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Megjelenik kéthavonta. Ingyenes!

Hírlap

Bükkösdi
Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja

Államalapításunk emléknapja
Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István király
napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves
folytonosságának emléknapja.

Értesüljön falunk híreiről!

Később (1590 körül) a raguzai (dubrovniki) dominikánus kolostorban
találtak rá, talán még IV. Béla vitette oda menekülése során. (A Szent
Jobbot - amelynek ezüst ereklyetartóját 1862-ben készítették - ma
Budapesten a Szent István-bazilikában őrzik.)
Az 1848-as szabadságharc leverése után hosszú ideig nem tarthatták
meg a nemzeti ünnepet, hiszen Szent István a független magyar állam
szimbóluma volt. Először 1860-ban ünnepelhették meg a napot, amely
országszerte nemzeti tüntetéssé vált. Az 1867-es kiegyezést követően
az ünnep visszanyerte régi fényét, majd 1891-ben Ferenc József az ipari
munkások számára is munkaszüneti nappá nyilvánította, 1895-ben
pedig a belügyminiszter elrendelte a középületek fellobogózását címeres
zászlóval.

Szent István király a trónon a koronázási jelvényekkel. A Képes krónika miniatúrája

Uralkodása idején I. István még augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony
napját avatta ünneppé, ekkorra hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot
és tartott törvénynapot. (Élete végén a beteg király ezen a napon
ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, s 1038-ban ő maga is ezen a
napon halt meg.)
Az ünnepi dátumot Szent László király tette át augusztus 20-ra, mert
1083-ban ezen a napon, VII. Gergely pápa hozzájárulásával oltárra
emeltette I. István (illetve még abban az évben fia, Imre, valamint Gellért
püspök) relikviáit a székesfehérvári Bazilikában, ami szentté avatásával
volt egyenértékű.
I. (Nagy) Lajos uralkodásától (1342-1382) kezdve egyházi ünnepként élt
tovább augusztus huszadika. István király kultusza ugyan bajor és német
városokban is elterjedt, de az egyetemes egyház nevében csak 1686ban XI. Ince pápa nyilvánította az államalapító magyar királyt szentté. A
pápa akkor elrendelte, hogy Buda vára töröktől való vissza-foglalásának
évfordulóján az egész katolikus világ évente emlékezzen meg Szent
István ünnepéről, amelyet az egyetemes egyház augusztus 16-án tart.

A Szent Jobb ezüstből és csiszolt üvegből készített neogótikus ereklyetartója

A két világháború között az ünneplés kiegészült az össznemzeti célkitűzésre, a Szent István-i (Trianon előtti) Magyarország visszaállítására
való folyamatos emlékeztetéssel. Augusztus 20. 1945-ig nemzeti ünnep
volt, ezután ezt eltörölték, de egyházi ünnepként még 1947-ig
ünnepelhették nyilvánosan. István ereklyéjét a Szent Koronával együtt a
második világháború végén a nyilasok Nyugatra szállították. A Szent
Jobbot 1945. augusztus 18-án hozták vissza Ausztriából Budapestre, és
1947-ig ismét szereplője volt a Szent István-napi ünnepnek. (A Szent
Korona csak 1978-ban került vissza az Egyesült Államokból.)

1771-ben XIV. Benedek pápa csökkentette az egyházi ünnepek számát, s így a Szent István-nap kimaradt az ünnepek sorából. Mária
Terézia (1740-1780) ismét elrendelte a Szent István-nap megtartását,
sőt azt nemzeti ünnepként a naptárakba is felvétette. 1771-ben ő hozatta
Bécsbe, majd Budára István király kézfejereklyéjét, a Szent Jobbot,
amelyet ez időtől kezdve körmenetben vittek végig a városon augusztus
20-án.
István ereklyéjét a legenda szerint 1083-as szentté emelésekor épen
találták a koporsójában, s már az 1222-es Aranybulla is törvénybe iktatta
tiszteletét. Valószínűleg a tatárjárás vagy a török idők alatt veszett el.
A Szent Korona
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2019. augusztus
Az előző rendszer számára az ünnep vallási és nemzeti tartalma miatt
nem volt vállalható, de teljes megszüntetését vagy jelentéktelenné
süllyesztését sem látták célszerűnek, és ahogy az a tisztán vallási
ünnepek egy részével történt, inkább tartalmilag újították meg. Először
az új kenyér ünnepének nevezték el augusztus 20-át, majd az új
alkotmány hatályba lépését mint új - szocialista - államalapítást, 1949.
augusztus 20-ra időzítették. Ezután 1949-1989 között augusztus 20-át
az alkotmány napjaként ünnepelték. (1950-ben az Elnöki Tanács
törvényerejű rendelete a Népköztársaság ünnepévé is nyilvánította.)

