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Önnek is ingyen jár!

Felfüggesztett ítélet a General perben
Több ízben beszámoltunk arról a jogvitáról, ami a
bükkösdi önkormányzat és a General SE között folyik.
A bükkösdiek megdöbbenéssel és megrökönyödéssel
vették tudomásul, Arató József egyesülete mekkora vagyonrészre tart igényt, és szinte mindenkit jogos aggodalommal töltött el a bírói ítélet, hiszen a falu kasszájához mérten igen jelentős összeget kell – vagy talán
csak kellett volna – fizetni.

Miért ez a feltételes mód?
A bükkösdi önkormányzat soha nem vitatta, hogy
Arató Józsefnek valóságos követelése van a faluval
szemben, csak éppen a mértékét tartotta irreálisnak.
Ezért a másodfokú – tehát jogerős – ítélettel szemben
felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Legfelsőbb Bírósághoz.
A Legfelsőbb Bíróság végzése és Arató József újabb
ajánlata egyazon napon érkezett meg a Polgármesteri
Hivatalba.
A legfelsőbb Bíróság a bírósági ítélet végrehajtását
felfüggesztette!
Ez nem azt jelenti, hogy mindent megnyert a falu,
hanem azt, hogy a legfőbb bírói testület az iratok áttanulmányozása után arra az álláspontra jutott, hogy van
jogi szempontból értelme foglalkozni a beadvánnyal,
azaz van mit megvizsgálni a korábbi ítéletekben is.
Én mindig azt mondtam, - mondja Budai Zsolt, hogy az ítélet jogszerű, de igazságtalan. Egy percig
nincs kétségem, hogy fizetnünk kell, és persze fizetni
is fogunk, de nem mindegy, hogy mennyit! A felülvizsgálati kérelem indoka az volt, hogy Arató József az
elévülési határidő után terjesztette ki keresetét a sportcsarnokra is. Az önkormányzat iratokkal bizonyította
az elévülés megtörténtét, - de ezeket a helyi bíróságok
nem vették figyelembe. Az önkormányzat a bizonyíté-

kokra alapozva azon véleményen van, hogy a sportcsarnok épületének, vagy ellenértékének visszaperlése
nem indokolt, hiszen az a törvény értelmében már nem
tehető meg. Valószínűleg ez az iratokkal igazolt tény
lehetett az, ami a legfőbb taláros testületnél is megállhatta a helyét, ami miatt érdemben felülvizsgálja a másodfokú bíróság döntését. Nem mindegy a per kimenetele, hiszen a sportcsarnok jelenleg 10 millió forintot
ér!
A másik levél Arató Józseftől érkezett, újabb ajánlatot tett ugyanis az önkormányzatnak. Megelégszik 10,5
millió forint készpénzzel, de emellett kéri, hogy a horgásztó hasznosítását 40 (!) évre adja át az önkormányzat az ő egyesületének, valamint fél hektár tóparti területet tulajdonba.
− Kiszámoltam, hogy mindössze évi 125 ezer forintért működtetné a horgásztavat Arató József. Ez
nevetséges összeg! - mondja a polgármester. Ezért a pénzért minimum 50-60 helybéli is hajlandó lenne a működtetésre, az egész család kiválóan
megélne belőle, horgászversenyeket is rendezhetne, amiből külön haszon is volna.
Ekkora értéket nyilvánvaló, hogy nem kótyavetyélhet el az önkormányzat. Az a tény, hogy a Legfelsőbb
Bíróság az iratok áttanulmányozása után nem azt látta
bizonyítottnak, hogy megalapozott az ítélet, hanem érdemi tárgyalást fog tartani, igazolja a polgármester és
az őt maximálisan támogató testület azon döntését,
hogy tovább kellett lépni az ügyben.
Amúgy Arató József ajánlatán ismét érdemes elgondolkodni, hiszen ha a Generál Egyesület nevében írta,
akkor ezt meg kellett szavaznia az elnökségnek is, amelyben, mint tudjuk, tiszteletben álló bükkösdiek
vannak.
− Úgy látszik, nem vették komolyan azt a kérésemet, hogy tartsák szem előtt a település érdekét –
mondja Budai Zsolt, - ez engem őszintén meglep
és elkeserít. Volt néhány egyesületi tag, aki felháborodottan kérdőre vont: milyen jogon kérdőjelezzük meg a másodfokú döntést, miért nem hajtjuk
inkább végre az ítéletet? Én azt hittem eddig, aki
itt él, annak fontos a település sorsa, de úgy látszik, nem mindenkinek... Ez a testület mindent
megtett, amit lehetett. Ez az egész ügy 1979 óta
képezi vita tárgyát, több ízben elindultak perek,
majd abbamaradtak. Miért pont 30 év múlva lett
fontos Arató Józsefnek, hogy ennyi pénzt követeljen, csak ő tudja. A mostani átmeneti jellegű döntés alapján azt reméljük, hogy a falu kasszájából
kevesebb pénzt kell elvonni erre a célra.
S.E.
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Jól halad a csatorna-ügy

