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Bükkösdi
Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja

Megjelenik havonta. Ingyenes!

Hírlap
Értesüljön falunk híreir✄l!

Megalakultak az új testületek
Az utóbbi id ben minden a választásról szólt. Az újság
megjelenését is ehhez igazítottuk Mára már megtartották
alakuló üléseiket az október 3-i választással létrejött új
önkormányzati testületek, így tényeket közölhetünk.
Bükkösdön a települési önkormányzat mellett cigány és
német kisebbségi önkormányzatok is létrejöttek.
Els ként a CKÖ tartott alakuló ülést 13-án szerdán. Az új
jogszabály szerint a kisebbségi Önkormányzatok száma 1
f vel csökkent, így jelenleg 4 f b l áll. A választásokon
Miskovity Tünde, Orsós Sándor (Lila), Ó vári Tibor
(Apróka) és Pataki Sándor szerzett mandátumot. Az
alakuló ülésen Miskovity Tündét választották elnöknek, és
Orsós Sándort elnökhelyettesnek. Az eskütétel után a
képvisel k határoztak arról, hogy tiszteletdíjat nem
vesznek fel, illetve némileg módosították a Szervezeti és M✁ködési Szabályzatukat.
Másnap csütörtökön a „ nagy” önkormányzat is
ülését ünnepélyes keretek között.
megtartottal els
K szeginé Radó Borbála, a Helyi Választási Bizottság
elnöke kivette az esküt a képvisel kt l és a polgármestert l,
majd pedig átadta a megbízóleveleket. Mint ismeretes, dr.
Bencze Béla, Blumenschein Tibor, Homann János, Ninkóné
Györe Valéria, Györk Ern és Volcsányi Gábor került be a
Képvisel -testületbe. Budai Zsolt polgármester javaslatot
tett az alpolgármester személyére, akit a képvisel k titkos
szavazással megválasztottak. A tisztséget ebben a ciklusban
Györk Ern tölti be. Szavaztak még a polgármesteri
illetményér l és a képvisel i tiszteletdíjakról is, az illetmény
minimális emeléssel a Mátis István idejében megállapított
szintre került, a tiszteletdíjakat a korábbi szinten hagyták.
Az alpolgármester 25.000 Ft-ot vesz fel. Az eddigi SZMSZben csak technikai változásokat módosítottak a képvisel k.
Ú jjáalakultak az eddigi bizottságok is. Az ügyrendi
Bizottságot dr. Bencze Béla, a Szociális Bizottságot pedig
Volcsányi Gábor vezeti majd. A bizottságok teljes névsora
megtalálható a www.bukkosd.hu internetes oldalon.
Még aznap délután a Német Önkormányzat is megalakult.
Ennek munkájában dr. Harcos Kinga, Homann János,
Ulrich Károly és Volcsányi Gábor vehet részt. Az eskütétel
után a képvisel k határoztak arról, hogy tiszteletdíjat nem
vesznek fel, illetve megbízták a jegyz t az SZMSZ
módosításával.
A választások teljes eredményét a második oldalon lév összefoglaló táblázatból megtudhatják! ✂
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Választási eredmények 2010.
Polgármester jelöltek