iskolákban – Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok” című pályázat lehetővé tette a bükkösdi iskolások egészséges
táplálkozással kapcsolatos ismereteinek bővítését. Hozzájárult
egészségkultúrájuk fejlesztéséhez is azáltal, hogy egy dietetikus
szakmai irányításával, valamint az iskolaorvos közreműködésével olyan
előadásokon, iskolai foglalkozásokon vehettek részt a diákok, amelyek
mind-mind az egészséges táplálkozást, az egészséges ételek
fogyasztását népszerűsítették, továbbá felhívták a figyelmet a helytelen
táplálkozás egészséget károsító következményeire. A képviselő
asszony úgy véli, hogy a Menő Menza keretében szervezett programok
nem csupán az iskolások ismereteit bővítették, de a rendezvényeken
résztvevő felnőttek (szülők, nagyszülők) egészséges életmóddal kapcsolatos szemléletét is formálták.

A rendszerváltozással ismét felelevenedtek a régi tradíciók, 1989 óta
ennek megfelelően rendezik meg a Szent Jobb-körmenetet. Szent István
ünnepének igazi rehabilitációja 1991-ben történt meg: az első szabad
választáson létrejött Országgyűlés 1991. március 5-i döntése a nemzeti
ünnepek - március 15., augusztus 20., október 23. - közül Szent István
napját emelte a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe rangjára.

Kissné Bucsai Klára említést tesz arról az önkéntes munkáról is, amellyel
a falu templomának rendben tartását, gondozását segíti. Elmondja, hogy
szívén viseli a bükkösdi római katolikus templom sorsát. Jónak tartaná,
ha ismét lennének olyan szponzorok, mint annak idején a templom
egykori építtetői, felújítói, a Petrovszkyak voltak. Ha nem történik ezen a
szép barokk épületen folyamatos állagmegóvás, karbantartás, akkor
félő, hogy a megüresedett Plébániaház sorsára jut a templom is.

Forrás: https://mult-kor.hu/20130820_augusztus_20_az_unnep_tortenete
Folytatás a 8. oldalon!

Megkérdeztük képviselőinket

Végezetül a képviselő asszony arról beszél, hogy bár nem tudja miért,
de ő személy szerint nagyon ragaszkodik Bükkösdhöz. Ősei többszáz
év óta itt éltek ebben a faluban. Úgy érzi, hogy már a génjeibe lett
csöpögtetve a faluhoz való ragaszkodás. Itt született, itt kívánja leélni az
életét. Nem véletlen tehát, amikor azt mondja, szándékában áll indulni
az októberi helyhatósági választáson. Úgy érzi, képviselőként még sokat
tudna tenni Bükkösdért, a falu lakóiért.

A Bükkösdi Hírlap előző, mostani és soron következő lapszámában –
követve az előző önkormányzati ciklusok hagyományait – lehetőséget
kínálunk arra, hogy a települési önkormányzat regnáló képviselői
nyilatkozzanak az eltelt ciklus öt évéről az alábbi kérdések mentén:  Mit
gondol az eltelt ötéves ciklusról?  Mire a legbüszkébb?  Mi az, amit
egyelőre még nem sikerült megvalósítani, de a következő ciklusban már
mindenképpen megvalósulhatna?  Szándékában áll-e újra jelöltetni
magát?  Ha igen, mit tartana a legfontosabb feladatának a következő
öt évben?

Ócsai Lászlóné
Ócsai Lászlóné képviselő asszony elmondja, hogy a képviselői munka
összetett, nem könnyű feladat. Szervezni, emberekkel foglalkozni, döntéseket hozni nagy kihívást jelent minden felelős vezető számára. Annál
is inkább, mert mindig voltak, vannak és lesznek elégedetlen-kedők.
Mindenkinek nem lehetett megfelelni. Viszont a jószándékú kritika akár
építő jellegűvé is válhat.

Kissné Bucsai Klára
Kissné Bucsai Klára képviselő asszony elmondja, hogy ő csupán másfél éve vesz részt a képviselőtestület munkájában. Ez, mint köztudott,
annak volt köszönhető, hogy a helyhatósági választásokon kapott
szavazatok alapján a hetedik helyen állt a listán. Ezért mikor megüresedett egy képviselői szék – a szabályoknak megfelelően –, ő került
be képviselőként a bükkösdi testületbe. Attól fogva igyekezett képességeihez és lehetőségeihez mérten kivenni a részét az önkormányzati
munkában.