autóbuszokon utas számlálást és kérdőíves kikérdezést
is végeznek az egyesület tagjai.
Várunk
észrevételeket
az
utazóktól
a
A csatornázási munkálatok megkezdése előtt még
kisterseg@ptke.hu
e-mail
címre
is!
■
több adminisztratív feladatot kell a Polgármesteri
Hivatalnak elvégezni. Az egyik az, hogy a Vízközmű
Célbaértek az adományaink
Társulást meg kell alakítani, és az ehhez szükséges
lakossági aláírásokat össze kell gyűjteni.
A
Bükkösdi
Hírlap
hasábjain
szeretném
Az aláírásokat azok a hivatali munkatársak gyűjtik,
megköszönni azt a példamutató összefogást és
akik eddig is dolgoztak a csatornázással kapcsolatos
szolidaritást, amelyet Önök a kelet-kongói missziómról
feladatokon. A falu negyedének végigjárása
hírül
hozott
megtörtént, az aláírási arány 95 %-os! Úgy látszik,
menekülttábor
hogy a falu többi részében is hasonló eredményre lehet
lakói
iránt
számítani vagyis most sokkal többen támogatják a
tanúsítottak.
csatornázás ügyét, mint az előkészületek során. A
Külön
lakosság fele készpénzben, egy összegben kíván
köszönöm Budai
fizetni, de úgy látszik, a havi 1500 forintos törlesztés
Zsolt polgármester
olyan kedvező, hogy mindenki ki tudja gazdálkodni.
úrnak
és
a
Május végéig megalakul a vízi közmű társulás, ezt
követően lesz majd lehetőség a fizetés megkezdésére.
■
képviselőtestületnek, hogy egyhavi tiszteletdíjukat
áldozták e nemes ügynek.
Nyugat-mecseki
A
kiwanjai
menekülttábor
lakóinak
kukoricaháncsból összetákolt, beázó kalyibáinak
közlekedésfejlesztés
jelentős részére sikerült ponyvákat vásárolni, és azokat
Lakossági fórum a közösségi közlekedés jövőjéről.
vízállóvá tenni. Tudomásom van róla, hogy a
A Nyugat-mecseki települések Polgármesterei megsegített táborlakók tudják, hogy ezeket az
felismerték, hogy a napjainkban elérhető busz és adományokat az én falumból, Önöktől kapták. És ezért
hálás
szívvel
gondolnak
a
vonatközlekedés nem követi egy ideje az utazási valamennyien
Bükkösdiekre.
igényeket és a települések szerkezeti változásait.
Az összegyűjtött pénz felhasználásáról, a ponyvák
Felkérték a Pécs és Térsége Közösségi Közlekedéséért
vásárlásáról
és célbajuttatásáról az MTV munkatársa,
egyesületet az utazási igények felmérésére, és ennek
eredményeképpen egy igényekhez sokkal jobban Radnai Csaba filmet készített. Ennek a filmnek a
igazodó buszközlekedés és menetrend kidolgozására. bemutatására és az akcióról szóló beszámolóra még
Az egyesület végig járva az érintet településeket, ebben a hónapban – előre láthatólag március 19-én –
lakossági fórumokat tart, ismertetve a jelenlegi sor kerül a Művelődési Házban. ■
Dr. Kutnyánszky Valéria háziorvos
helyzetet és a fejlesztések lehetséges irányait.
Településünkön a lakossági fórumot a közlekedési
Áramszünet
témában 2010. március 20-án 15 órakor rendezzük a
Kultúrházban.
Az E-on felhívja figyelmüket, hogy 2010. 03. 26-án
Önnek lehetősége nyílik a lakossági fórumon
8-10-ig
és du. 14-16 óráig a Békeköztől felfelé a Petőfi
megismerni a közlekedési egyesületet és elmondani a
utcában
és a Becsali utcában tervezett karbantartás
véleményét a buszközlekedésről, valamint segíteni az
miatt áramszünet lesz! Megértésüket előre is
utazási igények felmérését. Számítunk részvételére.
Az egyesület elindított egy weboldalt a köszönjük! ■
www.ptke.hu/nyugatmecsek címen ahol folyamatos
Tánc oktatás
tájékoztatás olvasható a felmérésekről, valamint
lehetőség van egy interaktív kérdőív kitöltésére a
A pécsi T-Dance tánccsoport HIP-JOP és Dance
weboldalon, ami szintén az utasok igényeit hívatott oktatást szervez Bükkösdre! Kedvezményes tandíj:
felmérni részletesen. A lakossági fórumokat követően 1200 Ft/hó. Korhatár nincs. Jelentkezni a Közösségi
Házban lehet! Tel.: 73/578-535 ■