Német nemzetiségi képvisel jelöltek

Budai Zsolt – 367 szavazattal polgármester

Dr. Harcos Kinga – 22 szavazattal képvisel✁

Litter János – 166 szavazat

Volcsányi Gábor – 21 szavazattal képvisel✁

Budai Zsoltné Hancsicsák Éva – 32 szavazat

Homann János – 19 szavazattal képvisel✁

Ifj. Armbruszt János – 28 szavazat

Ulrich Károly – 18 szavazattal képvisel✁

Mezei Attila – 19 szavazat

Hopp György – 9 szavazat

Települési képvisel jelöltek

Cigány kisebbségi képvisel jelöltek

Volcsányi Gábor – 392 szavazattal képvisel✁

Orsós Sándor Lila – 23 szavazattal képvisel✁

Györk✁ Ern✁ – 318 szavazattal képvisel✁

Pataki Sándor – 22 szavazattal képvisel✁

Homann János – 262 szavazattal képvisel✁

Miskovity Tünde – 17 szavazattal képvisel✁

Dr. Bencze Béla – 233 szavazattal képvisel✁

Óvári Tibor Apróka – 17 szavazattal képvisel✁

Ninkóné Györe Valéria – 231 szavazattal képvisel✁

Buzás Gyöngyi – 12 szavazat

Blumenschein Tibor – 197 szavazattal képvisel✁

Petrovics Gyula – 11 szavazat

Budai Zsoltné Hancsicsák Éva – 197 szavazat

Id. Orsós Jen✂ – 10 szavazat

Bartalovics János – 158 szavazat

Papp Beáta – 9 szavazat

Ifj Armbruszt János – 148 szavazat

Nagypál Károlyné Id✂sebb Gyöngyi – 8 szavazat

Hajdu József – 137 szavazat

Nagypál Gyöngyi – 8 szavazat

Mezei Attila – 128 szavazat

Orsós István – 7 szavazat

Ócsai Lászlóné – 123 szavazat

Dudás Gyöngyi – 6 szavazat

Nagy Józsefné – 122 szavazat

Gubicza Károly – 4 szavazat

Páriné Villant Adrien Éva – 79 szavazat

Orsós Jen✂ – 4 szavazat

Szenászna Sándor – 77 szavazat

✄SZ KINCSEI NAPOK AZ ÓVODÁBAN
Október 18. hétf✁ 8.30-11 óráig
Séták, kirándulások a szül☎k részvételével.
A természet kincseinek gy✆jtögetése erd☎ n-mez☎ n .

Petrovics Gyula – 46 szavazat
Szentgyörgyvári Károly József – 30 szavazat

Tájékoztatás a konyha beindításáról
Bükkösdi Önkormányzat tervek szerint még az
idei évben megkezdi a központi konyha
m✞ködtetését, a volt ÖNO épületben.
A m✟ködésr✠l és egyéb tudnivalókról a
következ✠ számokban részletesebb tájékoztatást
adunk.
A konyhán egy élelmezésvezet✡i álláshely is
betöltésre kerül.

Október 19. kedd 8.30-11 óráig
Kiscsoport: „Gyümölcsnap” - aszalás
Középs☎ csoport: Vizuális tevékenységek
Nagycsoport: Nagymama éléskamrájának feltöltése
Mese-versismétlés, drámajáték

Október 20. szerda 8.30-11 óráig
Kiscsoport: Vizuális és irodalmi tevékenységek,
Középs☎ cs: Gyümölcs – zöldség nap, gyümölcsaszalás, Vers
Du. 14:30-tól: HANGOLÓ Zenés Gyermekszínház

Október 21. csütörtök 8.30-11 óráig
Kiscsoport: „Zöldségnap”, Mondókázás, dalolás,
Fák és terméseik
Középs☎ csoport: „Piacozás” Pécs – Vásárcsarnok
Nagycsoport: „ A mi konyhánk” süteménysütés,
kompótkészítés, Agyag süti készítés

Október 22. péntek 8.30-11 óráig

Az állásról információt Budai Zsolt
polgármestert✠l lehet kérni!
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Kiállítás a gyermekek által készített alkotásokból.
Közös dalolás, gyermekjátékok játszása.

