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Megjelenik kéthavonta. Ingyenes!

Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja.

Értesüljön falunk híreiről!

„Bemutatjuk helyi értékeinket” előadássorozat

A szünetekben a hallgatóság megkóstolhatta az előadók
által bemutatott finomságokat: pálinkát, mézet, bort,
kolbászt, stifoldert, házikenyeret. Az ebédszünetben ízletes ebédet szolgáltak fel minden jelenlévőnek az Önkormányzat dolgozói.

2019. márciusában az EFOP-3.7.3-16 jelzetű „Az egész
életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” című
pályázat keretében került megrendezésre a bükkösdi
Művelődési Házban az a nagyszabású előadássorozat,
amely bemutatta a téma iránt érdeklődő lakosoknak, hogy
milyen természeti, társadalmi, gazdasági, szociális kulturális és a mindennapi élet jobbítását segítő helyi értékek
lelhetők fel Bükkösdön és környékén, amikre mindannyian
büszkék lehetünk. A programra közel száz érdeklődő
fogadta el az Önkormányzat meghívását.

Aki minden előadást végighallgatott, értékes ajándékkal
távozhatott a programsorozat zárása után. Az ajándékcsomag a helyi termelők és vállalkozók finomságait
tartalmazta (mézet, bort, pálinkát, savanyúságot, kenyércipót, stifoldert, az Ökoparkból golyóstollat, hűtőmágnest
és képeslapot, prospektusokat, Bükkösd kerámiacímerét).

A bükkösdi horgásztó jelene és jövője, Czékmány Vera
kerámiaműhelye, az Ökopark, a faluturizmus és a lovasturizmus, a településért dolgozó civilszervezetek, a
pálinkafőzés, a szőlőtermesztés és borkészítés, a konyhakerti növények termesztése és hasznosítása, a hagyományos disznóvágás, a kolbász- és stifolderkészítés, a
házi kenyérsütés, a méhészkedés és mézkészítés és a
vesszőfonás, kosárkészítés kerültek bemutatásra. Az előadásokat diavetítések, videofilmek színesítették.

A hallgatóság soraiból többen elégedettségüket fejezték ki
az előadássorozattal kapcsolatban és kérték a polgármestert, hogy az Önkormányzat szervezzen évente több
alkalommal hasonló tartalmú és színvonalú programot,
amely lehetőséget teremtene arra, hogy minél többen
behatóbban megismerjék azt a helyet és annak értékeit,
ahol élnek.
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Német nemzetiségi est

Ismét a Piactér

A Bükkösdi Német Önkormányzat és a Bükkösdi Községi
Önkormányzat és német nemzetiségi estet rendezett
március 30-án a Sportcsarnokban. A rendezvényt számos
település német nemzetiségi önkormányzatának képviselője tisztelte meg jelenlétével.

Mint azt már több korábbi lapszámunkban is megírtuk a
helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztésére tavaly jelentős
támogatást kapott a Bükkösdi Községi Önkormányzat.
Ebből a támogatásból kerül kialakításra az egykori
rendőrségi szolgálati lakás helyén a bükkösdi Piactér.

A nemzetiségi est fellépői voltak a Sombereki Német
Nemzetiségi kórus, valamint a Dunaszekcsői Német Nemzetiségi Táncegyesület táncosai.

A helybéliek jól látható nyomait észlelhetik annak, hogy a
munkálatok – ahogy azt tervezték – ez év elején megkezdődtek, a rendőrségi épület lebontásra került. Jelenleg a
kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás folyik.
Bármely helyi vállalkozó is megpályázhatja a kivitelezés
munkálatait (www.kozbeszerzes.hu). Emellett alvállalkozóként is jelentkezhetnek munkavégzésre a Bükkösdi
Önkormányzati Hivatalban.

Közterületek használata
A települési önkormányzatok képviselőtestületei által
hozott rendeletek – mint tudjuk – nyilvánosak. Így van ez
Bükkösd esetében is. Nem árt, ha néha betekintünk
egyikbe, másikba, mert attól, hogy nincs róla tudomásunk,
még nem mentesülünk a felelősség alól. Így van ez többek
között a közterülettel kapcsolatban is. Bükkösd Község
Önkormányzata a 11/2003. (VII.31.)számú rendelete szabályozza annak használatát. Mindezt elolvashatjuk Bükkösd község honlapján az önkormányzati „rovatban”.
(http://www.bukkosd.hu/files/files/rendelet_a_kozterulet_h
asznalatarol.pdf)

Műsorukat követően ízletes vacsora várta a vendégeket,
majd tombolával és kora hajnalig tartó táncos vigassággal
folytatódott a program.