Mint a Nyugdíjas Klub vezetője gyakran találkozott a településen kívül
élő emberekkel, hiszen a Klub rendezvényeire számos helyről érkeztek
meghívott vendégek és ők is sok helyre eljutottak. Ennélfogva gyakran
elbeszélgethetett más településeken élő emberekkel. Ezekből a beszélgetésekből az derült ki, hogy a bükkösdieknek egyáltalán nincs okuk
panaszra. Hiszen a legtöbb helyen például nincs posta, internet, orvos,
nem áll rendelkezésre falubusz, régen megszűnt vagy nem is volt óvoda
és iskola, stb. Nekünk, akik itt élünk és ezekben a szolgálta-tásokban
nem szenvedünk hiányt, minden olyan természetesnek tűnik. Eszünkbe
sem jut már, hogy mennyit kellett dolgozni azért, hogy a falu lakói
számára mindezek biztosítva legyenek. Csak néhány példát hadd
soroljak fel! – mondja a képviselő asszony – Nálunk helyben van önkormányzati hivatal, orvosi rendelő, egészségház, védőnői szolgálat,
gyógyszertár, óvoda, iskola, posta, bankautomata, teleház, kultúrház,
malom-rendezvényház, spotcsarnok, főzőkonyha, horgásztó, két rendezett temető, bennük kolumbáriumok, több falubusz (a civilszervezeteknek saját buszuk). Megoldott a szennyvízelvezetés, jól működik az
internethálózat. Évről-évre a sikeres pályázatok révén újabb létesítményekkel bővül a falu, mint most például az épülő piactér vagy az iskolai
ebédlő és melegítőkonyha. A mai világban persze mindezek alapvető
dolgoknak számítanak. Mégis nagyon sok helyen nem állnak rendelke-

Másfél évnyi képviselői tevékenységéből külön nem kíván kiemelni olyan
elvégzett feladatokat, amelyeket más feladatoknál fontosabbnak,
elismerésre méltóbbnak tartana. Tette és teszi a dolgát ott, ahol éppen
a legnagyobb szükség van rá.
A Bükkösd Holnapjáért Egyesület tagjaként az ő feladata lett a Malom
(Samu Géza-ház), mint rendezvényház és az épület berendezéseinek,
eszközeinek gondozása, a Malom által nyújtott szolgáltatások koordinálása. Sokan nem tudják, hogy az épület nagytermét magánrendezvények (bankett, névnap, születésnap, házassági évforduló, esküvő,
halotti tor, stb.) céljaira igénybe lehet venni. A berendezéseket (bútorzat,
teríték) ingyen biztosítja hozzá az Egyesület. Fizetni csak akkor kell
értük, ha eltörik, megrongálódik a kölcsönadott eszköz.
Egy másik feladata, amihez komolyabban kötődik, a Menő Menza
program, amelynek szakmai vezetésére ő kapott megbízást. Ezt a
programot az általa alapított Kiss Fortuna Alapítvány pályázta meg és
nyerte el a falu javára. Az EFOP-1.8.5-17 jelzetű „Menő menzák az
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zésre. Nálunk viszont igen. Az eltelt öt évben sok nyertes pályázat
megvalósításának lehettem szemtanúja – folytatja a képviselő asszony
a visszatekintést. Önkormányzatunk – a civilszervezetekkel összefogva
– jelentős értékű beruházást, felújítást, korszerűsítést valósított meg. Így
például a hivatali épület, az óvoda, az iskola, a kultúrház, az
egészségház, a gyógyszertár, a főzőkonyha, a játszóterek felújítását,
korszerűsítését, a kültéri utak, a közvilágítás, a parkok rendbetételét, a
templom felújítását, a harang cseréjét, a főoltár renoválását. Aztán itt
vannak azok a közösségfejlesztő programok, amelyek szintén nem
valósulhattak volna meg, ha nincsenek a sikeres pályázatok és az állami
támogatás. Megint csak néhányat említek: falunapok, színházi
előadások, adventi rendezvények, svábbál, idősek napja, szabadegyetemi előadások, egészségügyi előadások, családi sportnap, edzési
lehetőségek, gyermek- és ifjúsági rendezvények, klubtámogatások, stb.
Bükkösd polgármestere és képviselőtestülete az eltelt öt évben azért
dolgozott, hogy ezek a beruházások, felújítások, korszerűsítések, új
szolgáltatások és közösségi rendezvények a település lakóinak életét
jobbá tegyék. Az elért eredményeknek azonban akkor van igazi értékük
és hasznuk, ha a település lakói aktív használóivá válnak a létesítményeknek és aktív résztvevőivé a felkínált programoknak, szolgáltatásoknak. Hiszen az itt élők komfortérzetét növelik, életminőségét javítják
mindezek. Ha tudjuk azt, hogy máshol mi nincs és mi van, akkor talán
jobban értékeljük és megbecsüljük mindazt, ami nálunk már adott.
Szeretném megköszönni választóim bizalmát – fejezi be Ócsai Lászlóné az elmúlt öt évre való visszatekintését. – Arról még nem döntöttem,
hogy az elkövetkező önkormányzati választáson indulok-e. Annak
azonban örülök, hogy az elmúlt öt évben részt vehettem a képviselőtestületi munkában és hozzájárulhattam ahhoz, hogy az imént felsorolt
dolgok megvalósuljanak a faluban.