minden érdekl✝d✝t szeretettel várunk!
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Újabb négy évre bizalmat szavaztak
A rendszerváltás óta els ízben fordult el , hogy második ciklusra is a korábbi polgármestert választotta
meg Bükkösd lakossága. A falu régi – új els emberét err l és a választással kapcsolatos más témákról
kérdezzük.
- Köszönöm a lakosság bizalmát. Nem is reméltem, hogy ekkora különbséggel lehet ma választást nyerni
Magyarországon, ez nekem igazi visszacsatolás volt. Ebben a munkában ugyanis az is nehéz, hogy nincs
azonnali visszajelzés róla. Persze az, ha nyerünk egy komoly pályázatot, sikerül egy beruházás,
korszer✁síthetünk egy épületet, egyértelm✁ siker, - de arról nem lehet tudni, mi a lakosság err✂l alkotott
véleménye, tisztában vannak-e az emberek azzal, milyen korlátokat és nehézségeket kell leküzdenünk a
legkisebb lépésért is.
- Bizonytalan volt a megválasztás sikerében?
- Egy választás eredménye csak akkor biztos, ha hivatalosan kihirdetik az eredményt. Bíztam abban, hogy a
bükkösdiek értékelik az elért eredményeket, és a falulapban olvasottakból arról is tájékozódnak, egy
polgármester vágyai milyen kemény korlátok között „ szárnyalhatnak” . De hát ki láthat bele az agyakba és a
szívekbe? Érdekes egyébként, hogy azért a rosszalló vélemények mindig eljutottak hozzám, igaz, ezek érzések,
sokszor megalapozatlan, indulat vezérelt ötletelések voltak, de tudjuk, látjuk, a nagypolitikában is els✂sorban
az érzelmek - és nem a higgadt megfontolások vezetik a választókat. Tehát nem tagadom, izgultam. A
leger✂sebb érzés az volt bennem: a csatornázásért igen sokat lobbyztam, dolgoztam, életem egyik legnagyobb
eredményének tartom a sikeres pályázatot, és nagyon kívántam, hogy a kivitelezéshez, a beüzemeléshez is
közöm legyen!
- Sok jelölt volt...
- Igen, a verseny szoros volt. Minden jelölt kijelentette, hogy a faluért szeretne dolgozni. Nos, jómagam és a
testület is számít a munkájukra! Ez nem udvariaskodás; be szeretnénk ✂ket vonni a feladatok megoldásába. Az
a véleményem, hogy bár minden ember élete, problémái mások, mégis közösségé kezd formálódni Bükkösd, és
ebben a helyzetben olyan közösségfejleszt✂, a lakosság életét jobbító feladatok megvalósulására van esély,
ami korábban elképzelhetetlen volt. Ebben pedig mindenkire számítunk!
- A testület összetétele alig változott.
- Igen, és nem tagadom, ennek örülök. Sokszor elmondtam már, egy település vezetése nem egyszemélyes
munka! Ez a testület nagyon jól megtanult együtt dolgozni, ismerjük egymás er✂sségeit, számíthatunk
egymásra. Mindegyik megválasztott képvisel✂nek gratulálok az új mandátumához. A folyamatosságnak az az
el✂nye, hogy az eskütétel után ott tudjuk folytatni a munkát, ahol abbahagytuk, nincs szükség a betanulási
id✂szakra.
- Melyek az aktuális feladatok?
- Els✂sorban a szívügyem: a csatornaépítés. Már látható az err✂l szóló hatalmas tábla is a f✂téren. Idén
elkezd✂dnek a munkálatok. Azt tapasztaltam, hogy mindenkinek fontos ez, szinte a teljes lakosság támogatta a
programot. Nemcsak azt érjük el, hogy a lakosság komfortja érzékelhet✂en javul, hanem a jelenlegi jelent✂s
környezetszennyezés is megsz✁nik...
A másik, folyamatban lev✂ projekt a konyha beindítása. Mire megjelenik az újság, a berendezés megérkezik.
November 1-re terveztem az indulást, de a választás miatt csúszik az id✂pont, ugyanis az élelmezésvezet✂
személyét a testület választja ki, és azt gondoltam, az a tisztességes, ha e döntéssel az új testület foglalkozik
majd. Az óvoda konyhai személyzete itt dolgozik majd, de még kell újabb munkatárs is, - az ✂ kiválasztása
majd az élelmezésvezet✂ feladata lesz. Szeretném, ha minél hamarabb nyithatnánk, de e bizonytalansági
tényez✂k miatt nem tudok pontos id✂pontot megjelölni. Vannak még most is, akik megkérd✂jelezik, egy ilyen
kis településnek megéri-e saját konyhát m✁ködtetni? Bizony, megéri, a tervezett adag olyan mennyiség, amely
már rentábilissá teszi, és akkor még nem beszéltünk az ebéd színvonaláról.
✄
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- Azt hallani, sok a jelentkez .
- Többszörös a túljelentkezés, nem lesz könny✁ a testület dolga, mivel jó szakemberek közül kell választani.
- Vannak már távlati tervek?
- Négy olyan terület van, amit kell és érdemes fejleszteni. 1. A turisztika az egyetlen kitörési lehet✂ségünk,
ehhez vannak adottságaink, de a látogatók idecsábításához komoly és felépített program kell. A szép táj és –
mondjuk – a horgászási lehet✂ség ma már nem elég. Egy ilyen program kidolgozása is a képvisel✂-testület
feladata lesz. 2. Minden olyan pályázati lehet✂séget ki szeretnék használni, ami a megújuló energiaforrások
kiaknázására lesz kiírva, nem hiszem, hogy magyarázni kéne, miért fontos ez a téma. 3. Fejleszteni kell az
úthálózatot és 4. a közúti közlekedést, illetve annak biztonságát.
- Ne menjünk el szó nélkül a választás el estéjén terített gyalázkodó szórólap mellett...
- A legfontosabb tanulság az, hogy ennek semmi hatása nem volt. A lakosság megfontoltságból, higgadtságból
kit✁n✂re vizsgázott. Ez a szórólap sok tárgyi tévedést, csúsztatott, rosszindulatú információt tartalmazott,
becsmérl✂, olykor alpári stílusa inkább megbotránkozást, mint egyetértést váltott ki az emberekb✂l. (a
helyesírási, mondatszerkesztési hibákról ne is beszéljünk...)
Egy dologra azonban alkalmas volt: a közösség rombolására. A névtelenség ugyanis arra jó, hogy mindenki
mutogat valakire, bárki gyanús lehet, és ez mindenkiben igen rossz érzéseket vált ki. A méltatlanul
gyanúsítottak joggal érzik magukat kiszolgáltatott helyzetben. Mire volt ez jó? Mit akart elérni a névtelenség
tisztességtelen védelme mögé bújó, magát nyilván bátornak tartó „ h✂s”? Meglehet, csak a privát véleményét
kívánta közölni, vagy valamilyen, ránk nem tartozó sérelmét megtorolni, de azt már az írásakor is sejthette,
hogy ezzel a lakosság véleményét nem változtatja meg. Mindenkit arra kérek, a vitás kérdéseket rendezzék
egymás között, ne nehezítsék a nehéz társadalmi-gazdasági körülmények között él✂ lakosok életét, a testület
munkáját! A választóknak köszönöm a megtisztel✂ bizalmukat! ✄ SE.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Iskolánk október
23-i ünnepségére, melyet 2010. október
22-én, pénteken délel☎tt 11:15 órai
kezdettel tartunk a M✆vel☎dési Házban!