Új számítógépek a teleházban – oktatások is zajlanak
5 db új számítógép várja a teleház látogatóit. Az eddigieknél korszerűbb számítógépeken lehetőség nyílik az
ismerkedésre a Windows 7 operációs rendszerrel! Az új PC-ken heti két alkalommal alapfokú oktatást is
tartunk. Két tanulócsoport már megtelt, a harmadikra még lehet jelentkezni! ■
V.G.
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Fél évszázad távlatából – 1. rész
Szabó László visszaemlékezése az 19601975 közötti időszakra
Tisztelt Olvasó!
Ma már kevesen élünk azok közül, akik aktív részesei lehettünk a fenti időszakba megtörtént eseményeknek
Bükkösd-Helesfa-Cserdi-Dinnyeberki vonatkozásában. Most a téli időszakban rászántam magam, mivel én is
korosodó nyugdíjas vagyok, hogy az akkori társadalmi berendezkedésnek megfelelően bemutassam e
településeinek akkori életét, eseményeit, a valós tényeket és hogy mi jellemezte az akkori korszakot. Abban a
reményben írom meg e cikket, hogy 1975-ös évtől kezdődő évtized eseményeiről, valós életünkről, azok
változásairól lesz majd valaki vagy valakik akik tollat ragadnak és hiteles tükörképet fognak adni a mai évekig.
Szerintem így szépen összeállna egy kis történelmi kép községünk életéről. Ez az azóta fölnövekedett és a
meghonosodott új lakók részére is szép visszatekintést adhatna közösségi életünkről, arról, hogy apáink,
nagyapáink milyen körülmények között dolgoztak és életük sorsuk hogyan alakult.
Szabó László
A gazdasági viszonyokról
Az 1960-as években szerveződtek a termelő
szövetkezetek nem kevés gond közepette. Legnagyobb
problémát abban látták a gazdálkodók, hogy mi lesz
velük idős korukban, ki fog velük majd törődni,
amikor mindent beadnak a közösbe. Nagyon nehezen
hittek abban az érvelésben, hogy a Tsz tagjai is
megérdemelt nyugdíjat fognak kapni idős korukban,
sőt akik már a korhatárt elérték, a belépési nyilatkozat
aláírását követően bizonyos összegű járadékot
kaphatnak. Ezt az érvelést azért is nehezen fogadták el,
mert ahogyan sokan mondták nyugdíjat csak a
vasutasok és néhány helyen az állami alkalmazottak
kaphattak. Majd minden községben megalakultak a
termelő szövetkezetek különböző típusai. A fejlődés, a
nagyobb berendezések, gépek alkalmazása, gazdaságos
kihasználása mindinkább szükségessé tette a nagyobb
földterületek kialakítását.
Ennek nyomán 1965-ben egyesültek e községekben
működő önálló termelő szövetkezetek Bükkösd
központtal „RÁKÓCZI” néven. Elnökké: Tomisa
Józsefet választották, főagrononus: Gergely László,
főkönyvelő: Vörös József lett.
Tomisa József halála után Igali Jánost, majd később
Gergely Lászlót választották, aki 1975 közepéig
töltötte be e tisztséget, amikor is Bükkösd Szentlőrinc
és Királyegyháza termelőszövetkezetei újbóli nagy
kiterjedésű
termelőszövetkezetté
egyesültek
„UTTÖRŐ” néven. Az egyesült termelőszövetkezetek
új elnöke Éber Imre lett a volt szentlőrinci Tsz elnöke.
Az
egyesülésig
a
bükkösdi
Rákóczi
termelőszövetkezetet a MÁV pécsi igazgatóság
kollektívája patronálta (mert ilyen is volt), akiktől sok
segítséget kaptunk főleg a szocialista brigádjaiktól pl.
az óvodai játszótér kialakításában, felszerelésében.
A Tsz tagjainak a közösben végzett munkájuk után
tisztes megélhetésük volt. Emellett nagyon sokan
voltak, akik ezt kiegészítették háztáji gazdasági
tevékenységgel. Egy- egy községben nagyon sok
sertést, bikát adtak le a Tsz tagjai a felvásárló
szerveknek, amelyből nagyon sok támogatást tudtak
adni gyermekeiknek ház, valamint nyaralók építéséhez.