2019. augusztus
könyveiket és a hozzájuk kapcsolódó helyi rendeleteiket. Így történt ez
Bükkösd esetében is.

Bükkösd Településképi arculati kézikönyve a településkép védelméről
szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a település természeti és épített
környezete által meghatározott helyi településképi jellemzők bemutatására és minőségi formálására hivatott szemléletformáló kiadvány, mely
a lakosság, az építtetők és a települési döntéshozók tájékozódását
kívánja elősegíteni. A kézikönyv ennek megfelelően igyekszik Bükkösd
értékeinek feltárásán és bemutatásán keresztül településrészenként
nyújtani útmutatást a község épített és természeti környezetét érintő
beavatkozásokra.

Településünk arculata
Bükkösd községben az elmúlt év végén elfogadásra került a Településképi arculati kézikönyv. Ennek alapján az elmúlt időszakban elkészült a
településképi védelemről szóló rendelet, amely szabályokat ad arra,
hogy a községben „hogyan, milyen formában lehet építkezni”. Az
elkészült dokumentum társadalmi egyeztetésre került egyrészt a 2018.
december 18-i közmeghallgatáson, ahol Hajdu Csaba főépítész ismertette a dokumentum főbb pontjait. Ezt követően javavaslatot, észrevételt tehetett bárki a településképi védelemről szóló rendelettel kapcsolatban egészen 2019. január 8-ig. A társadalmi egyeztetést követően a
képviselőtestület jóváhagyta a 3/2019. (II.14.) számon nyilvántartott
„Bükkösd község településképi védelméről” szóló rendeletet.
Bárki, aki felújítást, átalakítást, bővítést végez a saját ingatlanán, fon-tos,
hogy megismerje a helyi rendeleteket, amelyek szabályozzák a település
arculatát, és a település képét. Nem lenne szerencsés, ha e
szabályzatok ismeretének hiányában olyan munkálatokba fogna, melynek eredményét a későbbiekben át kellene alakítania, rosszabb esetben el kellene bontania, mert nem felel meg annak a szabványnak,
amelyet a Településképi arculati kézikönyv és az Önkormányzat rendeletei szabályoznak.
Országszerte tapasztalhatjuk, hogy az ingatlantulajdonosok gyakran „az
én házam, az én váram” módján viszonyulnak saját portájukhoz és
figyelmen kívül hagyják a tágabb épített és természeti környezetbe
illeszkedés, továbbá a földrajzi környezet tradicionális szempontjait.
Ennek eredménye lesz a rendezetlen, eklektikus utcakép, a hagyományait, építészeti tradícióit, évszázados értékeit vesztett település.
Hogy mindezt a problémát enyhítsék, illetve megszűntessék, a települési önkormányzatok létrehozták saját Településképi arculati kéziköny-

