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Bükkösdi
Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja

Megjelenik havonta. Ingyenes!

Hírlap
Értesüljön falunk híreiről!

Akadálymentesítés a községházán
A polgármesteri hivatal épületébe történő bejutás most felér egy kalandtúrával! Budai Zsolt örömmel
mondja, hogy egy 18 millió forint értékű pályázat kivitelezése kezdődött meg. Ezt az összeget a Duna-Mecsek
Alapítványtól és a Norvég Alaptól nyerte a Bükkösdi Önkormányzat.
Az Európai Unióba újonnan belépett tagállamok, így Magyarország is jelentős
összegekhez jut pályázati forrásokból, amely a fejlett tagállamokhoz történő
felzárkóztatást segíti elő, pl. autópályák építéséhez, a gazdaság, egészségügy,
oktatásügy fejlesztéséhez stb. Norvégia nem tagja az Uniónak, de Európa része,
és fontosnak tartja, hogy a norvég állam is hozzájáruljon ehhez a fejlődéshez. Az
erre szánt összeg az ú.n. Norvég Alap, amelyhez az uniós pályázatok mintájára
lehet hozzáférni, a kiírás és elbírálás feltételei is azonosak, és kizárólag
jelentősebb összegekre lehet csak pályázni.
A hivatal épületének teljes akadálymentesítésére nyert pénzt Bükkösd. Az
akadálymentesítés alatt nálunk csak a mozgássérültek közlekedésének lehetővé tételét értik; valójában
bármilyen formában akadályozott ember számára lehetővé kell tenni a közlekedést, ügyintézést, a látás és
hallássérültek számára is.
Ezért van ekkora
felfordulás most az épület
körül, - nemsokára az
épületben is.
Nemcsak az utca,
udvar átépítésére kerül sor,
hanem a belső átépítésre is
sor kerül. Az összes
nyílászáró ki lesz cserélve,
- nagyobb ajtók kellenek
ahhoz,
hogy
kerekes
székkel is be lehessen jutni
az
irodákba.
Természetesen
mozgássérült WC is épül.
A
belső
burkolatcsere
azt
szolgálja,
hogy
a
látássérültek számára más
színű burkolattal látható legyen a menetirány. A hallássérülteket ú.n. „indukciós hurok” segíti majd a
kommunikációban. Ez egy zsinór nélküli hangosító. Az ügyintéző mikrofonba beszél, az ügyfélnek pedig
segédeszköz segíti a hang felhangosítását.
Az épület előtti tér is teljesen megújul. Kulturált parkoló épül, ahol kényelmesen elférnek a gépkocsik, és a
mozgássérültek számára elkülönített parkolók lesznek kialakítva. Természetesen az épületbe történő bejutást is
megfelelő rámpa segíti majd.
E jelentős beruházással nemcsak megszépül az épület, hanem megérkezik Európába is! ■
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Csatorna: el kell kezdenünk a befizetést
Nyilván mindenki észrevette a falu különböző részein hetek óta munkálkodó földmérőket. Jelenlétük annak
az örvendetes ténynek köszönhető, hogy hamarosan megkezdődik a csatornaépítés kivitelezése. Ezt a munkát
már nem az önkormányzat, hanem a kivitelező rendelte meg, a legaprólékosabban mérik az adatokat, minden
métert pontosan rögzítenek, hogy az építés során a csatorna szintezése megfelelő legyen. Ahhoz ugyanis, hogy
a földbe lerakott csővezeték hibátlanul elszállítsa a szennyvizet, a csőnek lejtenie kell, - a kiviteli terv
elkészítéséhez ezért az utcák domborzatának hajszálpontos adataira van szükség.
Budai Zsolt nagyon örül, hogy végre idáig jutottunk, de hozzáfűzi, hogy kevés reményt lát arra, hogy a hálózat
lefektetése még az idén befejeződjön, részmunkák elvégzése viszont várható. (teleptelepítés)
Ennek oka pedig a közbeszerzési eljárás bonyolultságában keresendő, amelynek minden lépéséhez a törvény
jogorvoslati lehetőséget biztosít. Ez a jogi huza-vona utolsó –
harmadik – felvonása. A fellebbezést természetesen most is a
pályázat vesztese adta be.
A fellebbezések mindig a nyertes ajánlatának helyességét
kérdőjelezik meg.
A nyertes pályázó 292 napra vállalta a munka elvégzését, - a
mostani fellebbezésnek tehát az a tárgya, hogy ennyi idő alatt
nem lehet elvégezni a feladatot.
A beruházási projekt műszaki szakértője szerint a vállalás