Emellett még sokan tartottak fejős teheneket, amelyből
még szép napi bevételhez jutottak Ekkor még a
községek mindegyikében üzemeltek a tejcsarnokok.
Bükkösdön Neudöffler Józsefné, majd nyugdíjazása
után Hopp Józsefné vette át a csarnok üzemeltetését.
Mindketten lelkiismeretesen végezték munkájukat.
Ezek a Tsz tagok jól értékesítették azt az évente
házhoz szállított 20 mázsa szemes kukoricát, amit a
munkadíj kifizetésen felül kaptak. Ekkor a Tsz-en
kívül még az alább felsorolt munkahelyek adtak biztos
megélhetést községeink dolgozói számára:
Helyben az Állami gazdaság, erdészet, kőbánya,
leánynevelő intézet, Nádasy telep, takarékszövetkezet,
MÁV. Vidéken: Uránbánya, építőipar, Pécs város
üzemei és Szentlőrinc intézményei
Ebben az időben nem volt gond az elhelyezkedés. A
vidéken dolgozókat több autóbusz és vonat szállította a
munkahelyekre. A ROMA családfők mindegyike
dolgozott, sőt volt olyan család is, ahol a feleség és
felnőtt gyermeke is. Ebben az időszakban volt
lehetőségük, hogy saját és állami támogatás mellett
többen otthagyva a faluvégi putrit, saját családi házba
költözzenek a falujukban. A felnőttek dolgoztak, a
gyermekek pedig jó öltözötten, szorgalmasan jártak
iskolába. 1965 évtől Bükkösd Község közigazgatási
területe négy községre terjedt ki: Bükkösd Községi
Közös Tanács néven.
Ennek első elnöke Tavi Jenő lett, majd később Tóth
József és Kovács Ferenc. Tanácstitkár Dr. Mátics
László és Dr. Horváth József. Elnökhelyettes:
Komáromi Antal lett, aki nagy akarattal és
lelkesedéssel végezte a megbízatásaiból eredő
feladatokat. A tisztségviselők munkája mellett a
község
előrevivő
fejlődésében,
a
kezdeményezőségekben döntő szerepet vállaltak a
tanács és VB tagjai, akik fáradtságot nem kímélve
fizettség nélkül végezték nem egyszer igen fárasztó
tisztségükből eredő feladatokat, de látva az
eredményeket szívesen tették. A községek régi lakói
mellett az itt letelepedő új lakókat is szívesen fogadtuk,
akik nagy megtiszteltetésnek vették a közösségi életbe
való bekapcsolódásukat.
▶
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Az oktatás, kultúra, sport helyzete
Ekkor minden községben működtek iskolák a
szükséges pedagógus létszámmal. Bükkösdön: Régi és
a megépült új iskola igazgatója Vajda István volt,
Megyefán: Hídvégi Józsefné, Szentdomjánban:
Szentgyörgyi Lajosné,
Goricán: Lemle Géza,
Helesfán: Gábor István, Dinnyeberkiben: Györkö
Ernő, Cserdiben: Vajda Géza
1965 óta a 260 férőhelyes leánynevelő intézet az
iskolával közös vezetés alatt működött. Előtte lévő
igazgató Szilágyi János volt. Az intézet jól
összedolgozó kollektívája minden olyan igényt
kielégített, amely a fiatal tanulók számára kötelező
volt. Az ellátás példaértékű volt. Az üresedő helyekre
szívesen vállalkoztak a kívülálló dolgozók. A
megnövekedett gyermek létszámmal a pedagógus
létszám is megnövekedett. Ezek megtartásáért sorban
épültek szép környezetben, a parkban a szolgálati
lakások. Az iskola és a leánynevelő intézet közös
igazgatói ebben az időszakban Raffai Ernő, Makai
László majd Nagy Imre voltak.
A közéleti, a művelődési, a kulturális, a sport élet
profi irányítói, szereplői, segítői az iskola és a
leánynevelő intézet pedagógusai voltak. Az igazgatók
mellett Györkö Ernő- Szakala János- Juhász JenőAradi József és Józsefné- Berta Pál és felesége
mindenütt megtalálhatók voltak, ahol szükség volt
rájuk. Az iskola tanulói igen sok sikereket értek el
tanulmányi, sport, ifjú tűzoltók járási-megyei és
országos versenyeken. Ennek eredményeként évente
nagyon sok tanuló- alsó és felső tagozatbólérdemelték ki azt, hogy kulturált gyermeküdülőkbe
mehettek, ahol sokat tanulhattak és szórakozhattak
teljesen térítésmentesen. Mind vidáman, pihenten és
gazdag tapasztalatokkal tértek haza.
Zsibongó, aktív élet folyt a művelődési házban és a
gazdag könyvtárban Kleisz Mária vezetésével. Minden
korcsoport
megtalálta a helyét, eltölthette a
szabadidejét, amelyhez a megfelelő programok és a
feltételek is biztosítva voltak. Minden községben aktív
lelkes fiatalokból és felnőttekből álló kultúrcsoportok
működtek. Saját falusi szereplés mellett szívesen
mentek el vidékre is. E tevékenységből magasan
kiemelkedett Gorica Lemle Géza vezetésével, amelyre
a megyei vezetés is felfigyelt. Lemle Gézát ezért
megyei szintű felügyeleti szakmai vezetéssel bízták
meg. A felnőtt lakosság egy része hétvégeken
rendszeres látogatói volt a Pécsi Nemzeti Színház
műsorainak, ahova autóbusszal mentek.
Azokban az években sokoldalú, lelkes, többségében
saját nevelésű fiatalokból, hét szakosztályból álló aktív
sport egyesület működött, megyei szinten is előkelő
helyen. A különböző szintű sport versenyeken a
szakosztályok több kiváló eredményt értek el a
szakosztályvezetők szakértő munkájával és Arató
4