A kiadványban szereplő útmutatók a településképi rendeltben is rögzített kötelező előírásokon túl ajánlásokat, iránymutatásokat, lehetséges
alternatívákat fogalmaznak meg, elősegítve a döntéshozatalt legyen az
egy új ház építése, meglévő átalakítása vagy egy egyszerű kerttervezés. A kézikönyv célja, hogy a település védendő karakteréhez
illeszkedő választási lehetőséget mutasson a lakosok részére.
(Forrás: Bükkösd. Településképi arculati kézikönyv. Bükkösd, 2017)
A településképi arculatot hozzáértő szakemberek dolgozták ki. Az általuk
javasoltak garanciát jelenthetnek számunkra arra vonatkozóan, hogy
tervezett építményeink, átalakításaink jól illeszkedjenek Bükkösd
arculatához. Így elkerülhető lesz majd az olyan műhiba, hogy a lakóépület homlokzatára oda nem illő objektum (például a klímaberendezés
kültéri egysége, túlméretezett nyílászáró, vagy éppen túl kis méretű
ablak, stb.) kerüljön. Budai Zsolt polgármester felajánlja, hogy még
mielőtt bárki belefog egy privát beruházásba, keresse fel az önkormányzati hivatalt és ott egyeztessen. Érdemes azonban alaposan
átlapozni előtte a Településképi arculati kézikönyvet is.
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Tovább szépül a templomtér
Augusztusban megkezdődik a térkövezés a bükkösdi templom környékén. Az összes járda a téren, a parókia és a kisiskola előtt új burkolatot
kap. Ugyancsak új burkolatot kap az iskolába vezető út is. A térrendezés, járdaépítés önerőből és a nyugat-mecseki TIT hatmillió forintos
támogatásából fog elkészülni, Budai Zsolt polgármester bízik benne,
hogy a munkálatok a templom ünnepére, a Mária-napi búcsúra be is
fognak fejeződni.

Június 7-én Székesfehérvárra látogattak az iskola pedagógusai.
Megtekintették a város egyik nevezetességét, a Bory-várat. A várat több
évtizeden keresztül építette Bory Jenő szobrászművész és építészmérnök a feleségének.

Az iskola a Pécsi Tudományegyetem pilot, azaz kipróbáló intézménye
lesz a „Tanítsunk Magyarországért!” országos programnak, melynek
célja, hogy az egyetemisták megmutassák a nehezebb helyzetben lévő
gyerekeknek a településükön túli világ izgalmait és lehetőségeit
(állatkertet, múzeumot, középiskolákat), hogy lássák, mennyi mindent
tartogathat számukra a jövő. Az iskola 7. osztályosai június 28-án részt
vettek a program nyitórendezvényén.
Felújításra váró járdaszakasz a Parókia előtt

Hírek az iskolából
Június 15-én ballagással, tanévzáró ünnepéllyel és bizonyítványosztással fejeződött be a 2018-2019-es tanév az iskolában.
A „Tanítsunk Magyarországért!” program nyitórendezvényén

A Bükkösd Holnapjáért Egyesület nyertes pályázatával az általános
iskolai tálalókonyhát és ebédlőt fejlesztik. Mire a gyerekek szeptemberben visszatérnek az iskolába, egy modernebb étkező várja majd őket.

Elballagtak a 8. osztályosok

A tanévzárást követő héten nyitotta meg kapuit a nyári napközis tábor az
iskolában. A gyerekek színvonalas és élménydús programok részesei
voltak a hét minden napján.

Már állnak az új ebédlő és tálalókonyha falai az iskolaudvarban

A nyári időszakban megvalósulhat az iskola fűtéskorszerűsítése is, amit
ugyancsak pályázati úton nyert az Önkormányzat. Napelempark és
megújuló, illetve hagyományos energiára épülő fűtésrendszer épül ki az
intézményben.
Játékos vetélkedő a nyári napköziben
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Újabb pályázatok
A magyar vidék fejlődése és fejlesztése érdekében 2019-ben is meghirdetésre került a Magyar
Falu Program. Bükkösd Önkormányzata is részt
kíván venni ebben a programban. Pályázata –
mely jelenleg elbírálás alatt áll – sikeres elnyerése
esetén a Művelődési Ház udvarán fedett
szabadtéri színpad épülne, amely a tavaszi, nyári,
kora őszi hónapokban adna helyet a falu közéleti, kulturális és egyéb
szabadidős rendezvényeinek.

2019. augusztus

Tervbe van véve egy pályázat benyújtása a bükkösdi óvoda
korszerűsítése is – mondja Budai Zsolt polgármester. Szükség van
ugyanis egy átfogó belső felújításra, a villamoshálózat korszerűsítésére,
a mellékhelyiségek gépészeti rendbetételére. Emellett szeretnének
kialakítani az óvoda-udvarban egy játéktárolót és egy külső illemhelyet
is. Plusz még ötmillió forintból megvalósítható lenne az udvari játékok
teljes körű felújítása is. Ennek a pályázatnak a benyújtási határideje
augusztus 15.