teljesíthető, tehát a fellebbezést a Döntőbizottság elutasította.
Ebben a szakaszban a fellebbezések csak felesleges időhúzást
jelentenek, ebben az esetben 15 napos eltolódáshoz vezetett. Ez azonban éppen elég idő ahhoz, hogy a
kivitelezés megkezdése belecsússzon a késő őszi-kora téli időszakba, amikor egyre hidegebb, csapadékosabb
idő várható, és nem lehet belefogni a hálózat kiépítésébe, a telephely megépítése azonban megkezdődhet.
November elején kezdődik a lakossági hozzájárulás beszedésével kapcsolatos kiértesítések postázása. A
hivatalos értesítésen a befizetés bankszámlaszáma megtalálható, de mindenki kap csekket is.
Az előzetes igényfelmérés során nagyon változatos formában vállalta a lakosság a rá eső befizetési
kötelezettséget. Most van azonban az utolsó lehetőség, hogy mindenki végleg eldöntse, hogyan fizet. Lehet egy
összegben, lehet részletekben is.
Az a lényeg, hogy november 15-étől lép életbe a fizetési kötelezettség, vagyis e dátumot követően a
mellékelt csekken olyan formában kezdje meg a fizetést, ami mellett a végső voksát lerakja. Természetesen
banki átutalás is megfelelő, ezért szerepel az értesítésen a bankszámlaszám is.
Az értesítőt mindenki megkapja, azok is, akik nem kérték a csatornát.
A Viziközmű Társulás a lakosság 80 %-val, tehát több, mint 2/3-ával megalakult, ezért a többség akarata
kötelező mindenkire nézve.
Nem fizetés esetén a Viziközmű Társulásnak jogi lehetősége van arra is, hogy a befizetés behajtásáról
gondoskodjon, ez nem fenyegetés, - hanem tény.
A polgármester azon a véleményen van, hogy a havi részlet igen alacsony összeg, ami nem okoz senkinek
megterhelést, és egyébként is mindenkinek érdeke a pontos fizetés, mert ha nem engedi meg a bekötést, a
későbbiek során sokkal magasabb költségekkel lehet csak a hálózatra csatlakozni. Márpedig a rákötés
elmaradása is sokba kerül, hiszen a rendszer üzembeállítása után a vízfogyasztásnak megfelelő mértékű
szippantást minden hónapban igazolni kell. Ha pedig a szennyvíz elszállítását nem tudja igazolni,
környezetterhelési díjat kell fizetni, ami szintén drága mulatság lenne.
Tehát: érkeznek a csekkek! Aki háromszori részletben vállalta a fizetést, 1 csekket, aki havi törlesztést
vállalt, 12 hóra elegendő csekket kap, - de még most, utoljára mindenki dönthet, melyik változat a
legkedvezőbb a számára. ■ SE
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A települési képviselők jövőbeni tervei
1. rész: beszélgetés Györkő Ernővel
Az elkövetkező lapszámokban minden képviselő megszólal. Ezúttal Györkő Ernőt kérdeztük, milyen tervei
vannak erre a ciklusra? A következőket mondta:
- Veterán vagyok már, hiszen négy ciklusban voltam már képviselő. A testületi munka minden részletét
alaposan ismerem.
- Melyik terület áll Önhöz a legközelebb?
- Elsősorban kulturális téren dolgoztam sokat, ünnepségeket, közösségi rendezvényeket örömmel és szívesen
szervezem. Több helyen – itthon és a külföldi testvértelepüléseken – rendszeresen képviselem Bükkösdöt.
- Hallunk a magánéletében bekövetkezett változásról...
- Igénybe vettem az előrehozott nyugdíj lehetőségét, így aztán még több időm lesz a közösség ügyeivel való
foglalkozásra. Mindenki tudja rólam, hogy – ahogy én szoktam mondani, - én egy „egyszemélyes hivatal”
vagyok. Sokat járok a faluban, mindenki ismer, bizalommal vannak irántam, elmondják a problémáikat és én
azonnal megteszem, amit lehet, ha kell, intézkedek is.
- Szívügye a sport, hogy látja a sport helyzetét?
- Sportegyesületi elnökként is sok információt szerezhetek a falut érintő kérdésekről. Jó lenne fejleszteni, - de
ehhez három dolog kellene: pénz, pénz, pénz! Ugye, nem kel mondanom, ebből van a legkevesebb...
- Mit üzen a választóknak?
- Köszönöm a választók bizalmát, ez azt mutatja nekem, hogy értékelik a folyamatos kapcsolattartást és a segítő
szándékomat. ■ SE