A közterület rendeltetésszerű használatát leggyakrabban
akkor szegjük meg, ha például a lakóházunk előtti területen oda nem illő anyagokat, tárgyakat, berendezéseket
(például tűzifát, építőanyagot, üzemképtelen gépjárművet,
használaton kívüli nagyméretű tárgyat) tartunk. Ugyancsak problémát jelenthet az is, ha gépjárművünkkel, munkagépünkkel helytelenül parkolunk a közterületen, ezáltal
balesetveszélyessé téve a közlekedést, a kerékpárosok,
gyalogosok biztonságos haladását. De komoly szabálysértést követ el az is, aki a közterületen – szinte életvitelszerűen – fogyasztja el a mindennapi sörét, röviditalát, s a
palackokat, pléhdobozokat, szerteszét szórja a járda mentén vagy az árokban.
A fent leírtakkal kapcsolatban néhány paragrafust idézünk
a helyi rendeletből. „Közterületen üzemképtelen jármű
közterület-használati engedély nélkül nem tárolható, az
üzembentartó vagy tulajdonos az üzemképtelenné vált jár-

Tisztelt Szülők!
Kedves Ismerősök, Barátok!
Kérjük, adójuk 1%-val támogassák a bükkösdi iskola
4H Egyesületét! A befolyt összeg az iskola tanulói
számára szervezett programok megvalósítását teszi
lehetővé.
A Bükkösdi 4H Egyesület adószáma: 18302369-1-02

Köszönettel: az iskola pedagógusai
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járművet saját költségén köteles a közterületről 30 napon
belül eltávolítani.”

A polgármester fontosnak tartotta még a költségvetéssel
kapcsolatban azt is elmondani, hogy a költségvetést a 7
tagú képviselőtestület hagyja jóvá, a végrehajtásáért pedig
négy személy felelős: a polgármester, a jegyző, a pénzügyi vezető és a pénztáros.

Közterület-használati engedélyt kell beszerezni például
építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és
törmelék ideiglenes elhelyezésére (f)), üzemképtelen
jármű ideiglenes tárolására (i)), teher-és áruszállításra
szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép,
pótkocsi tárolására (j) tüzelőtárolásra (k) vonatkozóan.

Közfoglalkoztatás
Idén módosultak a közfoglalkoztatotti program feltételei.
2019. március 1-től önerőssé vált a foglalkoztatás. Ez azt
jelenti, hogy a közfoglalkoztatottak munkabérének 30 %-át
az Önkormányzatnak kell biztosítania a saját költségvetéséből. A rendelkezésre álló pénzösszegből összesen 13
fő foglalkoztatását tudja biztosítani az egy éven át tartó
közfoglalkoztatotti program keretében. Közülük nyolcan (6
férfi és két női dolgozó) a közterületfenntartás munkálataiban vesznek részt. Az előző évekhez képest az ő
létszámuk ugyan csökkent, de a kieső munkaerőt talán
eredményesen fogják pótolni azok a gépek, amelyeket az
Önkormányzatnak az előző költségvetési évben sikerült
vásárolnia (mint például az alábbi fotón látható traktort).

A 13 fő hosszabb idejű közfoglalkoztatott közül a fennmaradó 2 fő konyhai dolgozó, 1 fő közterület-karbantartó, 1 fő
szolgáltató az Inkubátorházban és 1 fő hivatalsegéd.

(A fenti képek csak illusztrációk!)
Jó tudni, hogy „szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig
terjedő bírsággal sújtható az, aki a közterületet engedély,
hozzájárulás nélkül veszi igénybe, az engedélytől eltérő
módon használja és e tevékenységével figyelmeztetés
ellenére sem hagy fel.”

Közterület virágosítása
Idén tovább szépülnek Bükkösd közterületei. Az előző év
tapasztalatai azt mutatták, hogy a településen lakók többségének elnyerte tetszését a tavalyi virágosítás. A kihelyezett ládákban megmaradtak és szépen fejlődtek a kiültetett virágos növények. A többszáz levendulatő is átvészelte a telet, idén már számíthatunk néhány illatos levendulavirágra is a fejlettebb töveken.

