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Önnek is ingyen jár!

Látványos és fontos fejlesztés a horgásztó partján
A
Bükkösdi
Horgász Egyesület
pályázaton nyert 5
millió
forintot,
amelyből egy, a
horgászok és turisták számára szolgáló házat építettek.
Slavonics Csaba, a Horgász Egyesület elnöke elmondja, hogy mintegy 50 m2-es épületet emeltek, amelyben
WC, mosdó, konyha is van. A pályázati pénzhez az egyesület saját forrásból 500.000 Ft-ot tett hozzá, de az egyesület tagjai társadalmi munkában rengeteget dolgoztak, kiki idejének és energiájának megfelelő mértékben. Az épület végső értéke ezért sokkal több lesz, mint a beépített 5,5
millió forint.
Május 1-én lesz a hivatalos átadás, amelyet egy horgászversennyel köt össze az egyesület. Slavonics Csaba
hangsúlyozza, azt szeretnék, ha ez a beruházás nemcsak a horgászok, hanem a falu turisztikai céljait is szolgálná. A 24 férőhelyes nyitott terasz meghitt összejövetelek tartására is alkalmas hely lesz. ■

Jogszabály változás: Kevesebb közmunkás dolgozhat
A munkanélküliek foglalkoztatása az érintettek jelentős hátrányára változott a tavalyi évhez viszonyítva. A változás lényege az, hogy közmunkába
csak azok vonhatók be, akik rendelkezésre állási támogatásban (RÁT) részesülnek, de ami igazán húsba vágó, hogy ilyen támogatást idén kizárólag
egy ember kaphat egy családban. Ha tehát a családban van még munkanélküli, nem kap támogatást és közmunkába sem vonható be.
Budai Zsolt azt mondja, minden idők legnagyobb olyan megszorítása ez,
amely a szegényeket érinti, és naponta kell szembesülnie drámai családi
problémákkal. Nem rajta múlik, alkalmaz-e valakit, vagy sem, ha ugyanis
felvesz olyant, aki a jogszabály szerint nem alkalmazható, vissza kell fizetnie a bért és járulékot is, ezt pedig az önkormányzat nem tudja vállalni, hiszen nincs kerete az ilyen kiadásra. A
lét szélén billegő emberekről van szó, ezért a hivatali apparátus minden dolgozójának nagy érzelmi megterhelést jelent, amikor nehéz körülmények között élő munkanélkülieket kell elutasítani.
Hogy ez mekkora megszorítás, jelzik a számok: tavaly mintegy 60 embert foglalkoztatott az önkormányzat,
idén kb. 30 helybélinek van esélye, hogy átmenetileg munkához juthat. ■

Csalók kopogtatnak, óvatosságra int a rendőrség!
A Szigetvári Rendőrkapitányság a következőkre hívja fel a lakosság figyelmét:
A különböző szolgáltatók (áram, víz stb.) munkatársai mindig formaruhában járnak és sohasem kérnek készpénzes kifizetést, ezért ha bárki valamelyik szolgáltatóra hivatkozva pénzt kér, soha senki ne
engedje be a lakásába, ne fizessen semmilyen összegű pénzt!
 Más indokkal se engedjen be senkit a portájára (pl. oszlop állítása ürügyén)!
 Az utcai árusítás engedélyhez kötött tevékenység, ezért bármilyen olcsó árut kínáló idegent el kell utasítani!
 A polgárőröknek nincs nyomozati jogkörük, ezért ha idegen polgárőrként, bűncselekményre hivatkozva
akar bemenni bárkihez, nem szabad beengedni!
Ha a fentiek közül bármelyikkel találkozik a lakosság, azonnal hívja a Szigetvári Rendőrkapitányságot a
107-es ingyenes hívószámon, vagy az 514-190, ill. 514-200 telefonszámon. Ilyenkor segítség, ha feljegyzik az
autó rendszámát is! ■
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Közgyűlést tartott a Polgárőrség
Március 5-én tartotta a Bükkösdi Polgárőr
Egyesület a beszámoló közgyűlését a Közösségi
Házban. Hajdú József elnök beszámolójából
megtudtuk, sok esemény történt 2009-ben az egyesület
életében. A legfontosabb az, hogy különböző
hiánypótlások teljesítése után az egyesületet a
Cégbíróság bejegyezte. Tavaly pályázattal szolgálati
autóhoz jutottak a polgárőrök, amelynek fenntartását 500.000 Ft értékben - az önkormányzat vállalta.
A lakosság jótékonysági bált rendezett, amely
311.700 forint bevételt eredményezett. Sokan úgy
fizettek belépődíjat, hogy el se mentek a bálra, vagy a
belépődíjnál nagyobb összeget fizettek be, ami
önmagában is mutatja, milyen nagy az egyesület
elfogadottsága a településen. A bálon működtetett büfé
35.000 forintos bevételét Budai Zsolt az Egyesületnek
ajánlotta föl. Egy helyi vállalkozó 50.000 forint
támogatást adott, de kérte, hogy ne legyen nyilvános a
neve.
Hajdú József kiemelte, a lakosság folyamatosan
pozitív visszajelzést ad a polgárőrség munkájáról. A
téli hidegben meleg teát kaptak az éjszakai
szolgálattevők, volt, aki elmondta, azóta tud éjszaka
nyugodtan aludni, mióta tudja, hogy járőröznek az
utcán.
17 polgárőr kapott munkaruhát, a többire vagy
pályázati úton, vagy sponzoroktól próbálnak pénzt
szerezni.
Ennek érdekében az egyesület megkereste a Strabagot
és Bükkösd határában levő másik tulajdonos
birtokában levő kőbányát is. A Strabag képviselője
nem zárkózott el ettől, de a feltételekhez köti a
sponzorálást, - erről még tárgyalnak a későbbiekben.