Jól érezték magukat az idősek az ünnepségen
Évről évre októberben tartja meg idősek napi ünnepségét az
Önkormányzat. Idén október 1-én, pénteken délután 3 órakor került
megrendezésre az esemény a Kultúrházban. Az évnek ebben az
időszakában hagyományosan megemlékezünk azokról, akik hosszú
évtizedek munkájával járultak hozzá az ország, a település
működéséhez. Bükkösdön 60 éves kortól kapnak meghívást erre az
ünnepségre az emberek. Nem a nyugdíjhoz kapcsolódik tehát ez az
ünnepség, hanem az életkorhoz. Ezt sokan nem tudják, ezért időnként
félreértésre ad okot, hogy a fiatal nyugdíjasok miért nem kapnak
meghívót. Persze olyan is volt már, hogy a hatvan év feletti kérte ki
magának, hogy ilyen ünnepségen részt vegyen, hiszen – ahogy mondta –
ő még dolgozik és fiatal.
Kétszáz körül van az érintett idősek száma, akik névre szóló
meghívást kaptak. Természetesen nem mindenki él a lehetőséggel.
Általában 70-80 résztvevő jön el, és idén is hasonló számú résztvevő volt jelen. A vendégek az Általános
Iskolások műsorát, majd pedig a budapesti Kincses Színház előadását tekinthették meg. Eztán a szokásos
módon étellel-itallal vendégeltük meg a jelenlévőket. Az ebéd végére zene, tánc és nótázás kerekedett, amely
kitartott egészen késő délutánig. Az időseket a rendezvényre a falubusz szállította, és mindenkit éppúgy haza is
vitt, így olyan nehezen mozgó falubeli emberek is részt vettek, akik máskor nem tudnak közösségi
eseményekre eljönni. Bízunk benne, hogy mindenki jó érezte magát. A Bükkösd Holnapjáért Egyesület
önkénteseinek és minden segítőnek köszönjük a munkáját és a közreműködését! ■ VG
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HÍREK AZ ISKOLÁBÓL

Megemlékezés október 23-ról

Összeállította: Heffner Anna

A D.A.D.A. Bükkösdön
Október 11-én délelőtt iskolánk 3-4. osztályos és felső
tagozatos diákjai a Baranya Megyei Rendőrfőkapitányság vetítéssel egybekötött bűnmegelőzési
programján vettek részt.
Általános iskolás gyermekeknek szól a Rendőrség Biztonságra
Nevelő Iskolai Programja (a D.A.D.A.), amely 18 éve teljesíti a
gyermek-, és ifjúságvédelemi feladatok egy speciális részét.
Célja, hogy felkészítse a gyermekeket arra, hogy a személyes
biztonságuk
megteremtésében
elsősorban
magukra
számítsanak, vegyék észre az őket veszélyeztető helyzeteket,
lépjenek fel ellene, kerüljék el azokat, hogy bizonyos
szituációkból a legkevesebb kár elszenvedésével kerüljenek ki.
Fő kérdéskörök: drogok, szexuális bűnözés, erőszakos
elkövetés, családon belüli erőszak, média hatásai,
konfliktuskezelés stb.