Költségvetés
Február végére elkészült a Bükkösd Községi Önkormányzat idei költségvetése. Budai Zsolt polgármester arról
tájékoztat, hogy az Önkormányzat gazdálkodása stabil. A
gondos gazdálkodást a 46 millió Ft összegű pénzmaradvány is jelzi. A 2019-es évi költségvetés bevételi és
kiadási oldala 411 142 000 Ft összeget tesz ki. Ebből az
összegből a Bicsérddel közös Önkormányzati Hivatal
fenntartására 10 240 000 Ft lett tervezve. A Hivatal 24 főt
foglalkoztat. Ebből 13 fő hosszabb idejű közfoglalkoztatott.
A költségvetés tartalmazza az idei évben realizálódó
pályázatok kiadásait is. A pályázatok megvalósítására
fordítandó pénzforrások ütemezett szakaszokban állnak
majd rendelkezésre.

Májusban újabb növények köztérre történő kihelyezését
tervezi az Önkormányzat. Ehhez az akcióhoz várható,
hogy társadalmi munkát is igénybe vesznek majd –
mondja a polgármester.
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Hírek az iskolából

„Te Szedd!”
A bükkösdi iskola idén is aktív részese volt a „Te Szedd!”
országos akciónak. Március 18-án a diákok összeszedték
az iskola környékén és a falu iskolához közeli utcarészein
(játszótéren, árokparton) szétdobált szemetet.

Épít-ésszel!
A Dél-Dunántúli Építőipari és Technológiai Klaszter támogatásával megrendezett egy hónapja tartó, 3 fordulós
versenyre 44 csapat nevezett Baranya megye 30
iskolájából. Szakmai elmélet és gyakorlat egyaránt
megjelent a versenyben. A bükkösdi „Összedőlünk” nevet
viselő 8. osztályos fiúcsapat sikeresen bejutott a verseny
döntőjébe. Tetőcserép felrakása, állvány szerelése,
csempemozaik lerakása és még sok más gyakorlati
feladat várta a szakmaismereti verseny döntőseit. A
bükkösdi csapat a rangos 5. helyezést érte el.

Nemzeti ünnepünk
Idén is színvonalas műsorral köszöntötték az iskolások
március 15-ét a Művelődési Házban.

Határtalanul
A „Határtalanul” program keretében erdélyi tanulmányi
kiránduláson vettek részt az iskola 7-8. osztályos diákjai
március 16-tól 19-ig. Tusnádfürdőn volt ismét a szálláshelyük, ahonnan busszal bebarangolták Székelyföldet,
Brassót és környékét, de betértek Marosillyére, Gyulafehérvárra és Vajdahunyadra is egy kis időre.

Tanítójelöltek látogatása
Bemutató órákat és óraelemzéseket tartottak a pedagógusok március 18-án az iskola több osztályában a Kaposvári
Egyetem 35 fős tanítóképzős hallgatócsoportja számára.
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„Energiatudatos iskola”

„Energiahatékony vállalat”
A Királyegyházi Cementgyár másodlagos tüzelőanyag-beruházását és Geocycle márkanév alatt végzett tevékenységét ismételten díjjal ismerték el: Energiahatékony
Vállalat Díjat nyert el a cég. A szakmai zsűri ezúttal a
beruházás eredményeként a termelés során kevesebb
CO2 kibocsátási értéket díjazta.

„Energiatudatos Iskola” tanúsítványt kapott a Szentlőrinci
Általános Iskola Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye. Az elismerést március 6-án, az Energiahatékonysági
Világnap alkalmából adták át a Parlamentben. A rendezvény fővédnöke Dr. Áder János köztársasági elnök volt,
védnöke pedig Dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott,
az országgyűlés volt elnöke.
Györe Valéria igazgató elmondta, hogy pályázatuk pozitív
elbírálásánál a szakértők figyelembe vették azt a több mint
10 éves szakmai munkát, amely a környezettudatosság
intézményi megvalósulásában jelentkezett (szelektív hulladékgyűjtés, használt elem, elektronikus hulladék összegyűjtése, nyílászárók cseréje, stb.), továbbá azokat a
közeljövőben megvalósuló terveket, amelyek az energiatudatosságot még tovább fejlesztik az intézményben. Így
például az iskola fűtésének korszerűsítése, napelemmel
történő ellátása. Györe Valéria szólt arról is, hogy az
iskola helyi tantervébe is beépült az ökotudatos környezeti
nevelés, időről időre ökoórák segítségével hívják fel a
gyerekek figyelmét az energiatakarékosságra.

A Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Zrt. 2011ben indította el a Virtuális Erőmű Programot, amelynek fővédnöke dr. Áder János köztársasági elnök és védnöke dr.
Szili Katalin miniszterelnöki megbízott. A program célja, a
hazai vállalatok energia- és CO2 megtakarításainak
összegyűjtése, bemutatása, pályázatain keresztüli díjazása. A program továbbá célul tűzte ki, hogy Magyarország EU-s vállalásaival összhangban 2020-ra egy 200
MW fosszilis erőmű kapacitásának megfelelő virtuális
erőművet „építsen fel” igazolt megtakarításokból.
Az Energiahatékony Vállalat Díjat március 6-án ünnepélyes keretek között adták át a Parlamentben. A díj az
Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat második,
komolyabb szintje: a részvételi feltétel egy már megvalósult, sikeres energiahatékonysági projekt felmutatása
volt.

Külön büszkeségre adhat okot, hogy ezt a tanúsítvány
Baranya megyében csupán négy oktatási intézmény
szerezte meg. A Pécsi Tudományegyetem, a pécsi
Leőwey Klára Gimnázium, a pécsi Kodály Zoltán Kollégium és a bükkösdi iskola.

„Egy díj elnyerése egyrészt mindig büszkeséggel tölt el
minket, másrészt visszajelzés is a megfelelő üzletpolitikánkról – mind társadalmi, mind környezetvédelmi
szempontokat figyelembe véve. A LAFARGE-nál a 2011es indulásunk óta törekszünk a legjobb technológiák alkal-

Ez a tanúsítvány egy évre szól. Amennyiben az év során
eleget tesznek az energiatudatosság jegyében leírt vállalásaiknak, jövőre már megpályázhatják az „Energiahatékony iskola” címet is.
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Lafarge Közösségi Érték
Program Pályázat

mazására, annak érdekében, hogy minél kisebb hatással
legyünk környezetünkre. Ennek megfelelően a 2014-ben
bevezetett másodlagos tüzelőanyagok használatával
mostanra további 20%-kal tudtuk csökkenteni az amúgy is
alacsony határértékű CO2 kibocsátásunkat.” – foglalta
össze a pályázatot Hoffmann Tamás, a LAFARGE
Cement Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.

A pályázati felhívás célja a Királyegyházi Cementgyár és
Bükkösdi Kőbánya közvetlen vonzáskörzetében élő helyi
közösségek igényeire alapuló és részvételével megvalósuló, a településen élők összetartozását, együttműködését
erősítő és építő programok támogatása az alábbi fókusz
területeken, a LAFARGE Cement Magyarország Kft.
2030-as fenntarthatósági pilléreivel összhangban:
 oktatás, képességfejlesztés gyermekek, fiatalok és felnőttek számára, közösségi programokon keresztül; 
egészségmegőrzés, egészséges életmód kialakítását
célzó közösségi tevékenységek;  környezetvédelmi, ezen
belül elsősorban a klímavédelemmel, körkörös gazdasággal, valamint víz és természet megőrzésével kapcsolatos
közösségi programok;  a helyi közösségeket támogató
infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos kezdeményezések, beleértve a fenntartható építészet témájában
született projekteket;  egyéb a helyi közösségi élet
előmozdítására, fejlesztésére irányuló kezdeményezések.

A közel 700 millió forintból, két éves előkészítő munkát
követően 2014-ben valósult meg a Királyegyházi
Cementgyárban az a környezetvédelmi beruházás,
amelynek eredményeként a gyár a fosszilis tüzelőanyagok
egy részét alternatív tüzelőanyagokkal helyettesíti. A
másodlagos tüzelőanyag használata amellett, hogy a gyár
számára versenyképesség növelő, a hulladékgazdálkodási problémák megoldásán túl további környezetvédelmi előnnyel jár. A Királyegyházi Cementgyár az
elmúlt négy évben több mint 310 ezer tonna szén-dioxid
kibocsátást takarított meg, ami közel 1 millió MWh
villamosenergiának feleltethető meg. A projekt kiválóságát
mutatja az is, hogy a bevezetés évében már Környezetvédelmi díjban részesült.
„2019-ben az alternatív tüzelőanyagok még nagyobb
arányú hasznosítását célzó, mintegy 1,7 milliárd forint
értékű saját tőkéből megvalósuló környezetvédelmi
beruházás indult el a Királyegyházi Cementgyárban. A
beruházás eredményeként az alternatív tüzelőanyagok
arányát 60%-ról 80% fölé kívánjuk emelni, amellyel az
eddigiekhez képest várhatóan évente további 30 000
tonna CO2 tudunk megtakarítani.” – tette hozzá már a
jövőbe mutatóan Hoffmann Tamás, ügyvezető igazgató.