A beszámoló taggyűlésen jelen volt Budai Zsolt
polgármester is, aki hozzászólásában elmondta: az
önkormányzat azért vállalta a többletköltségek
fedezését, mert tisztában van azzal, a közbiztonság
szempontjából milyen nagy szükség van a polgárőrség
működésére. Hosszú távon azonban az egyesületnek a
saját lábára kell állni, és meg kell tudni szereznie
kiadásainak
fedezetét.
A
félmillió
forintos
támogatáson túl az önkormányzat 3 fő alkalmazottat is
biztosított az egyesület munkájához.
Budai Zsolt elmondta, a rendőrség értekezletén,
ahol a közbiztonság volt a megvitatott téma,
kiemelték, hogy létszámában és eredményességében a
bükkösdi polgárőrség tevékenysége kiemelkedő,
példaként állították a kistérség más települései elé.
Bükkösdön jelentősen csökkent a besurranásos
lopások és betörések száma a polgárőrség
megalakulása óta. (Sajnos tökéletesen bűnmentes
közéletet nem lehet sehol sem várni...)
Keszerice Ferenc a Baranya megyei Közgyűlés
elismerésében részesült - az egyesület elnökségének
javaslatára - , de ez, - bár senki nem akarja kisebbíteni
e kitüntetés súlyát, - az egész egyesület munkájának is
dicséretet jelent.
Hajdú József kijelentette, nagy hangsúlyt helyeznek
arra, hogy a polgárőrség minden tagja kulturáltan
végezze munkáját. Az Országos Polgárőr Szövetség
rendszeresen szervez szakmai továbbképzéseket,
amelynek végén vizsgát is kell tenni, ezekre a
továbbképzésekre minél több helyi polgárőr
részvételét kívánja az egyesület biztosítani.
Nagy segítséget jelent, hogy Somogyi Gábor
vállalta a polgárőrség szolgálati kocsijának ingyenes
javítását. ■

90%os a csatornázás támogatottsága
Jó ütemben halad a település csatornázásának ügye. Budai Zsolt elmondja, a tulajdonosi hozzájárulások
beszerzése megtörtént. A lakosság több, mint 90 %-a támogatta aláírásával a csatornázás ügyét.
Most a következő lépés a Vízügyi Társulat megalakulása. Ez a tulajdonosokból álló testület lesz. A Társulat
a csatornázás megvalósítására létrejövő szervezet lesz, amelyet a Cégbíróságon kell bejegyezni. A Képviselő
Testület szervezőbizottságot választott, amelyből később a felügyelő bizottság és az intézőbizottság alakul
meg. Ez a bizottság jár majd el a beruházással kapcsolatos ügyekben.
A vízügyi létesítési engedély ügyében már folyamatosan zajlanak az egyeztetések a környezetvédelmi
hatósággal. Emellett a képviselő-testület meghatározta a közbeszerzés paramétereit is, valamint megbízta a
közbeszerzési eljárás kiírására és lefolytatására az erre jogosult szervezetet is. Ez igen nagy és komoly feladat,
költségei a beruházásról szóló pályázatban szerepelnek, vagyis ez a folyamat is uniós pályázati pénzből
történik. A megbízott cég olyan pénzügyi, személyi és tárgyi feltételeket szab meg, amely garantálja, hogy ez
az óriási beruházás a legnagyobb biztonsággal menjen végbe, a lehető legnagyobb garanciák mellett.
Közreműködő Szervezet: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 7400
Kaposvár, Szántó u. 5. www.deldunantul.eu ■
Kemény tűzifa eladó Bükkösdön. Érdeklődni
lehet: 0620/928-8129, 0630/856-2049
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Bükkösdön a Rákóczi út 18. sz. alatti 2,5 szobás
központi fűtéses családi ház, nagy
melléképülettel eladó. Érdeklődni lehet:
30/593-6880