Folytatódnak a felnőttképzési programok
Többször hírt adtunk a
Közösségfejleszt✂
Egyesület
feln✂ttképzési programjáról, az
un. Tudáshíd Projektr✂l. A
TÁ MOP pályázat segítségével
eddig
13
f✂
szerzett
szakképesítést. A nehézgép kezel✂i tanfolyam
júliusban zárult. Érdekesség, hogy még ebben a
hónapban megváltozott a szakképzési törvény, így
nálunk vizsgázhattak utoljára a résztvev✂k a régi
rendszer szerint.
A program természetesen folytatódik és további két
szakképz✂ tanfolyam, valamint kisebb tréningek
valósulnak meg jöv✂ év közepéig. Sajnos a pályázati
bürokrácia lassan m✁ködik. A szeptemberi tervezett
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induláshoz képest némi csúszással, várhatóan
november 2-án indul a biztonsági ✂r tanfolyam, amely
szintén OKJ-s szakmát ad majd. Erre már most
jelent✂s a túljelentkezés. Felvételi vizsga, jelentkezési
sorrend, és munkaügyi státusz alapján d✂l el, hogy ki
lesz az a 17 f✂, aki ingyenesen végezheti el majd a
képzést. A felvételi eljárásról a jelentkez✂ket telefonon
értesítjük.
Ezzel párhuzamosan kisgépkezel✂i tanfolyamot is
a
végzett
szervezünk,
amelyen
els✂sorban
nehézgépkezel✂ hallgatók vehetnek részt, de
önköltségesen mások számára is tervezzük a részvétel
lehet✂ségét. A rövid tanfolyamon szakszer✁
ismereteket és tanúsítványt szerezhetnek a különféle
kisgépek (f✁kasza, flex stb.) használatához. ✄ VG.
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KÖSZÖNET

Összeállította: Heffner Anna

TANÉVNYITÓ
Szeptember 1-én reggel 8 órakor – a h vös id✁ miatt
– az iskola nagytermében került sor a 2010-2011.
tanév évnyitó ünnepélyére. A hagyományokhoz híven
idén is az új els✁sökkel együtt szerepeltek az iskola
diákjai a vidám hangulatú iskolanyitogató m sorban.