József fáradhatatlan és sok áldozatot hozó vezetésével.
Ekkor épült ki igazából a Sporttelep csarnokával
együtt.
Az akkor működő tűzoltó egyesület tagjának lenni
nagy megtiszteltetés volt, megyei szinten is az elsők
között szerepelt az ifjú úttörői csapattal együtt. A
tűzoltó egyesület parancsnoka Arnold József volt, akit
a felsőszintű tűzoltóparancsnoka is jó szakembernek
tartott. Jól össze tudta fogni az egyesület tagjait,
fegyelmet és szakértelmet követelt. A tagok szívesen
vettek részt versenyeken, ahol jól is szerepeltek. Akik
még közülük élnek, gondolom szívesen emlékeznek
vissza az ott vállalt és eltöltött társadalmi
tevékenységükre.
Egészségügyi ellátás és más intézmények
Akkoriban is már működött körzeti orvosi rendelő
Dr. Benked László, Dr. Lowaser József majd Dr.
Hamvas Imre vezetésével. Kisegítők voltak: Gémesi
Mária, Benked Lászlóné, Szabó Lászlóné, Tóth
Magdolna.
Fennálló állatorvosi körzet is működött: Dr.
Ligetfalvi Ervin, Dr. Takács Gyula majd pedig Dr.
Kecskés Rudolf vezetésével. A védőnő munkakört
Bíró Kálmánné és Tardos Ferencné töltötte be. Akkor
még működött BÁBA rendszer is Bükkösdön Keller
néni személyében. Gyógyszertár is már működött.
Vezetői voltak: Sebessi Lászlóné és Kossár Istvánné,
asszisztens: Pölöskei Istvánné.
A Postahivatal vezetői: Dr. Szücs József, Mayer
Ferencné, Budai Attiláné voltak. Akkor két italbolt
üzemelt. Bükkösdön: Dömse Ferenc volt a kocsmáros,
Megyefán pedig Bartalovics János, aki még emellett
húsboltot is vezetett. E két italbolt forgalma állandóan
nagy volt, szórakoztak és kártyáztak. Voltak olyan
összetartó barátok, akik minden hét végén egy hosszú
asztalsort foglaltak le és ott töltötték el szabadidejüket.
Az akkoriban megvalósult fejlesztések
Teljes állami támogatással Cserdiben 10 roma
családnak új lakóház került átadásra.
Bükkösdön Új iskola épült. Ekkor készült el a
Dózsa utcai földes út új köves burkolatú útként való
folytatása. Leánynevelő intézet felújított átadása is ez
idő tájt zajlott. A TSZ szarvasmarha telep megépítése,
átadása, a bekötő úttal együtt és az országút alatti
vízelvezető csatornák megépítése szintén megvalósult.
Helesfán a legfontosabb ügy a Nádassy Kastély
Szociális intézménnyé való kialakítása.
Ennek körülményeire részletesen is érdemes kitérni,
ezért ezt ismertetném az alábbiakban:
A Nádassy telep megalapítása
Az épület egy részét akkor a helesfai Tsz vezetése
használta, a mellette kiépített sertésteleppel.
▶
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Az épület nagy része romokban hevert, kitéve az
enyészetnek. Ezt felismerve Németh István bicsérdi
iskolaigazgató, akkori országgyűlési képviselőnkkel
1967 nyarán tájékoztatási időpontot kértünk az akkor
hivatalba lépő megyei tanácselnöktől, amelyre a
találkozást meg is kaptuk. Személyes elbeszélgetésünk
alkalmával felvázoltuk e terület szépségét, az
elhelyezkedésének
egészséges
környezetét
és
hasznosításának fontosságát. Velünk egyetértve a
következő héten hat osztályvezetőt, szakembereivel
együtt útra bocsájtott azzal, hogy a terepet és a
hasznosítási lehetőségét mérje fel.
Ez meg is történt: Közös megállapítás az volt, hogy
szociális
intézménnyé
való
kialakítása
a
legmegfelelőbb döntés lehet. Így is történt. A
következő időszakban felgyorsultak az események,
megkezdődtek az épületek kialakítása, újak építése,
felújítása a megfelelő célokra. Így vált lehetővé, hogy
1969 évben elkészültek a szükséges épületek, betegek
és személyzet fogadására, ami aztán meg is kezdődött.
Ekkor egy kis problémával meg is kellett küzdeni. Az
intézet vezetésére kinevezett igazgatóval Krassovics
Tiborral heteken keresztül, családokat felkeresve
kerestük és agitáltuk az intézetbe munkavállaló
dolgozókat. Ez akkor nagyon nehezen ment, mivel
valakik a köztudatban úgy szerepeltették az intézetet,
hogy ott bolondokat kell kezelni. Így több családnál
nem is jártunk sikerrel, annak ellenére, hogy akkor az
intézet ajánlotta a legjobb kereseti lehetőséget. Nehéz
volt dolgozókat találni azért is, mert akkor a munkába
járást gyalog esőben-sárban- hóban kellett megtenni.
Lassan azért mégis megindult a munka vállalása. Itt
említeném meg az elsők közötti jelentkezőt Illés
Józsefné-ARANKÁT dinnyeberki-i lakost, aki kezdet
kezdetétől komolyan vette a munkáját, amit
lelkiismeretesen el is végzett. Ennek meg is lett az
eredménye, a vezetés díjazta is a munkáját, hisz
nyugdíjazásáig komoly munkaköröket töltött be.
Itt szeretném még megemlíteni Khun Annát is, aki
nagyon fiatalon kezdte
intézeti tevékenységét
megjárva a ranglétrákat, szorgalmas tanulás-képzés
során eljutott az igazgatói kinevezésig.
Ezt követően újabb próbálkozást kellett megtenni,
ezt is Németh István országgyűlési képviselő
közreműködésével, ez pedig a Dinnyeberki bekötő út
megépítésének szorgalmazása volt.
Szerencsére ez is sikerült. Az igaz, hogy nem azon a
nyomsávon amelyen mi szerettük volna, de így is nagy
siker volt. Ezzel régi nagy álom valósult meg a
dinnyeberkiek részére. Meg is hálálták az út
átadásakor, mert olyan ünnepséget tartottak a több száz
megjelenő számára, ami késő éjszakába nyúló utcai
bállal fejeződött be.
Megszűnt a sár taposás, a betegek lovaskocsival
való szállítása és a jól ismert minden kanyarulatával a
MISÉS-út.

A Dinnyeberkibe vezető korszerű út megépítése
után újabb kéréssel kopogtattunk a megyei vezetők
ajtajánál. Ez pedig a Nádassy telephez kapcsolódó
bekötő út megépítésének a fontossága. Egyes vezetők
már előre mosolyogtak az újabb kérésünk elő
hozatalakor. Mi azonban töretlenül utaztunk a Pista
bácsival, aki igen sok időt és fáradozást áldozott föl
azért, hogy területünkön megvalósuljanak azok a
célkitűzések, beruházások, amely a lakosság és a
dolgozók jobb körülményeit segítette elő. Köszönet
érte! Ez is megvalósult, amelyhez igaz az
erdőgazdaság is hozzájárult, mivel ő is használójává
lett. Ezután vált lehetővé az intézet vezetése számára,
hogy dolgozóit busszal szállíthassa a munkahelyre és
haza. Itt még azt is megemlíteném, hogy az
egészségügyi tárca, a pécsi kórházak eszköz és műszer
ellátásuk
folyamatos biztosításának az intézet
szomszédságában egy korszerű raktárbázist építtetett,
elég jó beruházási összeggel. A felügyeletet Getz
László és Homann János látták el.
Folytatás a következő számban

Boldog Nőnapot kívánunk!