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Zöld Völgyért
Egyesület kertészetében (Szeszfőzde mellet)
palánta kapható! Minden kedves vásárlót
szeretettel várunk!
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Igyekszünk egyensúlyt teremteni!
Bükkösd Holnapjáért Egyesület Hírei
Azt mondják, nehéz megtalálni az egyensúlyt a munka és a szórakozás között, de mi igyekszünk
programjaink szervezése során minderre törekedni. Februárban hagyományos Farsangi bálunk keretében
szerettünk volna a lakosoknak szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget teremteni. A jelmezes mulatság a vártnál
kevesebb, de annál jobb kedvű résztvevő jelenlétével zajlott. Több kreatív, saját kezűleg készített jelmezt
csodálhattak meg a bálozók körében.
Ígéretünkhöz híven a Nőnapot is emlékezetessé szerettük volna tenni. 350 nőnapi, névre szóló meghívót
hordtak ki Egyesületünk tagjai. Örömmel vettük, hogy sokan elfogadták meghívásunkat és a Bükkösd
Holnapjáért Egyesülettel közösen ünnepelték e jeles alkalmat. Az est folyamán az EFFECT zenekar szolgáltatta
a talpalávalót. 23 óráig önfeledten mulattunk csak mi hölgyek, férfiak jelenléte nélkül. Bár minden tiszteletünk
az övék, de őszintén szólva nem éreztük hiányukat. Az est folyamán két meglepetéssel is kedveskedtünk a
jelenlévőknek. 22 órakor CHIP and DALE Show szórakoztatott időseket és fiatalokat egyaránt. Úgy érezzük,
hogy a várakozásoknak megfelelően igen színvonalas, izgalmas, vérpezsdítő előadást láthattunk. A férfiak
csatlakozása után következett az est második meglepetése, mely az Önkormányzat jóvoltából jött létre. Budai
Zsolt Polgármester Úr köszöntője után, minden hölgy somlói galuskával édesíthette meg az est hátralévő részét.
Ezúton is köszönjük szépen! A felhőtlen hangulat hajnalig tartott, s őszintén bízunk abban, hogy minden
jelenlévő megelégedéssel távozott a Nőnapi partiról.
Mindezen izgalmas programok után, a munkáról sem feledkezett meg Egyesületünk. Már beszámoltunk róla,
hogy a Samu Géza Emlékház felújítási munkálatai megkezdődtek. Sor került a födém felújítására, vakolásra,
festésre, színezésre, ablak és ajtócserére. Hamarosan parkoló kialakítása következik, valamint az udvar teljes
rendbetétele sem maradhat el. Igyekszünk minél használhatóbbá, hangulatosabbá, a falu összképébe
illeszkedővé varázsolni az emlékházat. Bár ez az 5 millió forint csodatételre nem elég, de egy változási
folyamat beindításához éppen elegendő. Saját forrásaink átcsoportosításával és társadalmi munkával
igyekszünk minden hiányzó forrást pótolni. Ezúton is szeretnénk megkérni a falu lakosait, ha padlásaikon,
fészereikben őriznek olyan régi tárgyakat, használati eszközöket, szőtteseket, iratokat, kidobni szánt bútorokat,
melyek emlékházunk kiállítását gazdagíthatnák, kérjük bocsássák az Egyesület rendelkezésére!
Bár nem biztos, hogy kívülállóként Önök is így látják munkánkat, de mi úgy érezzük, a falu életéből mindig
aktívan kivesszük a részünket, s elképzeléseinkkel, tetteinkkel bizonyítani szeretnénk, hogy Bükkösdért, az itt
élőkért, magunkért dolgozunk!
Április hónapban az iskola Nyúlnapi projektjének színesebbé, változatosabbá tételéhez járulunk hozzá,
anyagi támogatás formájában. Kívánjuk, hogy ennek az adománynak is vegyék olyan hasznát, mint minden
eddigi felajánlásunknak! ■

Bükksödi Borveseny 2010.
A Bükkösdi Közösségfejlesztő Egyesület tisztelettel meghívja a bükkösdi borosgazdákat a
Kultúrházban 2010. 04. 17-én szombaton 14:00–kor kezdődő borversenyre!
A nevezés feltételei:
A bormintákat a szokásos módon fajtánként 2 db 7 dl-es üvegben kell leadni április 16-án,
pénteken 18 óráig a helyszínen. Az első minta nevezési díja 500 Ft, minden további minta 200
Ft.
A bírálat menete:
A zsűri tagjai a korábbi évekből jól ismert villányi és siklósi borász szakemberek lesznek. A zsűri zárt ajtók
mögött értékel szombat délelőtt, Spiegel Zsolt villányi hegybíró elnökletével. A mintákat 20 pontos
rendszerben értékelik és arany, ezüst, illetve bronz fokozattal díjazzák.
A eredményhirdetés:
Az eredmények ismertetésére és az oklevelek kiosztására szombaton 14 órakor kerül sor. Átadásra kerül az
év bora kitüntető cím is! Az eseményre meghívást kapnak a település képviselői és polgármestere is. A
díjkiosztó után a szakemberek kérésre elmondják minden mintáról a véleményezést és tanácsot is adnak. A
programot szokás szerint kötetlen beszélgetéssel, nótázással, borozással zárjuk!
Tisztelettel várjuk a borosgazdákat! ■
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Foglalkoztatási paktum a Szinergia Egyesületnél
„Szinergiában a térség munkaerőpiac fejlesztéséért” címmel nyert el támogatást a Szinergia Egyesület,
amely két kistérséget foglal magába, a Szigetvárit és a Szentlőrincit. A foglalkoztatási paktum alapja a
projekt keretében elkészített stratégia és az abban megfogalmazott irányokból és kitörési pontokból adódó
feladatok végrehajtása. Az alapító tagok fontos feladatnak tartják a Szigetvári és a Szentlőrinci kistérség
gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével, a vállalkozások erősítésével, új
munkahelyek teremtésével, valamint a munkavállalók elhelyezkedésének segítésével. Felelősséget
vállalnak abban, hogy kidolgozzák az említett két kistérség foglalkoztatási stratégiáját, amely figyelembe
veszi a helyi munkaerő-piac egészét, adottságaival, problémáival szükségleteivel és lehetőségeivel együtt. A
foglalkoztatási stratégia megjeleníti a kistérségei munkaerő-piaci specifikumait, elvárásait, elképzeléseit. Az aláíró felek
készek lehetőségeiket a Dél- Dunántúli Régió, a megye és a kistérségek foglalkoztatás-fejlesztési céljainak szolgálatába
állítani.
Az együttműködési szerződésnek az a célja, hogy megismerjék a két kistérség foglalkoztatási helyzetét,nehézségeit, a
munkanélküliség okait. Összehangolják a térségi szereplők gazdasági és humánerőforrás fejlesztési elképzeléseit, céljait
és megoldást keressenek a problémákra, különös tekintettel a munkaerő-piaci igények és a szakképzés összhangjának
megteremtésére, összehangolják a pénzügyi forrásokat, a foglalkoztatáspolitikai célok eredményes megvalósítása
érdekében. A legfontosabb cél, hogy foglalkoztatási programok valósuljanak meg a gyakorlatban.
Az alapítók március elején történt aláírásukkal rögzítették, hogy a paktum nyitott partnerségi együttműködési forma,
amelyhez minden olyan vállalkozás, szervezet és magánszemély csatlakozhat, amelyik a célkitűzésekkel egyetért és
aktívan részt vesz a megvalósításban.
Érdeklődni lehet a Szinergia Egyesület munkaszervezeténél Szigetváron a József Attila u. l9. szám alatt, vagy a Helyi
Vidékfejlesztési Irodában Szentlőrincen a Pécsi u. 21-ben Müller István HVI irodavezetőnél. Ezúttal is jelezzük, hogy
Szentlőrinci HVI iroda egyéb ügyekben is, pl. UMVP-s információk és tanácsok tekintetében továbbra is áll az ügyfelek
rendelkezésére. Müller István telefonos elérhetősége: +36-20-326-48-96. E-mail: szentlorinci@vkszi.hu. Ügyfélfogadás
közösen a Helyi Akciócsoport képviselőjével és az NFÜ kistérségi koordinátoraival változatlanul csütörtöki napokon van
9-12 óra között a HVI irodában. ■