Az önkormányzati választások idején szeretettel szólítjuk
meg a lezáruló ciklus Polgármestereit: Bogdán László,
Budai Zsolt, Gondos Gyula és Sándor Tibor polgármester
urakat,
a
települések
képvisel✂it,
a
hivatalok
tisztségvisel✂it, mindazokat, akiknek hálával tartozik
iskolánk és óvodánk az intézmény fenntartásában végzett
munkájukért. Településeink: Bükkösd, Cserdi, Dinnyeberki
és Helesfa gyermekeiért tett fáradozásukat, figyelmü-ket,
rugalmas, gyors ügyintézésüket, felel✂s dönté-seiket,
programjainkon
való
részvételüket,
intézmé-nyünk
dolgozóinak tett erkölcsi és anyagi elismerésüket ez úton
köszönjük meg:
Meisl Károlyné, a SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda
Tagintézményének igazgatója és Gondos Gabriella, az óvoda vezet✄je.

REFERENCIAISKOLA
Augusztus 31-én a bükkösdi iskola sikerrel túljutott a
referenciaiskolai szakmai el✁min✁sítési eljáráson. Az Educatio
Kht. munkatársa és a Kontaktus Regionális Programiroda
baranya megyei képvisel✁i a helyszíni látogatás során
véglegesítették és jóváhagyták az intézményi fejlesztési terv
tartalmát. Ennek eredmé-nyekén az intézmény megkezdheti a
felkészülést arra, hogy az általa választott szakterületeken
szakmai szolgáltatásokat nyújtson bármely érdekl✁d✁
általános iskolának, illetve a jöv✁ben tanítójelöltek gyakorlóhelyeként is m ködhet.

A REFERENCIAINTÉZMÉNYEK ALAPFELTÉTELEI

Idén 125 tanuló (59 bükkösdi, 35 cserdi, 8 dinnyeberki
és 24 helesfai kisdiák) kezdte meg tanulmányait a
SZONEK bükkösdi tagintézményében. Két új pedagógus került az iskolába: Tóka Alina, aki a
nemzetiségi német nyelv tanára, valamint Kürthy
Veronika, aki óraadóként a 7-8. évfolyamon tanítja a
magyart.
Meisl Károlyné igazgató évnyitó beszédében
elmondta, hogy a TÁMOP 2.1.4. pályázat tavaly
megkezdett pedagógiai folyamatainak fenntartása az
idei tanév feladata. Tovább folyik tehát a
kompetenciaalapú oktatás az 1-2. évfolyamon
(szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület), a 6.
évfolyamon (matematika kompetenciaterület) és a 7.
évfolyamon
(szociális
és
életviteli
kompetenciaterület). A TÁMOP-pályázat keretében
kidolgozott projektek, témahetek közül több idén is
kivitelezésre kerül. (Például: „Hamuban sült pogácsa”
témahét, „Adventt✁l Vízkeresztig” projekt, „Egészség”
témahét, „Böjtmástól Szent Györgyig” projekt.)