Látogatás az óvodában

Október 22-én délelőtt tartotta iskolánk október 23-ai
ünnepélyét a bükkösdi Művelődési Házban. Az 1956-os
eseményeket felidéző műsorban, melyet Kürthy
Veronika tanított be a diákoknak, a 7. és 8. osztályos
gyerekek szerepeltek. A műsort Meisl Károly 1956-ról
vetített képei, filmrészletei tették még látványosabbá.

BÜKKÖSDI 4H KLUB
A BÜKKÖSDI 4H KLUB KÖZLEMÉNYE
AZ ADÓZÓ RENDELKEZÉSE SZERINT A
KEDVEZMÉNYEZETT RÉSZÉRE ÁTUTALT ÖSSZEG
FELHASZNÁLÁSÁRÓL
A rendelkező évben juttatott összeg (szja 1%-a): 131.738 Ft
Ebből a tárgyévben működésre felhasznált: 29.180 Ft
Cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg: 69.263 Ft

Október 20-án – az óvodások meghívására – az elsősök
a Hangoló Zenész Színház előadásán vettek részt. A
vidám program előtt és után örömmel vették újra
birtokukba volt csoportszobájukat a kisdiákok, és
játszottak együtt a kiscsoportos gyerekekkel.

Zrínyi matematikaversenyre
hímzőfonalra
édességre (Meseprojekt)
könyvek tanulói jutalmazásra
hímzőtűre
rajzkartonra
lufira kézművességhez
édességre (KRESZ-verseny)
Pogácsaprojektben édességés könyvjutalomra
Kézműves anyagokra
TITOK tehetséggondozó versenyre

8000
3010
3327
4625
1000
1200
600
2506
1830
3040
31425
8700

Köszönjük mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %át a Bükkösdi 4H Klub támogatására fordították! Várjuk további
együttműködésüket és támogatásokat!
Adószámunk: 18302369-1-02
Számlaszámunk: 50700042-15400578
Heffner Anna, a 4H Klub elnöke
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Kötelező biztosítás:
variációk a váltásra
November a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
váltásának időszaka. Bár a jogszabály módosítás miatt
nem mindenki cserélheti le régi biztosítóját, azért a
legtöbbünk ilyenkor vált. Aki 2010-ben vásárolta
gépjárművét, annak már a biztosítás évfordulója lesz
az az időpont, amikor cserélhet társaságot. A többiek
viszont most november végéig mondhatják le régi
szerződésüket, és december végéig köthetnek újat.
Ennek többféle módja van: lehet telefonon,
személyesen, de legkönnyebben az interneten.
A teleházat is sokan keresik fel ebben az
időszakban, hogy interneten váltsanak. Ehhez érdemes
felkészülten érkezni, a kalkulációhoz és a váltáshoz a
személyes adatok mellett szükség lesz a forgalmi
engedélyre, jogosítványra és a régi kötvényre is. A
technikai problémákra természetesen segítséget
nyújtunk. Azt tanácsoljuk, hogy akinek bonyolult az
önálló váltás, vagy speciális helyzetben van, az
keressen fel egy szakembert, alkuszt, aki szívesen és
szakszerűen segít. Ilyen egyébként a településen is
található. Érdeklődésre szívesen adunk további
tájékoztatást. ■ VG
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Vízdíjbefizetés
A szigetvíz Kft. értesíti a fogyasztókat, hogy vízdíj
befizetésre az alábbi időpontokban lesz lehetőség:
November 26. Megyefa (Söröző) – 800-1000 óra között
November 26. Bükkösd (Teleház) – 1000-1200 óra között
December 05. Megyefa (Söröző) – 800-1000 óra között
December 05. Bükkösd (Teleház) – 1000-1200 óra között