A pályázat során olyan programokat keresünk, ahol a
megvalósítani kívánt ötlet kapcsán a helyi közösség
tagjaival együtt végzett igényfelmérés történt, a projekt a
helyi közösség tagjaival együtt kerül megtervezésre és
megvalósításra, valamint együtt gondoskodnak a projekt
fenntarthatóságáról.
A szakmai elbírálás során előnyben részesülnek a közösség fejlesztésére irányuló, hosszabb távú folyamatok
részeként végzett, fennmaradó hatású tevékenységek az
egyszeri, alkalmi rendezvényekhez képest.
A pályázatra olyan civil szervezetek (egyesületek,
alapítványok, közalapítványok, szövetségek) és szociális
szövetkezetek jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a
következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő,
közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit
szervezetek. A pályázaton részt vehetnek szervezetek
konzorciumai is. A pályázaton nem indulhatnak pártok és
politikai tevékenységet folytató szervezetek, illetve pártok
finanszírozásával működő alapítványok, civil szervezetek.
A jelen felhívás szerinti pályázatok benyújtásának
határideje: 2019. május 24. A pályázatok támogatásáról
szóló döntés értesítési határideje: 2019. június 30. A
pályázatot 2019. május 24–ig az online pályázati adatlapot
kitöltve lehet benyújtani.
A rendelkezésre álló keret: 4.000.000 Ft, azaz négymillió
forint. Az egy pályázó által elnyerhető összeg legfeljebb
500.000 Ft, azaz ötszázezer forint.
A pályázati projektek futamideje: kezdő napja 2019. július
1., záró napja pedig 2019. december 31.
A pályázattal kapcsolatos kérdésekkel forduljanak a
Közreműködő Szervezet (Effekteam Egyesület) kapcsolattartójához az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Csider Gyöngyvér, lafargetamogatas@effekteam.hu
+36 (1) 700-0020
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Közös Önkormányzati pályázatból megérkezett az ágaprító gépünk.

Helesfa

A nyugat-mecseki települések hírei
2019. március
Az NYMTIT leadta igényét a 2019. évi kommunikációs szerződéshez. A
szerződés elkészítés alatt áll, jóváhagyás után kerülhet sor az aláírására.

Bakonya
Március 15.-én volt az immár hagyományos Bakonya kupa sakkverseny.
A rezsicsökkentés keretében kiosztásra került a fabrikett, a gázpalackok
kiadása folyamatos.
Lakossági kezdeményezésre szociális szövetkezet megalakítása van
folyamatban.
A 6-os útra levezető földút pályázat sajnálatos módon meghiúsult

Március 1-től 6 fő közmunkást foglalkoztatunk.
Március 9-én nőnapot tartottunk a kultúrházban, a megjelenteket vacsorával vártuk majd bállal zárult az est.
25-én községünkbe látogatott Nagy Csaba országgyűlési képviselőnk.
Szentlőrinccel közös "HUMÁNREAKTOR" pályázat keretében, településünkről 4 fő középiskolás részesül tanulmányi ösztöndíjban.

Hetvehely
A település képviselő testülete megtárgyalta és elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, valamint a Település Értéktárát. Elfogadásra
került a település Bűnmegelőzési programja.
Március hónapban újra indult a Start Munkaprogram 10 fővel, valamint a
Mezőgazdasági program 6 fővel. Befejezéshez közeledik az orvosi
rendelő, lakás felújítása, valamint a Védőnői Tanácsadó szoba.
Elfogadásra került a 2019. évi önkormányzati költségvetés.

Kővágószőlős

Boda
Újabb pályázatot nyert Boda község önkormányzata. Az élethosszig tartó
tanulás című pályázaton 53 millió forintot nyert a település. A pályázat
100 % -os támogatottságú, nem szükséges önerőt biztosítani hozzá.
Április második felében kerül sor a Mező Imre utca újra aszfaltozására.