1. Befogadó, és az egyéni fejl✁dést biztosító nevelés-oktatás
eljárásait érvényesít✁ pedagógiai módszereket alkalmaz.
2. Pedagógiai munkájában megjelenik a kompetencia alapú
nevelés-oktatás tartalmainak és módszereinek alkalmazása.
3. Munkakultúráját nyitott nevelési-oktatási környezet jellemzi:
a szül✁kkel, a civil szervezetekkel, és a helyi társadalommal
kiépített partnerkapcsolatai er✁sek.
4. Vezetése és tantestülete egyaránt elkötelezett a referenciaintézménnyé válás folyamatában, a szolgáltatás feladataiban.
5. Folyamatos önfejlesztésre kész, önértékelési rendszert
m ködtet, vállalja a küls✁ értékelésben való konstruktív
részvételt.
6. Kidolgozott küls✁-bels✁ szakmai kapcsolati formákkal
rendelkezik.
7.
Szervezeti kultúrájára, pedagógiai gyakorlatára
jellemz✁ a team-munka és a pedagógusok közötti aktív
együttm ködés.
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8. Az IKT eszközöket és módszereket a pedagógiai
programjában foglaltak szerint alkalmazza, valamint iskola
esetén használ valamilyen iskolai adminisztrációs és
ügyviteli szoftvert.
9. A fenntartó biztosítja és támogatja a referenciaintézményi
m ködés lehet✁ségét.
10. Az intézmény az általa megjelölt referenciaterületen
minimum kétéves gyakorlattal rendelkezik.
11. Szolgáltatásaiban vállalja a továbbképzés, a mentorálás,
a hospitálás lehet✁ ségeinek biztosítását, valamint a partnerintézmény
fejlesztési
folyamatának
igény
szerinti
támogatását.
Kerékpáros ügyességi és KRESZverseny az Autómentes Világnapon
Szeptember 22-én, az Autómentes Világnap alkalmából
kerékpáros ügyességi versenyre és KRESZ-vetélked✁re
került sor az iskolában. A versenyen 19 alsós és 29 fels✁s
fiú és lány ügyeskedett. Els✁ helyezést értek el: Keszty✂s
Zsolt (2. osztály), Bozó Dorina (5. osztály), Gondos
Alexandra (7. osztály), Gyenis Balázs (5. osztály). Második
lett: Hargitai Krisztián (2. osztály), Mihály Ramóna (5.
osztály), Freifogel Eszter és Mihály Anna (7. osztály),
Papp László (5. osztály). A harmadik hely Baumgartner
Zoltánnak (3. osztály), Bibity Viviennek (7. osztály), Pálfi
Kornélnak (6. osztály) és Bogdán Máriónak (7. osztály)
jutott.
TÁJOLÓ NAP HELESFÁN

Idén már hetedik alkalommal rendezték meg a NyugatMecseki Társadalmi Információs Társulás évenkénti
tájékoztató rendezvényét, a Tájoló Napot. A bodai
tudományos program mellett a szokásos gyermekvetélked✁ re Helesfán került sor. A települések csapatai közül
K✁vágósz✁l✁s érte el az els✁ helyezést. Helesfa csapata
(Borbás Vivien, Bibity Vivien, Gondos Alexandra,
Gönczi Gyula) második lett. A harmadik helyezést Cserdi
csapata érte el (Bogdán Zsolt, Brigovácz Zoltán,
Bogdán Márió, Sárközi Dávid).
ÉJSZAKAI TÚRA
Szeptember 25-én, szombaton Császár Csaba tanár úr
vezetésével éjszakai túrárán vettek részt azok a diákok,
pedagógusok és szül✁k, akik vállalkoztak egy kis kés✁
délutáni-esti terepjárásra Helesfa és Dinnyeberki dimbesdombos vidékén.

6

TÁMOP 3.4.3.

Tehetségpályázat
5A Baranya megyei Pedagógiai Intézet nyertes
tehetség projektjének kivitelezéséhez egyik partneréül a
bükkösdi iskolát választotta. A projekt keretében az
iskola több tehetséggondozó programja, házi versenye,
vetélked✁ je, kézm ves m helye és a SuliHÍRMONDÓ
is támoga-tásban részesül. A „Tehetség” projekt
projektindító napjára 2010. október 8-án (pénteken)
Pécsett került sor a Pécsi Tudományegyetem Deák
Ferenc Gyakorló Gimnáziumában és Általános
Iskolájában. A „Határtalan iskola” elnevezés
élménynapon reggel 9-t✁ l kés✁ délutánig változatos
programokat kínáltak a gyerekeknek (focizó robotok,
fizikai, kémiai és biológiai kísérletek, kiállítás,
diákszínpad, palacsintasütés, kézm ves program, stb.)
A bükkösdi iskolát nyolc tanuló képviselte ezen a
programon. Kunczt Bianka és Bogdán Olivér (4.
osztály), Kiticsics Zalán és Molnár Dániel (5. osztály),
Pet✄ Nikolett és Peti Gerda (6. osztály), Gondos
Alexandra és Paleszter Dominik (7. osztály).
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NymTIT Gyorsinfo – 2010. 09. – A nyugat-mecseki települések hírei
A Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége megalakulásának 20.
évfordulója alkalmából az 1990. évi önkormányzati választások óta települése polgármestereként végzett kitartó
és eredményes munkájáért „ A faluért és a vidékért” kitüntet címben részesítette: Kovács Gy z urat, Boda
polgármesterét, Gondos Gyula urat, Helesfa polgármesterét, Jónás József urat, Cserkút polgármesterét, Wágner
Antal urat, Hetvehely polgármesterét