NymTIT Gyorsinfo
a nyuga-mecseki települések hírei - 2010. március
Bakonya
Elkezdődtek a községben a tavaszi karbantartási
munkálatok. 7 közmunkás segítségével virágosítás, a
közterületek rendbetétele, valamint a csapadékelvezető
árkok tisztítása folyik.
Boda
Az időjárásnak köszönhetően elkészült a műfüves pálya
borítása, a műszaki átadásra március 29-én került sor.
*
A nemzeti ünnep alkalmából a Baranyi Emberekért
Szövetség Pro Humanitate kitüntetést adományozott
Kovács Győzőnek, Boda polgármesterének, a Nyugatmecseki Társadalmi Információs és Területfejlesztési
Társulás elnökének a baranyai emberekért végzett
munkájáért.
Cserdi
A hónap végére befejeződnek a katolikus templomot
övező kerítés kivitelezési munkálatai.
*
Elkészült egy, a település számára fontos beruházás, az
úgynevezett „Európa Fal”. A tereprendezési munkák után,
várhatóan áprilisban kerül sor az ünnepélyes avatásra.
Helesfa
Felvonultak a gépek a „Helesfa-tó” projekt befejező
munkálataihoz. A terveknek megfelelően nyár végén
kerülhet sor az ünnepélyes átadásra.
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Elkezdődött az EU szabványnak megfelelő játszótér
kiépítése. A munkálatok után, a tervek szerint májusban
kerül sor az átadásra.
*
A vasútállomáshoz vezető járda területkialakítása
megtörtént, így április elején elkezdődhet a földmunka és a
járda építése.
Hetvehely
A szennyvíz-beruházási pályázat elnyerése után a
vízjogi létesítési engedély benyújtása van folyamatban.
Kővágószőlős
A jó idő beköszöntével elkezdődhettek a faluszépítő
munkák a településen.
*
A Zsongorkő Baráti Kör szervezésében, április 8-án
borverseny lesz a kővágószőlősi kultúrházban. A helyi
termelőkön kívül, a környező települések borosgazdái is
indulhatnak a versenyen. A minták leadása április 6-án, 14
és 18 óra között lesz a kultúrházban, az
eredményhirdetésre április 17-én kerül sor.
Kővágótöttös
Elkezdődtek a településen a térfigyelő kamera rendszer
kivitelezési munkálatai, a tervek szerint április hónapban
sor kerülhet a próbaüzemre is.
■
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HÍREK AZ ISKOLÁBÓL
Összeállította: Heffner Anna

MEZEI FUTÓVERSENY
Mezei futóversennyel köszöntötték a tavaszt az
iskolások március 4-én. A leggyorsabbak voltak – és a
korosztályukban első helyezést értek el: Orsós Erika és
Wolf Péter (8. osztályosok), Bibity Vivien és Gönczi
Gyula (6. osztályosok), Bogdán Dalma és Bibity Dániel (4. osztályosok), Pataki Dorina (2.
osztályos),
Nagy
Barnabás
(1.
osztályos).

Az iskola nevében ez úton szeretnénk köszönetünket
nyilvánítani
Bognár
Jánosnénak,
Gallovich
Zoltánnak, Dr. Harcos Kingának, Dr. Kutnyánszky
Valériának, Litter Jánosnénak, Varga Lajosnénak,
Pántya Ilonka néninek, hogy fogadták a gyerekeket és
adományaikkal
hozzájárultak
a
Gyergely-járás
sikeréhez. Külön köszönjük Gondos Gabriella
óvodavezetőnek és Gyenesné Klett Ibolya óvónőnek
az óvodai barátságos fogadtatást és vendéglátást.