"Az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén, minden
feltétel nélkül fogadják magukba a dolgokat, hogy
érzéseiken át szebbé alakítsák át azokat. "
Richard Wagner

Bükkösd Község Önkormányzata nevében boldog
Nőnapot kívánunk
a települes minden kedves lányának, asszonyának!
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HÍREK AZ ISKOLÁBÓL

MATEMATIKA VERSENY

Összeállította: Heffner Anna

KISTÉRSÉGI NÉMET NEMZETISÉGI
VERSMONDÓ VERSENY
Február 10-én délután Szentlőrincen rendezték meg a
kistérségi német versmondó versenyt. Iskolánkat hat
tanuló képviselte. Az alsó tagozatról: Kunczt Bianka (3.
osztályos), Kiticsics Zalán és Molnár Dániel (4. osztályos) mondtak verseket.

Február 19-én rendezték a Zrínyi/Gordiusz matematikaverseny megyei fordulójára Szentlőrincen. Ezen a versenyen szintén hat tanuló vett részt a bükkösdi iskolából:
Kiskőrösi Máté és Kunczt Bianka (3. osztályos), Pető
Nikolett és Orsós Dávid (5. osztályos), Gondos Alexandra
(6. osztályos) és Farkas Vivien (8. osztályos) diákok.
Szépen teljesített és kiemelkedő pontszámot szerezett a
versenyen Pető Nikolett, Kunczt Bianka és Orsós Dávid.

LABDARÚGÓ EMLÉKTORNA
A 2008 nyarán elhunyt Vörös Zoltán testnevelő tanár és
edző emlékére a SZONEK labdarúgótornát rendezett
Szentlőrincen Bicsérd, Bükkösd és Szentlőrinc csapatainak részvételével. Iskolánk válogatottja 2. helyezést ért
el. A csapat tagjai: Kiss Jácint, Popovics Viktor, Orsós
Márió, Sárközi Dávid (7. osztályosok), Kovács Bálint és
Wolf Péter (8. osztályosok).

JÁTÉKOS ÜGYESSÉGI VERSENY
A felsősök közül Peti Gerda (5. osztályos), Bibity Vivien
és Gondos Alexandra (6. osztályos) szerepeltek a
versenyen.

Kiticsics Zalán első helyezést ért el. Kunczt Bianka és
Gondos Alexandra pedig harmadik helyezettek lettek.

AZ UTOLSÓ HAVAS DÉLUTÁN
Február 16-án, az utolsó havas délutánon szánkózni és
síelni ment az iskola apraja, nagyja a Sümegi-dombra.
Mindenki nagyon jól érezte magát.

Március 2-án kistérségi játékos ügyességi sportversenyen
vett részt az alsó tagozatos gyerekek válogatottja
Szentlőrincen. A csapat 3. helyezést ért el.

AZ ISKOLÁS MACKÓK MEGLÁTOGATTÁK AZ OVIS MACIKAT

Február 25-én az iskola alsó tagozatos diákjai és
tanítóik részt vettek az óvoda hagyományos mackó napi
záróünnepségén. Kicsik és nagyobbacskák igazán jól
érezték magukat ezen a délelőttön. Műsorral köszöntötték egymást, közösen játszottak, falatoztak, díjakat
vettek át a remekül sikerült macis rajzokért. Mindenki
számára nagyszerű élményt jelentett ez a délelőtt.

„ISKOLÁBA KUKKANTÓ”
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Március 2-án a nagycsoportos óvodások látogatták meg
az iskolát. Játékos foglakozás keretében ismerkedtek az
iskolai élettel, bekukkantottak a tantermekbe, irodákba,
megfigyelhették, hogy tanulják a német nemzetiségi
szakkör tagjai a polkát, hogyan búvárkodnak az
iskolakönyvtár könyvei között a nyolcadikosok, és milyen
szép új madaras képek készülnek a vizuális műhelyben.
A leendő elsősök a tanév végéig havonta egy-egy
alkalommal ismét eljönnek az iskolába, így nem lesz
számukra ismeretlen és szokatlan szeptemberben az új
környezet.

GERGELY-JÁRÁS, KISZEHAJTÁS,
VILLŐZÉS
Március12-ével veszi kezdetét a
kisiskolások
népismereti-néprajzi
projektje, amely a húsvéti időszak
hagyományait eleveníti fel „Böjtmástól – Szent Györgyig”.
Gergely-napján, azaz március 12-én (pénteken) a negyedik osztályosok felkeresik a nagycsoportos óvodásokat, és – hagyományos népi rigmusokat mondva,
énekelve – iskolába hívják a gyerekeket.

Gergely-járás Ópusztaszeren

NYÍLT NAPOK AZ ISKOLÁBAN
Március 29-én, 30-án és 31-én (hétfőtől szerdáig)
nyílt napokat tart a bükkösdi iskola. Ezeken a
napokon reggel 8 órától délután fél 2-ig
valamennyi osztály valamennyi tanórája
látogatható az érdeklődők számára.
Mindenkit szeretettel várnak a diákok és a
pedagógusok!

A Gergely-járás szokása réges-régi iskolai ünnepségben
gyökerezik, amelyet IV. Gergely pápa rendelt el 830-ban
I. Szent Gergely tiszteletére. Az iskolás gyermekek
csapatostul házról házra járva verbuválták az iskolába a
gyerekeket. A szokás másik célja z adománygyűjtés volt
a tanítónak; ezt sok helyütt díjlevélben is biztosították
számára. A természetbeni adományokból (lencse, bab,
borsó, kolbász, szalonna, zsír, tojás) a tanító megvendégelte a köszöntőket.
Virágvasárnap (március 28-án) délután a 2-4.
osztályos gyerekek felelevenítik a kiszehajtás és a
zöldágjárás népszokását is a faluban.
A kisze egy olyan báb, amely a telet jelképezi. Ha
kivi-szik a faluból, vele együtt a telet is elviszik. A zöldágjárás (villőzés) pedig a tavasz érkezését, behozatalát
szimbolizálja.