Tájoló Nap hetedszerre
Idén már hetedik alkalommal rendezték meg a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Társulás (NyMTIT)
évenkénti tájékoztató rendezvényét, a Tájoló Napot. A Boda környéki kutatómunka kapcsán megszervezett
eseményen idén is több mint százan vettek részt, hogy minél többet tudjanak meg a radioaktívhulladék-tárolás
hazai és nemzetközi fejleményeir l, az RHK Kft. munkájáról. Az idei program díszvendége a svéd Östhammar
városának alpolgármestere, Anna-Lena Söderblom volt, aki az oda tervezett nagy aktivitású tároló társadalmi
elfogadtatásának sikerér l beszélt. Dr. Hegyháti József a nagy számban megjelent újságíróknak arról is
beszámolt, hogy jelenleg a bátaapáti hulladéktároló befejezése élvez prioritást, de ennek átadása, 2012 után
felszabadulhatnak a források és a kapacitások, és nagyobb figyelmet szentelnek majd a bodai kutatásoknak. Az
RHK Kft. ügyvezet igazgatója kiemelte, hogy a paksi atomer m✁ben keletkez kiégett kazetták és a majdani
leszerelési hulladékok végleges elhelyezéséhez mindenképpen szüksége lesz az országnak egy nagy aktivitású
hulladéktárolóra. Kovács Gy z , Boda polgármestere, a nyugat-mecseki társulás elnöke az itt zajló
tájékoztatási tevékenység fontosságára és a helyi fejlesztések eredményeire világított rá. A tudományos
program mellett a szokásos gyerekvetélked re és horgászversenyre is sor került. El bbi K vágósz l s, utóbbi
Bükkösd gy zelmével zárult. A Tájoló Napot a Szüreti Fesztivál kulturális és szórakoztató programjai követték.

A lap megjelenését a Nyugat-Mecseki TIT támogatja!
Bakonya
Folynak a településen az
szi karbantartási
munkálatok. Az önkormányzat idén is nagy hangsúlyt
fektet a falu kulturált, szép környezetének
fenntartására, b vítésére.
Boda
Elkezd dött a horgásztó rehabilitációja, ennek során
leengedték a tó vízét, és a támfal kövekkel történ
meger sítésére is sort kerítenek. Az es beállók már
elkészültek, az átadás október 31-én lesz.
Cserdi
A szeptember 4-i falunapon átadták a település
legújabb emlékhelyeit, beruházásait, a Holokauszt
emlékm✁vet és az Európa-falat is.
A képvisel testület id sek napi rendezvényt
szervez a hónap végén a település polgárai számára.
Cserkút
Befejez dött a polgármesteri hivatal felújításához
kapcsolódó közbeszerzési eljárás. Megkötötték a
szerz déseket, a kivitelezési munkálatok október
elején kezd dnek.
Á tadták a település felújított m✁emlék épületét, az
úgynevezett Mosóházat.
Helesfa

Már javában folynak a közterületek és a temet
karbantartási munkálatai, a f✁nyírás, tereprendezés.
Hetvehely
A település képvisel testülete egy falugy✁lés
keretében számolt be az elmúlt négy év munkájáról,
külön kiemelve a szennyvízprojekt megvalósulását.
Az id sek világnapja alkalmából a képvisel
testület 150 helyi polgárt látott vendégül.
A képvisel testület emlékplakettet és elismer
oklevelet adományozott Pásztory Csongor úrnak, az
általános iskola igazgatójának, és Rékai János úrnak,
az ifjúsági fúvószenekar vezet jének, munkájuk
elismeréséül.
K✂vágósz✂l✂s
Megtörtént a F tér díszkivilágításának és az orvosi
rendel kovácsoltvas kerítésének m✁szaki átadása.
K✂vágótöttös
Megkezd dött a település katolikus templomában
található m✁emlék orgona felújítása, a várható
befejezés 2011 októbere.
A Falufejleszt Egyesület szervezésében szüreti
felvonulás és bál volt a településen. Az eseményen
sokan vettek részt, és egy jó hangulatú nappal lett
gazdagabb mindenki. ✄
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MEGKEZD DÖTT A MUNKA AZ ÓVODÁBAN