MÁRCIUS 15-EI ÜNNEPÉLY

GERGELY-JÁRÁS

Március 12-én szép ünnepség keretében emlékeztek meg
az iskolások és az érdeklődő falubeliek az 1848-49-es
forradalomról és szabadságharcról.

”BÖJTMÁSTTÓL SZENT GYÖRGYIG”

Március11-én és 12-én egy népismereti-néprajzi projekt
(„Böjtmástól – Szent Györgyig”) részeként a 4. osztályos
gyerekek felelevenítették a Gergely-járás szokását a
faluban. 11-én több boltot, a cukrászüzemet, a patikát és
a háziorvosi rendelőt látogattak meg és műsorukkal
köszöntötték a dolgozókat, valamint adományokat
gyűjtöttek (mendikáltak) a projekt számára.12-én a
nagycsoportos óvodásokat csalogatták műsorukkal az
iskolába. A Gergely-járókat fogadók bőségesen
megajándékozták a gyerekeket (kosárnyi édességet,
tojást, pénzadományt -12.600 Ft-ot - kaptak).

A Gergely-járással induló népismereti-néprajzi projekt
iskolai „indító napjára” március 16-án került sor. A közel
egy hónapig tartó projekttevékenységek megismerése
után kvízjáték feladatait oldották meg a 2-4. osztályos
gyerekek.

Március 18-án – az előzetesen gyűjtött receptek alapján
nagyböjti ételeket készítettek és kóstoltak a projekt
résztvevői. A 2. osztályosok mákos gubát, a 3.
osztályosok babsalátát, a 4. osztályosok pedig szilvaciberét készítettek krumplis gombóccal. A legkelendőbb
ételnek a mákos guba és a babsaláta bizonyult. A szilvaciberét – ami a mi vidékünkön kevésbé ismert – óvatosan
kóstolgatták a gyerekek.
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„RIGÓCSŐR KIRÁLY”
Március 24-én újabb színházi élmény várta az 1. és 4.
osztályos gyerekeket. Ők a pécsi Bóbita Bábszínház
„Rigócsőr Király” című előadását tekintették meg. Az
előadás előtt lehetősége volt a gyerekeknek arra, hogy
bepillantsanak a kulisszák mögé, belebújjanak a
díszletekbe. A bábszínház kéz bábkészítő-tervező
munkatára pedig bemutatta nekik a bábkészítés
fortélyait.

VÍZ VILÁGNAPI ORSZÁGOS SIKER

„KÖNYVESPOLC” – KISTÉRSÉGI
MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ

A Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium,
valamint a Duna Múzeum által február végén
meghirdetett 4 fordulós víz világnapi internetes játék
alsó tagozatos kategóriájában Molnár Dániel 4.
osztályos tanuló 1. helyezést ért el. Oklevelét és jutalmát
március 22-én, a Víz Világnapján vehette át Pécsett
Szabó Miklós környezetvédelmi minisztertől.

„A KIS HABLEÁNY”
Március 23-án az iskola mintegy 40 fős csoporttal
Kaposvárra utazott, ahol a Csíky Gergely Színház
stúdiójában megtekintették „A kis hableány” című
mesejátékot. A szokatlan helyszín, a színészek
közelsége és a kiváló előadás felejthetetlen élményt
jelentett a gyerekek számára.

Március 25-én rendezték Szentlőrincen a „Könyvespolc”
műveltségi vetélkedő döntőjét, ahol hét - 5-6.-osokból
álló - kistérségi csapat mérhette össze tudását,
tájékozottságát. A bükkösdi iskola csapata 2. helyezést
ért el. A szép eredményt elért csapat tagjai: Bibity
Vivien és Gondos Alexandra (6. osztály), valamint
Kántor Izabella és Pető Nikolett (5. osztály) voltak.
Március 29-én a 7-8. osztályosok műveltségi
vetélkedőjére került sor, szintén Szentlőrincen. A
bükkösdi diákok a tizenegy versenyző csapat közül a 3.
helyezést érték el. Ebben a csapatban Bogdán
Zsuzsanna, Farkas Vivien, Orsós Erika és Slavonics
Csaba (8. osztályosok) képviselték az iskolát.
Gratulálunk mindkét helyezéshez!

„NYÚLNAP” AZ ISKOLÁBAN
Április elsején kerül megrendezésre az iskola
hagyományos „Nyúlnapja”, melyen az alsó tagozatos
diákok vendégül látják az óvodásokat. Kézműves
foglalkozások, ügyességi játékok, finom falatok
kóstolása, rajzkiállítás és sok más hasonló érdekesség
várja a részvevőket. (A „Nyúlnap” eseményeiről
következő
lapszámunkban
képes
beszámolót
készítünk.)