17 főből lehet vagyonőr
januártól

Elstartolt a vagyonőr képzés. November 16-án
megkezdődött a második OKJ-s szakmai képzés is a
Közösségfejlesztő Egyesület szervezésében, a
TÁMOP 3.2.3 intézkedésének jóvoltából.
Már fél éve gyűltek az előzetes jelentkezések, a
névsor mégis csak a múlt héten lett teljes, hiszen
sokaknak
változtak
a
körülményei idő közben. A
felvételi eljárás után került be
az ingyenes képzésre 17
munkanélküli,
illetve
veszélyeztetett munkakörben
dolgozó.
A hallgatókat a Valéria Security oktatói fogják
tanítani, heti négy alkalommal, intenzív formában. Az
oktatásokra délután kerül sor, napi hat órában. Ebben
az ütemben a képzés 1 hónap alatt lezajlik majd, bár a
vizsgák – az ünnepekre tekintettel – várhatóan csak
Sokan nem tudják, hogy a saját fa kivágásának is
januárban lesznek. ■ BM
vannak adminisztrációs kötelezettségei. Engedély
ugyan nem kell hozzá, de be kell jelenteni azt az esetet
is, amikor a saját területünkön az elerdősödőtt
faállományt kivágjuk. Ha például az egykori
Bükkösdön 86 m2 családi ház eladó, vagy felárral
gyümölcsösben ma már akácfák nőttek, akkor azok
kisebbre cserélnénk. Érdeklődni:20/532-7129
kivágása bejelentés köteles. Ez a rendelet nem
*
vonatkozik az gyümölcsfákra, kizárólag az erdei fák Nyugdíjas tanítónéni vállalom tanulásban akadályozott
esetére értendő. A bejelentést több tulajdonos esetén általános iskolások gyermek segítését, korrepetálást,
minden tulajdonosnak alá kell írni.
fejlesztést! Érd.: Bükkösd, Kossuth u. 80.
Kérünk mindenkit, hogy a kellemetlenségek elkerülése
*
érdekében ezt tegyék meg, hiszen saját érdek is, hogy a Varrónő munkát vállal. Cipzár csere, javítás, alakítás.
fa származása ezzel igazolható legyen. ■ Homann J.
Szakszerű, gyors munka Érd: Bükkösd, Kossuth u. 80.