✁

szeptemberi csoportunk napirendjét. Az épületben tudják már merre
kezdés nagy öröm a található az öltöz , mosdó, egyre többen a jelüket is
és beazonosítják. Kezdik megismerni a játékok, eszközök
középs nagycsoportos
helyét, egyre bátrabban nyúlnak ahhoz, amivel játszani
óvodások számára, szeretnének. Leginkább az autótologatás, konyhai
hiszen találkoznak sütés-f zés,
kirakós,
formafelismer s
játékok
barátaikkal. k már dominálnak. Az önkiszolgáló munkával a kicsik
ismerkedtünk
a
tudják,
hogy megismerkedtek. Közben
Kompetencia alapú program leveg moduljával, ami
óvodába járni jó.
De az óvodás életet kezd gyermekek izgalommal, még színesebbé tette napjainkat. Megfigyeltük, hogyan
vegyes érzelemmel, kicsit félelemmel lépnek be els vesszük a leveg t. Mellkasunkra, hasunkra tettük a
nap az óvodába. S nem csak k, de szüleik is kezünket és úgy figyeltük a leveg vételkor, hogy
kérdésekkel telve kezdik a közösségi életet. Vajon lesz mozog a testrészünk. A leveg kifújásakor kezünket a
olyan ügyes, mint a többiek?; Vajon nem lesz gond, szánk elé téve érzékeltük, milyen er sen tudjuk kifújni
hogy nem tud még egyedül felöltözni?; Vajon segít a leveg t. Különböz szín és méret lufikat fújtunk
neki valaki majd a mosdóban?; Vajon könnyen fel. Megnéztük melyik a legnagyobb és mit l lett olyan
alkalmazkodik majd a kis társakhoz?; Vajon kibírja nagy. A lufi labdákkal a teremben lehetett ügyeskedni,
nélkülem?; Vajon sokáig sír miután otthagyom?; színeket megnevezni, gyakorolni, egymás nevét, jelét.
Vajon lesz, aki megvigasztalja, megnyugtassa, ölbe A mindennapos testneveléskor a sz kül - b vül kör
vegye?; Vajon hosszú ideig tart majd, amíg beszokik? révén a lufi fújását, leengedését imitáltuk, ez
Ilyen és ehhez hasonló kérdések minden ovikezd mindenkinek nagyon tetszett. Szappanbuborék fújáskor
szül ben felmerültek.
megfigyeltük: ki tud nagy buborékot fújni.
Minden gyermek másként reagál az új környezetre, Papírlepkéket reptetünk, közben kis mondókákat,
feln ttre, id t kell dalokat hallgattak. Séta alkalmával megfigyeltük a
adnunk egymásnak növényeket, a ház körül él állatokat. Diót, gesztenyét
a
megismerésre, szedtünk, megfigyeltük a barna, hogy a zöld nedves
elfogadásra és a burkokat, a levelek, a leveg n miként száradnak.
fent
felsorolt Gesztenye sünit készítettünk, nagyon ügyesen
t zdelték a kifúrt lyukakba a fatüskéket.
kérdésekre
megkapjuk
a
A közös tevékenykedés által a csoportba járó
választ.
gyermekek kezdik megismerni, elfogadni egymást,
Szeptemberben szívesen kapcsolódnak be a játékba. A kezdeti sírások
7 korcsoportját ismétl gyermek, 18 új kisgyermek elmaradoznak, a nyugodt játék, önállóan próbálkozó
érkezett a kiscsoportba, vagyis a macicsoportba.
étkezés, öltözés, pihenés veszi át a mindennapokat.
Vannak, akik nehezebben viselik az óvodai életet,
Nagy örömünkre szolgál, az is hogy csoportunkban
nehezen válnak el szüleikt l, sírdogálnak napközben. köszönthetjük Filipovicsné Végh Edina gondozón t,
A sok közös mondókázás, bábozás, ölbeli játék akit sok más közmunkással Budai Zsolt polgármester
gyorsan nyitottá tette ket. Bátran beszélgetnek bocsátott, segítségként rendelkezésünkre. Nagyon
egymással, a feln ttekkel. Ismerkedünk az óvodai élet köszönjük, mert a kisgyermekek és feln ttek is nagyon
szabályaival és együttesen igyekszünk kialakítani szeretik t.
A lap megjelenését a Nostra Cement Kft. támogatja!
A
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