Egy másik pályázattal bölcsődeépítésre szeretne támogatást szerezni
az Önkormányzat a TOP-6.2.1-19 jelzetű, „Bölcsődei férőhelyek
kialakítása, bővítése” tartalmú pályázat keretében, aminek megvalósulása még komplexebb intézményi hátteret biztosítana a falu számára.
Amennyiben sikerül megszerezni a támogatást, a tervezett tizenhat
férőhelyes bölcsőde a Kossuth Lajos utca 51. szám alatt, az egykori
kocsma helyén épülne fel. Hosszú távon a bölcsődés korú kisgyermekek elhelyezése és ellátása mellett négy fő munkaerő teljesállású foglalkoztatására is lehetőség nyílna..
A bükkösdi bölcsőde vázlatterve (alaprajza)

A bükkösdi óvoda udvara

5

5

Bükkösdi Hírlap

2019. augusztus

Bükkösdi szabadegyetem Bivaly racing
Szeptember 19-én kerül megrendezésre a „Bemutatjuk helyi értékeinket” című programsorozat soron következő rendezvénye a Bükkösdi
Művelődési Házban.
Ez alkalommal a település története, természeti, gazdasági és kulturális
értékei, nevezetes épületei, építményei, híres lakói és további helyi
vállalkozások, szolgáltatások kerülnek bemutatásra.
Erre az eseményre készül el a Bükkösd helytörténetét bemutató kiadvány, amely az „Élethosszig tartó tanulás biztosítása Bükkösd községben és térségében” című EFOP-3.7.3-16-2017-00046 azonosító számú
pályázati projekt támogatásával lát napvilágot.

2019. szeptember 28-án immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Bükkösdi Bivaly Racing terep- és akadályfutó verseny. A
rendezvény célja a sport népszerűsítése mellett egy olyan futóverseny
létrehozása, ahol nem csak a futás szerelmesei mérettethetik meg
magukat, hanem az erőedzés hívei is. Megmérettethetik magukat
egymás ellen ugyanazon a versenyen, megküzdve szintkülönbséggel,
akadályokkal, akár súlyokkal is. Ez a verseny átfogóan teszi próbára a
különböző fizikális teljesítőképességeket (erő, gyorsaság, állóképeség,
koordinációs képesség). A távot erőelemekkel tűzdelve küzdhetik le
egyénileg vagy csapatban a Bivaly Racing résztvevői. A szervezők a
kicsikre is gondoltak, amikor gyermekfutamot is hirdettek.
Aki versenyezni kíván, online is jelentkezhet. A regisztrációra szeptember 15-ig van lehetőség. (http://www.bivalyracing.hu/)

Az alábbi fotó a tavalyi Bivaly Racingon készült. Kiss Imre alkotása 2.
díjat nyert az Év Magyar Fotója 2018-as pályázatán a „Sajtófotó” kategóriában.

Kiss Imre: Bivaly Racing (2018)

Az egyik előadás és az ajándékok a szabadegyetem márciusi rendezvényén

A rendezvényen ebéddel, kávéval, üdítővel,
süteménnyel, pogácsával kínálják a résztvevőknek. A program regisztrációhoz kötött,
de továbbra is teljesen ingyenes. Minden
érdeklődőt ismét szeretettel vár a Bükkösdi
Önkormányzat. (A részletes programról szóló meghívó időben eljut szeptemberben minden érdeklődőhöz!)
Programzárás után a jelenlévőktől ajándékkal búcsúznak majd a rendezvény szervezői, többek között mindenki magával vihet majd egy
Bükkösd helytörténetét bemutató kiadványt is.

Átkelés a: Bivaly Racing egyik vizes akadályán 2018-ban
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NymTIT Gyorsinfo

„Mentsd meg a Paralányt!” címmel. A program célja az érzékenyítés,
sérült embertársainkkal szemben, illetve azon látásmód megismertetése, amin keresztül picit belepillanthatunk a mindennapjaikba.

A nyugat-mecseki települések hírei

Dinnyeberki

2019. június-július
Az NymTIT júniusban a kővágótöttösi, és a cserkúti falunapon képviseltette magát. Kovács Győző elnök a résztvevők számára tájékoztatót
tartott a térségben zajló kutatási tevékenységekről. A tájékoztatón
kihelyezett szakmai és kommunikációs anyagok pillanatok alatt gazdára találtak az érdeklődők körében.

Kér napos kirándulás került megszervezésre, melynek költségét az Önkormányzat állta. A résztvevők meglátogatták a Veszprémi állatkertben,
Cserszegtomajon szálltak meg, másnap pedig a Keszthelyi Festeticskastélyt keresték fel.
Június 27-én délután könyvtári rendezvényt tartottak Szilas Miklós előadó közreműködésével. Június 28-ára gyermeknapot szervezett az
Önkormányzat ügyességi játékok versenyével, étellel-itallal, süteménynyel, játékokkal, lufi bohócos meglepetéssel.