BÜKKÖSDI 4H KLUB
Kérjük, ajánlják fel idén is személyi jövedelemadójuk 1 %-át a
Bükkösdi 4H Klubnak! Adószámunk: 18302369-1-02
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Fél évszázad távlatából – 2. rész
Szabó László visszaemlékezése az 1960-1975 közötti időszakra
Területünkön,
főleg
Bükkösdön
folytatódtak a fejlesztések, beruházások:

tovább

Állami támogatás mellett nagy közösségi
összefogással épült ki az egészséges vezetékes vizet
adó törpe vízmű. Ebben az időszakban kezdődött el a
téglás-köves bukdácsoló járda helyett a sima
aszfaltozott járda építése a lakosság igen sok
társadalmi munkájával. Megépült az óvoda új szárnya,
ezt szükségessé tette a gyermek létszám gyors
emelkedése. Füleki Vincéné az akkori vezető óvónő és
az óvodai személyzet nagy szorgalommal és
felelősséggel, a szülők nagy megelégedésére végezték
munkájukat. Új péküzem épült, ahol jó minőségű
kenyeret és péksüteményt állítottak elő a mesterek
napról-napra Homann János, Gelencsér László és Kiss
Sándor udvarias kiszolgálást biztosítottak. Máy
Józsefné- Haupert Györgyné és Keller Ferencné.
Teljes új templom torony került a régi helyére. A
megyei egyház vezetés kevés anyagi segítsége mellett,
a legnagyobb támogatást a falu lakossága adta. Abban
az időben több plébános töltötte be az egyház
képviseleti tisztét, akik a közösség érdekében
példamutatóan működtek közre, ezzel elősegítették azt
is, hogy az egyházi rendezvényeken mindig sokan
vettek részt. Régi vágya teljesült a község lakóinak
azzal, hogy megépült a gázcsere telep Zsirmann Rózsi
mindig szolgálatkész kiszolgálásával. Több családi ház
épült meg a szocialista brigádok, szomszédok és
barátok támogatásával. Bükkösd Község vezetésének
szorgalmazására Madarász Jánosné (Szentlőrinc
Takarékszövetkezet elnöke) hozzájárult egy új
szövetkezeti irodahelység kialakításához, amely
kulturált körülmények között fogadhatta ügyfeleit.
A régi Vajda János házánál bérelt irodában,
valamint az új irodában Vajda Istvánné, Bank György,
Ambrus Józsefné, Nemes Józsefné és Mezei Istvánné
dolgoztak.
Nagy
önkéntes
közös
lakossági
adakozásból ki-ki anyagi erejéhez mérten és
társadalmi munkájával épültek fel a temetői
ravatalozók. Bükkösdön Módenszider János szakmai
irányításával. Ebben sokszoros köszönet illeti a
közreműködő
tanácstagokat.
Nagy
sajnálattal
bontottuk le a régi tűzoltó szertárat, de annál nagyobb
örömmel építettük fel a Közösségi Házat, amely sok
rendezvénynek és kisegítő tevékenységnek adott
otthont. Nagy vívmánynak tartottuk, hogy az oroszlói
állami gazdasághoz tartozó bükkösdi területet önálló
gazdasági egységgé tudtuk elismertetni a megyei
vezetéssel. Így jött létre a Bükkösdi Állami Gazdaság
önálló vezetéssel és dolgozókkal, amelynek első
igazgatója Demkó András lett, majd halála után Vadál
Béla.