A fakivágás bejelentés
köteles lehet a saját
területünkön is

APRÓHIRDETÉSEK

20/370-3361
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Vándorszolgáltatók a Közösségi Házban
Ahogy egyre jobban begyűrűzik a válság, a
szolgáltatásra vevők száma is csökken. A különféle
üzleti vállalkozások számára a városok után egyre
inkább piacot jelentenek a kisebb települések is.
A különféle mozgó árusok és vásárok száma is
egyre inkább növekszik. A művelődési házban hetente
legalább egy vásárt rendeznek a különféle
„vándorszolgáltató” cégek. Meglepő, de sokan az
alföldről jönnek idáig a termékeikkel.
Legnépszerűbbek a különféle apró cikk árusok, akik
a fogkefétől a kis rádióig minden félét kínálnak. De
rendszeresen járnak hozzánk ruha, cipő árusok is.
Szórólapjaik attraktívak és színesek. Szabályos
verseny van abban is, hogy kinek hány oldalas és
milyen minőségi prospektusa van. Úgy tűnik nem
véletlenül. Sok esetben szabályos tömeg van egy-egy
vásár alkalmával, amely nem tart tovább fél napnál.
Aztán általában a délutánt már egy másik településen
töltik az eladók. Nem kis munka a teherautónyi termék
ki-be pakolása. Erre 1-1 órát is rá szánnak a haszon
reményében. Persze van, hogy rossz időben senki sem
jön Bükkösdön, de majd a másik faluban behozzák a
lemaradást. Különféle fifika alapján választják meg a
vásározók az időpontot is. Általában nyugdíjhoz, vagy
fizetéshez közeli napon jönnek, hogy legalább a
költségük biztosan megtérüljön, mert hát az is van. A
szállítás, a szórólapok, és a terembérlet mind-mind
költség. Ez utóbbi viszont a falunak is jó, hiszen a
terembérletet az Önkormányzatnak fizetik.
Külön csoportot képeznek az úgynevezett
termékbemutatók. Ezek általában valamilyen meghívás
alapján, ajándékkal próbálják elcsalni az embereket a
rendezvényeikre, ahol aztán nagy értékű termékeket
mutatnak be és kínálnak eladásra, akár részletfizetésre
is. Nem igazán szeretünk helyet adni az ilyen
rendezvényeknek, mert – tisztelet a kivételnek –
vannak rossz tapasztalataink. Sokszor a rendezvény
hevében kötött szerződést az ügyfél megbánja, aztán a
teleházba jön vissza reklamálni. Persze hiába, mert a
szerződést az adott céggel kötötte. Aztán sok esetben
erre azért nem kerül sor, mert már a bemutató is
elmarad. Két-három emberért meg sem tartják az
eseményt. Persze az idebolondított ügyfelek
mérgelődését megint nekünk kell végighallgatni.
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Természetesen a bemutatósok az előre lefoglalt terem
után ilyenkor nem akarnak fizetni. Meglepő módon
még a fordítottja is megesett már, nevezetesen, hogy
csak 20 embert engedtek be a 30 várakozóból. És
akkor még nem is beszéltünk az ennél sokkal cifrább
esetekről is, mint a beígért ajándék elmaradása, vagy
az olyan csalás, amikor liszt jegyet osztogattak,
amelyet állításuk szerint a helyi boltban be lehet
váltani. Persze erről a boltosok nem tudtak, a
csalóknak pedig már bottal üthették a nyomukat. De az
emberek sem vevők már az ilyesmire, még akkor sem,
ha tisztességes üzletről van szó. Sok esetben senki nem
jelenik meg.
Helybe jönnek az egészségügyi szolgáltatások is.
Példaként említhetjük a véradást. Népszerűek az
úgynevezett szemvizsgálatok is. Ezeken az alkalmakon
szemész szakorvos megvizsgálja a páciens látását,
majd a kínált lencsékből és keretekből rendelni lehet.
Ezek általában 2-3 hét múlva postán érkeznek meg.
Szerencsére ezek mindig korrekt módon zajlanak.
Eddig nem történt visszaélés, igaz csak 1-2 cég
foglalkozik vele országosan, őket pedig ismerjük.
Évek óta gyakorlat, hogy az autós iskolák is helyben
tartanak képzéseket. Legközelebb például a szigetvári
Zrínyi Autósiskola indít ismét tanfolyamot Bükkösdön.
Az iskola már számos sikeres képzést bonyolított le
településünkön is az elmúlt években. Kedvező
lehetőséget teremt, hogy az elméleti oktatás a
helyszínen zajlik. Természetesen más autósiskolák is
indítottak már helyben képzést. A Mecsek is jelen van
településünkön.
Ők
nemrégiben
hirdettek
tanfolyamkezdést az általános iskolába. Természetesen
minden ilyen képzés feltétele a megfelelő érdeklődés.
Mindennek nyertesei a falusi emberek. A Közösségi
Házba szervezett szolgáltatókra igény mutatkozik, és
kevésbé zavaróak, mint a hétvégén kora reggel is
szirénázó, mozgó árusok. ■ VG