Bakonya
Június 1-én tartották meg a gyermeknapot Bakonyán. Nagy sikere volt a
színes programoknak. Minden gyermeket vendégül látott az önkormányzat fagyira, pónilovaglásra.

Helesfa
Június 22-én gyermeknapi rendezvényt tartott az Önkormányzat, melyen
mind a gyerekek, mind pedig kísérőik jól érezték magukat. "Legyél te is
könyvfaló!" felhívást tettek közzé, a Helesfa közösségi oldalon.
Június 29-én Egészség-és Sportnapot szerveztek a Sporttelepen. Tűzoltó- és erősember-bemutató, torna és foci szerepelt a programban.

Elkészült az első félévi NymTIT elszámolás. A működési támogatást
képviselőtestületi döntés alapján felhalmozási támogatásra változtatták.
Ehhez a megfelelő kérelem módosítást benyújtották az ITM felé. A
támogatásból a Kővágótöttös felé vezető út felújítását folytatják.

Boda

Hetvehely

Megkezdődött a Csend utca, a Borbás köz és a Mező Imre utca újra
aszfaltozása. A beruházás bruttó értéke 13 millió forint. A rossz időjárás
nem kímélte a települést. A temetői utat és hidat, a parkot, a sportpályát,
a Ritacz közi átereszt megrongálta a nagy mennyiségben lezúduló víz
és sár. Boda Község Önkormányzata a vis maior alaphoz nyújtott be
támogatási igényt.

Befejeződött az orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása, amely pályázati pénzből valósult meg.
Fogathajtó, valamint hátas lóverseny került megrendezésre immár ötödik alkalommal a településen, melyen több mint 50 lovas versenyzett a
hetvehelyi kupáért. A szép számú közönség is élvezettel szurkolt a
versenyzőknek.

Elindult az “Élethosszig tartó tanulás” pályázatának megvalósítása. A
szakkörök szervezése folyamatosan zajlik, az eszközbeszerzésekre az
árajánlat-kérők kiküldésre kerültek.

Kővágószőlős

Bükkösd

Június 1-én tartották a X. Volt III-as üzemi dolgozók találkozóját a
Zsongorkő Baráti Körrel.
Június 7-én az általános iskola minden tanulója és pedagógusa egésznapos kiránduláson vett részt Bátaapátiban. A kirándulás az NymTIT
támogatásból valósulhatott meg.

Bükkösd Holnapjáért Egyesület 20 millió Ft értékű támogatást nyert az
általános iskola udvarán lévő melegítő- és tálalókonyha felújítására, ami
által a meglévő épületrész korszerűsödik, emellett bővülni fog egy
nagyobb létszám befogadására alkalmas ebédlővel. Az elmúlt hetek-ben
elindultak a munkálatok, megkezdődött a hozzáépítés alapozása és a
falazás. A nyári szünetben kerül sor a teljes átalakításra. A következő év
tanévnyitó ünnepélyét remélhetőleg a korszerűsített épület átadásával
teheti még ünnepélyesebbé az Egyesület az iskolások számára.

Kővágótöttös
Június 28-án a Kővágótöttösi Falufejlesztő és Környezetvédő Egyesület csoportja Máté Péter emlékkoncerten vett részt Bicsérd meghívására.

Cserdi

Bükkösdi Hírlap XV. évfolyam 4. szám
Bükkösd község hivatalos lapja.
Megjelenik kéthavonta Bükkösd közigazgatási területén.
Ingyenes kiadvány.

Önkormányzati bölcsőde kialakításához, valamint a szőlőhegyi utak
karbantartásához pályázatot adott be az önkormányzat az illetékes
hatóságokhoz. Zajlik a település útjainak és járdáinak felújítása,
karbantartása, valamint a fóliasátrakban történő munkálatok. Június
végén megkezdődnek a hűtőház kivitelezési munkálatai.

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

Cserkút

A lap megjelenését a NymTIT támogatja.

Megkezdődött a várva várt, jól megérdemelt vakáció. Mindjárt az első
"szabad" hétvégén egy izgalmas túrával várták a kalandot, kihívást
kedvelő gyerekeket, és felnőtteket a Speckó Pécs csapatával közösen
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Az ünnepnap eseményei
Augusztus 20-án a hivatalos ünneplés Budapesten, a Kossuth téren
Magyarország lobogójának felvonásával és a tisztavatással kezdődik.
Ilyenkor Budán rendezik meg a mesterségek ünnepét, és ott mutatják
be Magyarország tortáját Bár délután a Szent István-bazilika körüli
Szent Jobb-körmeneten részt vesznek a közjogi méltóságok is, az
eseményen elsősorban a hívők tisztelegnek Magyarország fővédőszentje előtt. Az ünnepnapot az esti tűzijáték zárja.