Az akkori társadalmi rendszer működéséhez
mérten minden községben megvoltak a maguk
szervezetei, amelyek összefogták a lakosság minden
rétegét. Ezek élő eleven, kezdeményező és segítő
szervezetek voltak. Abban az időszakban közös
összetartás, összefogás, a segítő szándék a települések
fejlődése érdekében példaértékű volt. Ha kellett a
községek közösségei egyszerre mozdultak, volt olyan
példa is, hogy egy-egy akció során az volt a bánatos,
akinek nem sikerült abban részt vennie.
Néhány példát szeretnék megemlíteni, amelynek során
a megyei vezetés is felfigyelt ránk, elismerték kiemelt
tevékenységünket, úgy a támogatást is szívesebben
megadták, amit a korábbi példák is mutatnak.
1. Virágos Baranyáért
Az 1960-as években megyei szinten versenyt
indítottak „VIRÁGOS BARANYÁÉRT” községek
faluszépítő címmel. Ebben a versenyben Bükkösd III.
helyezést ért el.
Hogyan tudtuk ezt elérni:
Komáromi Antal elnökhelyettes vezetésével
4500 rózsatövet, több száz facsemetét és virág palántát
hozatott. Példamutató nagy társadalmi összefogással
megkezdtük a parkosítást a Postától a Perneckerékig, a
buszvárótól a templom bejáratáig mindkét oldalon,
templomtól az élelmiszerboltig, a tanács, a
takarékszövetkezet előtt, majd az óvoda előtt, a vasút
állomásnál, a megyefai iskolánál, a közterületeken és
minden családi ház előtti kiskertek virágos kertté való
kialakítását,ahol ez lehetséges volt. Nagyon lelkes
csoportok megosztva, fiatalok és idősek nagy
gondossággal végezték az ültetéseket, megosztva a
területet. Később a faluba érkezőket és az áthaladókat
valóságos virágillat fogadta. Akkor virágos, szép,
gondozott parkjaink, házak előtt virágos kertjeink,
megművelt földjeink, hosteljaink, szőlőink voltak.
Parlagon gazzal benőtt termőterületeink nem voltak ,
erre az akkor élő emberek nagyon vigyáztak, meg a
járási szervek ellenőrzései során a parlagon maradt
föld tulajdonos gazdáját meg is bűntették, lehetett az
Tsz, állami gazdaság vagy magánszemély. A parkok
kialakítása rózsával, virággal, facsemetékkel való
beültetése után büszkén leírhatom, hogy további
rendszeres hétvégi gondozását az úttörők és az ifjúsági
szervezet vállalta pedagógusok és Komáromi Antal
vezetésével. Olyan példával is találkoztam, hogy
megyefai asszonykák hoztak virágot és elültették az
elpusztultak helyére. De annak is rendszere volt, hogy
a hétvégi tanítási napon az utolsó órákban, azokkal a
tanulókkal,akik szabadok voltak a házak előtti vizes
árokból összegyűjtötték a hulladékot.
▶
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2. Ároktisztítások
Az akkori vezetés nagy gondot fordított vízelvezető
árkok tisztítására is. Az út alatti víz átereszek
megépítésével párhuzamosan, a felső házak előtt
húzódó vízelvezető árkokat és a híd alatti részeket
tisztíttatta és árkoltatta ki, hogy az út alatt megépített
átereszen folyjon el a víz. Éveken keresztül mindig
nagy gondot jelentett a Korpád felől lezúduló hatalmas
tömegű víz és iszap nagyobb esőzések alkalmával.
Ekkor az alsó házak mindig veszélyben voltak, ennek
csökkentése érdekében két-háromszor is teljes árok és
híd alatti tisztítást végeztettünk egészen a Komáromihídig.
Az is kötelező érvényű volt, hogy legalább évente
egyszer a Bükkösdi patak belső része is tisztításra
kerüljön, ezzel is elősegítve, hogy a nagy tömegű
vízmennyiséget is képes legyen levezetni. Ennek
ellenére mégis előfordult két esetben olyan árvíz, hogy
az árok nem bírta el a víz elvezetését, így annak
nagyobb károsító hatását a vasúti töltés fogta fel. Az
első ilyen özönvíznél a Kossuth utcai alsó házak kertjei
és szuterénjai teljesen megteltek. A Rákóczi utcai
pedagógus lakás tetejéről mentették ki az ott lakó
családokat motoros gumicsónakokkal a Dombóvárról
leérkező szovjet katonák. Az is megtörtént ez
alkalommal, hogy egy kedves férj a feleségét teknőbe
téve mentette ki a vasúti töltés felé.
3. Vietnamiak megsegítése
Az 1960-as évek végén a Vietnamban folyó háború
súlyos sérültjeinek gyógyító megsegítésére négy
községi szinten véradó mozgalmat szerveztünk. 472 fő
adott vért önkéntesen. A véradókat buszokkal
szállítottuk be. A vér vételt 7 csoport végezte. Ezen a
napon a Vietnami nagykövetség teljes létszámmal
képviseltette magát, akik nagy meghatottság közepette
mondtak köszönetet a véradásért. Alig hitték el, hogy
Magyarországon, egy ilyen kis településen ilyen
eredmény elérhető. Ezért az akcióért minisztériumi és
megyei elismerésben részesültünk. Ezen eredményhez
nagyban hozzájárultak a község vezetése mellett a
társadalmi szervezetek, de legjobban a Vöröskereszt, a
Nőbizottság és a KISZ fiataljai. Az ezt követő
években a községeinkben megrendezett véradáson
mindenhol nagy létszámmal vettek részt, amelyek
valóságos ünnepélyek voltak a Vöröskereszt
szervezésében. A véradó állomásról mindig szívesen
jöttek ki, akik melegen köszönték megvendégelésüket.
Ennek a folyamatosság fenntartásának köszönhető,
hogy az akkori években nagyon sok sokszoros
véradóvá vált dolgozó lett.
4. Idősek napi rendezvényeink
1968. augusztus 20-án először tartottuk meg 4
községi szinten a Kultúrház udvarán szépen feldíszítve
8