Bükkösd
2019. március 1-én indul az idei közfoglalkoztatási program. A közfoglalkoztatással a kormány támogatni szeretné a helyi kezdeményezéseket, a
települések önfenntartóvá válását, a közösségi terek kialakítását, a vidék
lakosság-megtartó képességének növelését, a cigányság lakhatásának
és integrációjának javítását. Célnak jelölték továbbá a vízrendezési
feladatok segítését, az utak és közterületek tisztán tartását, a parlagfű
elleni védekezést.
Idén is folytatódik a térkövezés Bükkösdön. A templom, parókia, a templom melletti tornaszoba (kisiskola) és az általános iskola előtti felületek
kapnak térkő burkolatot.

Cserdi
Március 7-én indult az idei közfoglalkoztatási program az előző évekhez
hasonló mértékben. Idén 20 fő számára biztosít munkalehetőséget
a Munkaügyi Központ.
Április közepén megkezdődik a hűtőház építése.
A település vendége volt Kálmán Olga televíziós műsorvezető, a faluval
való ismerkedés után kötetlen beszélgetésre nyílt lehetőség a résztvevők
számára.

2019. március 1. - 2020. február 29.-ig veszünk részt továbbra is a
hosszabbtávú közmunka programban.
Március 28-án megtörtént az Új telepen a Sport Park műszaki átadása.
Az iskolásaink nagy örömmel vették birtokba és próbálták ki a szabadtéri
fitnesz-eszközöket egy rögtönzött testnevelés óra keretében.
Újraéledt a „KÖZÖS JÖVŐNKÉRT” ALAPÍTVÁNY. Az alapítvány célja,
hogy a négy község (Bakonya, Cserkút, Kővágószőlős és Kővágótöttös)
tanulóinak a társadalmi elvárásnak megfelelően, pályára alkalmas
alapképzést nyújtson. A tanulók a képességeinek megfelelő oktatásban
részesüljenek, igényük legyen a kulturális örökség megismerésére,
óvására, s ezen keresztül a szülőföld iránti szeretet, ragaszkodás
mélyítésére.
Sajnálattal tudatjuk, településünk egyik ikonikus lakosa, életének 64.
évében, 2019. március 26-án váratlanul elhunyt. Muzserák Istvánt
Kővágószőlős Község Önkormányzata saját halottjának tekinti.

Kővágótöttös
Március 18-án Kővágószőlősön rendkívüli NYMTIT társulási tájékoztató
volt a szerződésekkel, illetve a 2019. évi feladatokkal kapcsolatban
Kővágótöttös közösségi házában KMB iroda kialakítására került sor,
március 20-tól a körzeti megbízottak átvették az irodát.
Március 21.-i testületi ülés keretében döntött a testület a 2019. évi
NYMTIT felhalmozási támogatás, felhasználásával kapcsolatos vállalkozói szerződésekről, a Magyar Falu Programban való pályázatok beadásáról, a falunapi rendezvény lebonyolításáról.

Cserkút

Bükkösdi Hírlap, XV. évf. 2. szám

A március Cserkúton a társadalmi munkák hónapja volt. Egymás után
három szombaton folyt a munka, elsőként a község játszóterét
szépítettük, újítottuk meg, aztán a következő hétvégén a Szikkúti
dűlőben fákat ültettünk.
Idén Önkormányzatunk is csatlakozott az országos "Te szedd" akcióhoz,
melyet idén is a Cserkúti Gyermek Klub szervezett meg. Sikerült ismét
közel negyven zsák szemetet összeszedni a településen, és környékén.
Mindhárom alkalommal szép számban vettek részt a munkában a helyi
közösség tagjai, amit ezúton is köszönök.

Bükkösd község hivatalos lapja.
Megjelenik kéthavonta Bükkösd
közigazgatási területén.
Ingyenes kiadvány.
Az online változat elérhető a www.bukkosd.hu címről.
Felelős kiadó és szerkesztő: Budai Zsolt polgármester.
Kiadó címe: Bükkösd, Kossuth L. u. 48.
Tel.:73/578-560.

Dinnyeberki

Nyomtatási munkálatok, terjesztés:
Bükkösdi Polgármesteri Hivatal.
E-mail: hivatal@bukkosd.hu.