BÜKKÖSDI 4H KLUB
A Bükkösdi 4H Klub a 2008-as évben az adózók
szemé-lyi jövedelemadója 1%-ából 110.796 Ft
összeggel részesült. Ezt az összeget 2009-ben a
Bükkösdi 4H Klub az alábbiak szerint használta fel: működési célra: 24.405 Ft; céltevékenységre: 52.970 Ft;
tartalékra: 33.421 Ft.
2010. március 12-én délelőtt 11 órakor az iskolások
ünnepi műsorral köszöntik az 1848-49-es forradalmat és
szabadságharcot. Az ünnepi rendezvényre ezúton
hívunk mindenkit, aki velünk együtt szeretne emlékezni.

Céltevékenységek: kézműves foglalkozások (textilfestés, batikolás, gipszöntés, origami); színházlátogatás (14
fő 7-14 éves gyermek ifjúsági előadásra szóló jegye).

Meisl Károlyné igazgató

Kérjük, ajánlják fel idén is személyi jövedelemadójuk 1
%-át a Bükkösdi 4H Klubnak! Adószámunk:
18302369-1-02
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Új könyvek érkeztek a Könyvtárba
Idén januárban 70 új könyv és DVD-k érkezett a Közösségi Ház könyvtárába. Minden olvasni vágyót szeretettel várunk!
Új könyveink: A 100 legjobb sajtos finomság, Állati rekordok, Arany J.: Este van, este van, Arany J.:Magyar népmesék, Asher: A
férjem szeretői, Barangolás meseországban 1., Bögrés sütemények, Brezina: Szellemcsók az osztálykiránduláson, Cortez: Vágd és
fuss, Czifferszky: Vava, De castro: A kutyák enciklopédiája, Devecsery: Ünnepelő, Dibben: Repülés, Döme: Ünnepre és emléknapra,
Első enciklopédiám Micimackóval és barátaival, Fekete I.: Örökség, Flehmig: Árnyékos kertek, Fő a bátorság, Gaskell: Vétkek és
vezeklések, Grace: Forgatás indul, Guinness world records 2010, Hajlik a meggyfa..., Hermann: A Vatikán úrnője, Hill: Kívánj
bármit, Hynes: Hegyek, Kalandos mesék, Karczay: A csillagok szelleme, Kende: Nesze neked igazság, Kereszty: Merénylet az érsek
ellen, Kiskondás és más mesék, Martin: Szobanövények enciklopédiája, Lángh: Párizs fű alatt, Levien: A bűn városa, Lorentz: A
szajha, Lutterbüse: Háziállatok és növények a gazdaságban, Macomber: Próbaidős szerelem, Maguire: A boszorkány, McBain: Míg a
halál el nem választ, McDonald: A kultúra könyve, Mi micsoda junior- Földünk, Mi micsoda junior- Repülőtér, Ne állj szóba
idegenekkel, Micimackó!, Oldfield: Hollywoodi hercegnő, Parker: A halál árnyékában, Patchett: Életszonáta, Philip: Mítoszok és
legendák közelről, Poe: A Morgue utcai kettős gyilkosság, Radnai: A báróné vétke, Radnai: Ördögi szérum, Richardo: Turnéláz,
Roberts: Nem teljesen idegen, Robotham: Zuhanás a semmibe, Rózsaligeti: Magyar olimpiai lexikon, 1896-2009, Rübel: Honnan jön
a kisbaba, Scarrow: A sas és a farkas, D. Steel: Eljön a nap, Stilton: Boldogulj angolul, Tarren: Az utolsó riport, Thompson:
Svindlerek, Trigiani: Angyali cipellők, Tringli: Mohács felé, Vine: Születésnapi meglepetés, A víz tündére és más mesék, Waugh: A
megboldogult, Weber: Hüllők, Wickham: A boltkóros férjhez megy, Williams: Tények nagykönyve, Wilkes: Állati lakhelyek, Wolf:
Tanuljunk együtt angolul.
Az alábbi új DVD-k érkeztek: Maga a pokol, A pók fészke, Kukori és Kotkoda1-2., Afrikai szeretők, Mátyás az igazságos. ■

NymTIT Gyorsinfo – a nyuga-mecseki települések hírei - 2010. február
Bakonya

Cserkút

A település
költségvetése
elfogadásra
került,
a
képviselőtestület az elmaradt munkák befejezését tartotta a
legfontosabb feladatnak. A 6-os számú főútra való rácsatlakozás
terveinek előkészítése, a Bakonya és Kővágótöttös közötti
összekötő út javításának befejezése, a csapadékvíz elvezető
közművek elkészítése mind kiemelt feladat.

A képviselőtestület elfogadta a település 2010. évi
költségvetését. Az időjárás függvényében már hozzá is
kezdenének a településen elvégzendő munkákhoz – tájékoztatott
Jónás József polgármester.