az idősek napját. Ezen az ünnepségen 396 főt
köszönthettünk és vendégeltünk meg. Az anyagi
forrást a Tsz, a Tanács és a Szakszervezet Várkonyi
János és Tardos Ferenc vezetésével biztosította. A
kiadás részletes elszámolását mindig megtettük az
ünnepség
szervezőinek
és
közreműködőinek
jelenlétében. A méltó ünneplés apropóját mindig a
Pécsi Nemzeti Színház legkiválóbb művészei Péter
Gizi vezérletével és a megyei szakszervezet színészei
adták. Ebből a műsoradásból soha nem maradtak ki
legkedvesebbjeink az iskola és az óvoda fiataljai. A
pécsi színészek minden évben elvárták a meghívást,
akik szívesen is jöttek. A legidősebbeket mindig külön
meg is ajándékoztuk, ez a 4 községre szervezett
ünnepség 1975-ben megszűnt.
5. Német kultúrcsoport
Nagy jelentőségű volt abban az időszakban egy
német nemzetiségű ének- tánc- kultúr- és zenés csoport
fogadása, szerepeltetése. Ez is megvalósult
a
Mecseknádasdi kultúrcsoport fogadtatásával. Egész
napos kedves, meleg hangú és vidám műsort adtak,
amelynek igen sok látogatója volt még vidékről is.
6. Gazdasági bemutató
A Tsz szervezésében, melyet a megyei szervek és a
TESZÖV vezetése is támogatott. Országos Hegyi
Legelő elnevezésű gazdaságos hasznosítású bemutatót
tartottunk. Ezen a szakmai bemutatón 250 fő
szakember képviseltette magát. A látvány nagyon
tetszett nekik, akik kellemes tapasztalatokkal hagyták
el községünket. A terep az alsó faluvégnél elterülő
legelőn történt, természetesen más kivitelben, mint
ahogy jelenleg kinéz.
7. Közoktatási konferencia
Az iskola és az intézet vezetése a felkéréseknek
megfelelően kulturált körülmények között több megyei
szakmai konferencia megtartásának adott helyet.
8. Külföldi delegációk
Ebben az időszakban több külföldi delegációt
fogadtunk, amelyek legtöbbje gazdasági indíttatású
volt. A látottak és tapasztalatok, valamint a
vendégfogadás után nagyon kellemes hangulatban
távoztak.
9. Saját rendezvényeink
A saját rendezvényeink megtartásával és
színvonalával méltó elismerést kaptunk a járási ás
megyei szervek részéről, amelyekbe legtöbbször
Szentlőrincet is megelőztük. Példaképül említettek
bennünket szervezésben, színvonalban és az
összetartásban.
▶
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Méltó ünneplés keretében tartottuk meg:
 Az állami ünnepeket, amelyeken az iskola-óvoda, a felnőtt fiatalok és a Nádassy telep gondozottai adtak
színvonalas műsort.
 Közös nőnapot a Kultúr- Házban
 Pedagógusa napot az iskolánál
 Gyermek napot az óvodával közösen
 Családi estéket évente 5-6 alkalommal, amelyet elosztva tartottak a különböző szervezetek, valamint az
iskola és óvoda szülői munkaközössége
 Búcsúi bálok
 Szüreti bálok
 A farsangi bálok
Előfordultak, hogy név és születésnapokat széles baráti, családi ünnepek keretében tartottak.
Végül szeretném felsorolni községenként azokat a személyeket, akik abban az időszakban aktív húzóerői voltak
a közösségi élet összetartásában, mozgósításában. Az eddig szerepeltetett nevek mellett megemlítésre méltóak
még az alább felsorolt személyek, akik ugyancsak megérdemlik az elismerést attól függetlenül, hogy már
többen közülük eltávoztak az élők soraiból. Nevek említése nélkül is még sokan voltak, akik sokat segítettek
természetesen őket is köszönet illeti:
Bükkösdön: Rechnitz Dezső, Demkó András, Mayer József, Várkonyi János, Tardos Ferenc, Németh Gyula,
Csikesz József, Czékus Tamás, Györe Vince, Demse Ferenc, id. Arató József, Bank György, Mezei János,
Ferenczi József, Pári József, Hegyes István, Kiss József, Fehérvári Nándor.
A különböző rendezvényeknél aktívan segítettek: Nemes Jószefné, Pölöskei Istvánné, Szabó Lászlóné,
Zsirmann Rózsi, Wigand Józsefné, Csordás Józsefné, Barka Béláné, Haupert György és felesége, Paleszter
Antal, Bartalovics János, Volcsányi Rezső, Homann család, Litter Család, Máy Józsefné, Németh Györgyi.
Goricán: Lemle Géza, Hoffer család, Hauser család, Hölbling család.
Helesfán: Tankovics Antal, Bende József, Varga Istvánné, Kapos Béláné, Babocsai Istvánné, Borbás Gyula,
Szűcs Károly.
Cserdiben: Nagy Elemér, Hollósi Ernő, Magócs László, Magócs Lászlóné, Cseke Gyula.
Dinnyeberkiben: Mátyás Ferenc, Balogh Antal, Kajdon Béláné, Zákányi Nándor.
A visszaemlékezés során a felsorolt eseményeket, történéseket szerettem volna feleleveníteni a teljesség
igénye nélkül. Valószínű, hogy ilyen régi távlatból mindenre nem tudtam visszaemlékezni, ezért elnézést kérek.
Azt azért nagyjából sikerült bemutatni, hogy abban a korszakban hogyan éltünk, dolgoztunk és fejlődtünk. Arra
szeretném kérni az utókort, hogy 1975-ös évek utáni események, a fejlődés ütemei, az elért eredmények
folyamatában lennének megörökítve, mert e község múltja, jelene és jövője megérdemelné. Nagy figyelemmel
kísérem az azóta eltelt évek történéseit, eseményeit főleg Bükkösd vonatkozásában. Szívesen vettem és most is
veszem kezembe az önkormányzati lapot, valamint a civil egyesületek által megjelentetett hírközlő
kiadványaikat, amelyből úgy gondolom, hogy bőven volna mit megörökíteni az utókornak. Ezekkel a sorokkal
szeretném befejezni visszaemlékezéseimet. ■
Szabó László, nyugdíjas

Fogathajtó bajnokság Bükkösdön
Fogathajtó bajnokságot rendezünk a bükkösdi sporttelepen 2010. 04. 24-én, szombaton. A verseny az
országos C kategória versenyszabályzat, valamint a Dél-Dunántúli Lovasszövetség 2010. évi C kategória
versenyszabályzata szerint kerül megrendezésre. A verseny nyílt azon bárki meghívás nélkül részt vehet.
Program:
8 órától nevezés a versenyre
9 órától technikai értekezlet, sorsolás, pályaismertetés
10 óra: akadályhajtás 1. fordulója
12 óra ebédszünet
13:30 akadályhajtás 2. fordulója
15 óra vadász hajtás
17 óra ünnepélyes eredményhirdetés
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a településről is!
Arató Barna, szervező
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Bükkösdi Hírlap

2010. március

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
Felelős Kiadó: Budai Zsolt polgármester, Kiadó címe: Bükkösd, Kossuth L. u. 48. Tel.:73/578-560
Főszerkesztő: Volcsányi Gábor. Szerkesztőség címe: Bükkösd, Kossuth u. 57. Tel.: 73/578-535
Nyomtatási munkálatok, terjesztés: Bükkösdi Közösségfejlesztő Egyesület. e-mail: telehaz@bukkosd.hu.
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