Autóstanfolyam a
Közösségi Házban
A
szigetvári
Zrínyi
Autósiskola megfelelő létszám
esetén gépjárművezetői tanfolyamot indít a bükkösdi
teleházban. Érdeklődni lehet 2010. 11. 18-án 18 órakor
a helyszínen vagy a 06 30/9367-641-as számon!
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Emlékezzünk az októberi hősökre
A harcokban a titkosítás alól 1993-ban feloldott
statisztikai adatok szerint 2652 magyar és 720 szovjet
állampolgár esett el. A sebesültek száma magyar
oldalon 19 226, míg szovjet oldalon 1540 fő volt. A
forradalom
következményeként
körülbelül
negyedmillió magyar hagyta el az országot, nyugatra
menekülve.
1957. januártól a forradalom résztvevőit tömegesen
börtönözték be, majd sokukat kivégezték. A brutális
megtorlást és a magyar nép elnyomását az ENSZ és a
világ közvéleménye egyaránt elítélte. A forradalom
leverését követő évtizedekben Magyarországon tilos
volt erről az időszakról beszélni, ellenforradalomnak
bélyegezték. 1989. október 23. óta ez a jeles nap kettős
nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956-os
átlépte a magyar határt Románia és Kárpátalja felől.
forradalom kitörésének napja és az 1989-es Magyar
Ezáltal Budapesten 24-étől 20.000 szovjet katona
Köztársaság kikiáltásának napja.
került bevetésre.
A megszállókat kiszolgáló párt és kormányvezetés
Október 23-án éjszaka Gerő Ernőék kérésére a
a késő éjszakai órákban megalakította a Katonai
hazánkban állomásozó szovjet egységek bevonultak a
Bizottságot, mely mindvégig a forradalom leverésén
fővárosba. A „segítség kérést" Hruscsov írásban is
munkálkodott. Tagjai: Apró Antal, Czinege Lajos,
kérte, amelyet visszadátumozott formában Hegedűs
Fehér Lajos, Földes László, Kovács István, Mező
András írt alá napokkal később.
Imre, Münnich Ferenc, Piros László, Bata István.
A Szovjetuniót nem érte váratlanul a magyarországi
A 20.000 szovjet katona kevésnek bizonyult. Az
felkelés. Az esetleges lázadás leverésére „Iránytű"
ávósok levezényelték az első sortüzeket. Statárium és
(Kompasz) néven hadműveleti terv is készült. Ekkor
kijárási tilalom volt. November 4-ig a hazánkban
hazánk területén öt szovjet hadosztály tartózkodott. A
tartózkodó 5 Hadtesthez, további 17 érkezett. Az RTL
szovjet
hadtest-parancsnokság
Székesfehérváron
bécsi tudósítója szerint, a magyar szabadságharc
székelt, 12 magyar városban csoportosították a
leverésében 200.000 szovjet katona, 4600 tank, és több
főerőket. Malasenko már október 22-én Budapestre
száz harci és szállító jármű vett részt. Ez nem egyezik
érkezett. Szokolov marsall 21 órakor telefonutasítást
a hivatalosan bevallott szovjet adatokkal, azok
adott a szovjet csapatok Budapestre jövetelére.
lényegesen kevesebbet mondanak.
22 órakor a szovjet csapatok elindultak
A forradalomból már október 24-én szabadságharc
Kecskemétről,
Ceglédről,
Szolnokról,
lett, mert hadüzenet nélkül, idegen hadsereg támadta
Székesfehérvárról, Sárbogárdról a magyar fővárosba,
meg hazánkat. Nagy Imre csak október 28-án ismerte
ahová éjfél körül meg is érkeztek.
el a felkelés jogosságát, addig kormánya nyíltan
Azonnal megkezdődtek az összecsapások a
szemben állt a felkelőkkel. November negyedikén
felkelők, valamint az ávósok segítségére jött szovjet
azonban végleg vérbe fojtották a magyarok
csapatok között. Kétezerre becsülik a fegyveresen
forradalmát.
harcolókat, a VIII. és IX. kerület ellenállását tartják a
Emlékezzünk rájuk is, akkor amikor saját
legerősebbnek.
halottainkról megemlékezünk, hiszen nekik is
Október 23-án éjjel szovjet részről 6.000 katona,
köszönhetjük azt, hogy a sztálinista diktatúra enyhült
290 harckocsi, 120 páncélozott szállító és harci jármű,
és azt, hogy ma Magyarországon demokrácia van.
156 ágyú bevetésére került sor, ami kevésnek
■ forrás: wikipedia
bizonyult, ezért éjfélt követően további két hadosztály
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NymTIT Gyorsinfo – 2010. 10. – A nyugat-mecseki települések hírei
Az október 3-án megtartott önkormányzati választások eredményeként a Nyugat-Mecseki Társadalmi
Információs Területfejlesztési és Önkormányzati Társulás (NyMTIT) tagtelepüléseinek polgármestereit
újraválasztották. A törvényi előírásoknak megfelelően a polgármesterek és a képviselő-testületek tagjai letették
a hivatali esküt és megkezdték az érdemi munkát. Október 28-án a kővágószőlősi polgármesteri hivatalban
tartotta a választások utáni első ülését a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Területfejlesztési és
Önkormányzati Társulás. Az újraválasztott polgármestereknek és az újra, illetve újonnan megválasztott
képviselőknek ezúton is gratulálunk!
Az NyMTIT tagtelepülések önkormányzatai 2010-14.:
Kővágószőlős
Polgármester: Sándor Tibor
Bakonya
Képviselők: Ádám László, Bátor József, Bozó
Polgármester: Varga István
Képviselők: Beke Zoltán, Belső László, Bozó István, Sándorné, Csongrádi Zsolt, Varga Géza, Várnai József
Seres Józsefné