Hosszú távú programunkban elkezdtük a hagyma vetését, mellékutak
rendbetételét.
Ruhaosztásunk volt március hónapban a Moha Alapítvány jóvoltából
ismételten.
Gombapincébe betelepített laskagomba kiváló termést hozott eddig,
jelenleg 200 kg termett.
A tavasz nagytakarítást elkezdtük az intézmény épületeiben, valamint a
terület szépítését.
Folyamatban lévő beruházásainknak elkezdtük a tervezését, előkészítését.

A lap megjelenését a NymTIT támogatja.
ISSN 1789-6495 (Nyomtatott); ISSN 1789-6509 (Online)
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Húsvét

Régen szokás volt, hogy a megszentelt barkát a családi
tűzhelybe dobni, hogy megóvja a családot a bajoktól.

A Húsvét a Karácsony mellett a keresztény világ legjelentősebb ünnepköre. Az elnevezés arra utal, hogy a
húshagyó keddel kezdődő nagyböjti időszak után ekkor
szabad ismét húst fogyasztani. A Húsvét és a nagyböjt
között teremt átmenetet a nagyhét, amely valójában a
böjt utolsó hete. A nagyhét a virágvasárnappal veszi
kezdetét. Virágvasárnapon emlékeznek meg a keresztények arról a bibliai eseményről, amikor Jézus szamárháton vonult be Jeruzsálembe.

A nyúl nem vallási vonatkozásban társult a keresztény
ünnephez, hanem egy félreértésből adódóan. Német
területeken a korábbi századokban Húsvétkor az emberek
gyöngytyúkot ajándékoztak egymásnak a tojásaival
együtt. A gyöngytyúk neve Hasel, ami rendkívül hasonlít a
Hase, azaz a nyúl szóra. Ebből a félrehallásból alakulhatott ki a húsvéti nyúl szerepköre.

A Húsvét egy mozgó ünnep a naptárban, minden évben
más-más napra esik. A 325-ben megtartott Níceai
zsinaton olyan döntés született, hogy Húsvét legyen
minden évben a tavaszi nap-éj egyenlőség utáni első
holdtöltét követő vasárnap. Ez azonban sok bonyodalomhoz vezetett. Végül a katolikus egyház 1581-ben
egy kánonba foglalva határozta meg a Húsvét kiszámításának módját, melyhez azóta is ragaszkodnak.

A tojás az új élet szimbóluma. Kicsi, mégis új életet rejt
magában. A tojásfestés szokása régi korokra nyúlik
vissza. Az első festett tojások pirosak voltak. A piros
színnek mágikus védelmező erőt tulajdonítottak, de
jelenthette akár Krisztus kiömlött vérét is.

Húsvétkor a keresztények Jézus Krisztus feltámadására
emlékeznek. Nagycsütörtök az utolsó vacsoráról, nagypéntek a keresztre feszítésről, húsvétvasárnap pedig a
feltámadás ünnepéről szól. A Biblia szerint Jézust nagypénteken feszítették keresztre, harmadnapra azonban
feltámadt.

Hazánkban hagyományos húsvéti étel a sonka. Régen a
téli disznóölésekkor készítették, majd a kora tavaszi böjt
időszakában volt füstölés vagy érlelés alatt. A böjt során
azt elfogyasztani nem lehetett, így legelőször Húsvétkor
kerülhetett a finom sonka az asztalra. Valószínűleg ez
lehet az alapja, hogy ilyen kitüntetett szerepe van a
húsvéti sonkának.

A húsvét legfontosabb jelképei a bárány, a barka, a nyúl
és a tojás. Az Ótestamentumban sokszor jelenik meg az
áldozati bárány, melyet Istennek ajánlottak fel valamiért
cserébe. Jézus a keresztények számára egyfajta
áldozati báránynak tekinthető, aki meghalt a bűneikért.

Magyar húsvéti hagyomány a locsolkodás. E szokás szerint húsvéthétfő hajnaltól kezdve a fiúk vízzel, újabban
csak illatos kölnivel locsolják meg az ismerős lányokat. A
húsvéthétfőt vízbevető hétfőnek is nevezték, ugyanis még
ötven évvel ezelőtt is vödörnyi vízzel locsoltak, vagy az
itatóvályúba dobták a lányokat.

Virágvasárnapon a katolikusok barkaszentelést tartanak.
A Jeruzsálembe bevonuló Krisztus lába elé pálmaágakat
hintettek az evangélium szerint. Magyarországon a
pálmaágat a barkaág helyettesítette.
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