőr egyesület vett
részt.
Befejeződött az orvosi rendelő teljes felújítása, és
megtörtént a műszaki átadás is. Szeptember elején sor
kerül a Fő tér díszkivilágításának átadására is, eközben
pedig már a csapadék vízelvezető árkok burkolati
Az idei esztendő főbb beruházásainak átadására,
munkálatai is zajlani fognak.
többek között az Európa fal, a templomkerítés és a
*
feszület, a Holokauszt emlékmű, a filagória, a
Szeptember 4-én a Zsongorkő Baráti Kör
kibővített játszótér felavatására is sor kerül a szervezésében bányásznapi megemlékezésre és
szeptember 4-re meghirdetett falunapon.
koszorúzásra kerül sor a Bányászati Múzeum udvarán.
Cserdi

A szervezők mindenkit szeretettel várnak.
Cserkút
Kővágótöttös
Lassan befejeződik az a közbeszerzési eljárás,
amely
a
polgármesteri
hivatal
teljes
A pályázati szerződés aláírására került sor
akadálymentesítésére kiírt pályázathoz kapcsolódik.
augusztus végén, így hamarosan elkezdődhet a
katolikus templom orgonájának felújítása. A várható
Helesfa
költség kb. 3.000.000 forint lesz, az átadásra 2011
októberében kerülhet sor a tervek szerint.
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