Boda
Az
Nyugat-Mecseki
Társadalmi
Információs
és
Területfejlesztési
Önkormányzati
Társulás
(NyMTIT)
közgyűlése egy szakértő céget bízott meg a DDOP 5.1.2/B
kódszámú, a közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó
infrastrukturális beruházások támogatására kiírt pályázat
megírásával és a kiviteli tervek elkészítésével.
Február 2-án tartotta idei első közgyűlését az NyMTIT a bodai
polgármesteri hivatal dísztermében. Az eseményen részt vett Dr.
Hegyháti József, az RHK Kft. ügyvezető igazgatója, Buday
Gábor tudományos és műszaki igazgató, valamint Sződi Imre
főmunkatárs.
Az ülésen Kovács Győző, Boda polgármestere tájékoztatót
tartott az NyMTIT munkájáról, valamint aláírták a 2010. évi
OAH-NyMTIT szerződéseket. Buday Gábor előadást tartott
„Megalapozás a radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek
kezelésének és elhelyezésének új programjáról” címmel. Az
ülésen a tagtelepülések polgármesterei elfogadták az NyMTIT
2010. évi költségvetését.

Cserdi
A település önkormányzata februárban a falunapi
rendezvények sikeres lebonyolítása céljából egy pályázatott
nyújtott be.

Helesfa
A Helesfa-tó beruházási projekt záró munkálatainak
előkészítési fázisai folynak (gépi földmunka, árokásás,
fakitermelés). Az időjárástól függően folytatják a munkálatokat.

Hetvehely
Az önkormányzat 3,6 millió Ft értében egy traktort vásárolt
pótkocsi, fűnyíró, és hótoló kiegészítővel, mely nagymértékben
megkönnyíti a falugondnoki munkát.

Kővágószőlős
A DDOP-2009-2.1.1. kódszámú „Baranya az élmények
birodalma” fantázianevű felhívásra a település beadta pályázatát.
Az elnyert pénzből az ökoturizmus kialakítását és fejlesztését
tervezik megvalósítani.

Kővágótöttös
Pályázatot nyújtott be az önkormányzat a település katolikus
templomában található orgona teljes felújítására. Sikeres
elbírálás esetén még az idei évben megvalósulhat a beruházás. ■

A lap megjelenését a Nyugat-Mecseki
Területfejlesztési és Információs Társulás
támogatja!

A lap megjelenését a Nostra Cement Kft. támogatja!
B ü k k ö s d i H í r l a p – Bükkösd község hivatalos lapja. Megjelenik havonta Bükkösd közigazgatási területén.
Ingyenes kiadvány. Az online változat elérhető a www.bukkosd.hu címről
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„KÉK BOLYGÓ” – ÓVODAI PROJEKT
2010. március 22. – április 16.
SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye
KEDVES VENDÉGÜNK!
SZERETETTEL VÁRJUK ÓVODÁNKBAN
2010. MÁRCIUS 22.-ÁPRILIS 16. KÖZT MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ

„KÉK BOLYGÓ”
ÓVODAI PROJEKT PROGRAMJAIRA.
1. HÉT

„Tó vize, tó vize csupa nádszál…”

2010. március 22.-26.

Kirándulás a szülőkkel BÜKKÖSDI HORGÁSZTÓHOZ - megfigyelések, tapasztalatszerzések.
A vízi élővilág védelme, vizeink tisztaságának megőrzésére irányuló játékos feladatok a tóparton.
Természetfotók készítése.
Plakátok folyamatos gyűjtése, rajzok, képek készítése, változatos technikák alkalmazása a
természet védelmével kapcsolatban – Kiállítás
Homokozókban várak, gátak építése vízfelhasználással.
Horgászós játék a medence felállításával.
Sorversenyek vizes játékok beiktatásával.
Spriccelős képek készítése a betonra, festés kifeszített vászonra.
Természetfilmek vetítése.

2. HÉT
2010. március
29.- április 2.

3. HÉT
2010. április
5.-9.

4. HÉT
2010. április
12.-16.

„Nekem itt van dolgom, nekem itt vannak álmaim…”
Képek készítése: gombfestékkel, temperával és akvarellceruzával.
Víz halmazállapot változásának megfigyelése, jégkészítés, vízforralás. Tapasztalatszerzések,
következtetések levonása.
Vízi járművek barkácsolása, melyeket elkészültük után a medencében úsztatnánk. Közvetlen
tapasztalat során új ismereteket szerezhetnek a tárgyak vízrebocsátásakor pl.: lebeg, elmerül, úszik.
Folyadékok mérése edények, poharak, egyéb eszközökkel.
Változatos irodalmi, zenei, matematikai, vizuális, mozgásos tevékenységek a VÍZ MODULON belül.

„Ezt a Földet választottam…”
Óvodai dohányzásmentes program
Szelektív hulladékgyűjtés a „Kukatündér” című játékkal.
Erdei kirándulás. Az erdő növényei és állatai. Védett növények és állatok.
Természetfotók készítése.
BIOKOM – Zöld suli program
Környezetkímélő közlekedés. Kerékpáros verseny gyerekeknek.
Változatos irodalmi, zenei, matematikai, vizuális, mozgásos tevékenységek a FÖLD MODULON
belül.

„Kertész leszek, fát nevelek…”
Hulladékgyűjtés, hulladékok szétválogatása.
Kertészkedés, növényültetés. Csoportszobák ablakaiban muskátlival,
petúniával teli virágládákat teszünk, magvakat vetünk, csíráztatunk,
virághagymákat ültetünk, ágakat hajtatunk különböző körülmények között.
Zöld -Híd alapítvány
Öko - Kuckó
Változatos irodalmi, zenei, matematikai, vizuális, mozgásos tevékenységek a FÖLD
MODULON belül.

A projektet kidolgozó óvodapedagógusok:
Judtné Berényi Tímea és Priskin Ágota
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