Kővágótöttös
Polgármester: Lévai Sándor
Boda
Képviselők: Kelenfi Lajos, Kosztolányi Dezsőné, Rab
Polgármester: Kovács Győző
Képviselők: Dömötörné Csapó Tünde, Kasza József, János, Vizslár Irén
Kotánczi Ibolya, Schlégl József
EGYÉB HÍREK A TÉRSÉGBŐL:
Bakonyán október 23-án a nemzeti ünnephez
Bükkösd
kapcsolódva tartották meg az Idősek Napja
Polgármester: Budai Zsolt
Képviselők: Dr. Bencze Béla, Blumenschein Tibor, rendezvényt, melyen vendégül látták a település
Györkő Ernő, Homann János, Ninkóné Györe Valéria, időskorú polgárait.
*
Volcsányi Gábor
Bükkösdön a Duna-Mecsek Területfejlesztési
Cserdi
Alapítványon keresztül, a Norvég Alap támogatásával
Polgármester: Bogdán László
megkezdődött az önkormányzati hivatal és a
Képviselők: id. Bogdán József, Bogdánné Födő körjegyzőség teljes akadálymentesítése. Ez a
Krisztina, László István, Péter Krisztina
beruházás lehetővé teszi, hogy a településen élő látás-,
hallás- és mozgássérültek zavartalanul intézhessék
Cserkút
ügyeiket a hivatalokban. A beruházás teljes költsége
Polgármester: Jónás József
Képviselők: Faragó Barbara, Hagenthurn József, Szabó közel 18.000.000 forint.
*
Kálmánné, Szabóné Szileczki Mónika
A
VII.
Tájoló
Naphoz
kapcsolódó
Helesfa
gyermekvetélkedőt szeptember 24-én Helesfán
Polgármester: Gondos Gyula
rendezték meg. A eseményről szóló videóanyag az
Képviselők: Hegyi Tibor, Horváth Rudolf, Nagy
RHK Kft. honlapján is megtekinthető: www.rhk.hu ■
Ferenc, Wolf Sándor
Hetvehely
A lap megjelenését a Nyugat-Mecseki
Polgármester: Wágner Antal
Társadalmi, Információs és
Képviselők: Csizmadia Dezső, Gyenei János, Lóki
Területfejlesztési Önkormányzati
Károly, Schlichter János
Társulás támogatja!
A lap megjelenését a Nostra Cement Kft. támogatja!
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