Ünnepi házi kenyér receptje
Hozzávalók: 90 dkg finomliszt, 1 csomag porélesztő, kb. 7 dl langyos
víz, 2 teáskanál só, 3-4 evőkanál étolaj.
Összeállítás:
Öntsük bele jó nagy méretű tálba a 90 dkg lisztet. Előtte át lehet szitálni, de elég az is, ha kézzel átkevergetjük, hogy fellazuljon. Keverjük
hozzá az élesztőport és a sót. Fokozatosan adagoljuk hozzá a langyos
vizet, végül az étolajat.
Dagasztás:
Kezdjük el kézzel kevergetni, összedolgozni az anyagokat, ekkor még
nagyon ragacsos lesz a tészta. Amikor egyenletesen elkeveredtek az
anyagok, egy kevés liszttel válasszuk le az edény faláról és a kezünkről
a ráragadt masszát, és kezdjük el gyúrni a tésztát. A gyúrást egyenletes
mozdulatokkal kell végezni, kis cipót formálva. A cipót egy-két gyúró
mozdulat után mindig forgassunk el egy negyed fordulattal.

Az ország tortája és cukormentes tortája 2018-ban a „Komáromi kisleány”
és a „Három kívánság” fantázianevű torta volt

Augusztus 20-án adományozzák a legtöbb kitüntetést, köztük a Magyar
Szent István-rendet. Magyarország legrangosabb elismerését elsőnek
Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai bajnok és Lámfalussy
Sándor magyar jegybankár, „az euró atyja” vehette át 2013-ban. (1997.
június 30-áig ő felelt Európában az euró bevezetésének
előkészítéséért.).
Székesfehérváron Szent István ünnepe köré szervezik az úgynevezett
Székesfehérvári Királyi Napok rendezvénysorozatot. A program
zárásaként augusztus 20-án tartják meg a városban a látványos Fehérvári Királyok Menetét.
Debrecen híres eseménye augusztus 20-án a szintén már egyhetes
rendezvénnyé bővült Debreceni Virágkarnevál. A rendezvény fő látványossága a karneváli felvonulás, amin a több százezer szál élővirág
felhasználásával készített, közel 5 méter magas és 12 méter hosszú
virágkompozíciók hazai és külföldi táncosok, hagyományőrző csoportok
kíséretében végighaladnak Debrecen utcáin.

Az új kenyér ünnepe
Az új kenyér napját a középkori Magyarországon július 15-én, az
apostolok oszlása ünnepén tartották: ekkor vitték be a kenyeret a
templomba, ahol megáldották, megszentelték. Ehhez a naphoz köthető
az aratási felvonulás is, amikor a kalászkoszorút vivő lányokat a többiek lovaskocsin követték. Első útjuk a templomhoz vezetett, ahol hálaimát mondtak az aratás befejezésére. Az első magyar kenyérünnepet
1937-ben Szegeden, Péter-Pál napján rendezték meg. A másodikat
1941-ben, a Bácska visszacsatolása alkalmából, Szabadkán tartották.
1945 után a politikai pártok mindegyike megpróbálta a rítust saját
ideológiájának szolgálatába állítani, ami leginkább a kommunista
pártnak sikerült.

Közben szükség szerint lisztezhető a tészta, hogy ne ragadjon
túlságosan. A liszt minőségétől függően akár 10-20 dkg is belemegy még
a gyúráskor. 10-12 perc dagasztás után a tészta nagyjából egyen-letes,
nem lesznek benne csomók, az élesztő elkezd már dolgozni, és ennyi
idő alatt a liszt rostjai is fellazulnak. (15 percnél tovább nem érdemes
gyötörni a tésztát!). Az elkészült cipót hagyjuk az edényben, borítsuk le
tiszta konyharuhával, tegyük meleg helyre.
1. kelesztés:
A cipót letakarva kelesztjük. Az első kelesztés időtartama 2 óra.
Leeresztés:
Két óra elteltével pár határozott mozdulattal gyúrjuk át a tésztát (elég
néhány mozdulat, nem kell újradagasztani), így kimegy belőle az élesztő
által termelt gáz. A cipó közel akkora méretű lesz, mint kelesz-tés előtt,
de így az élesztő tovább tud dolgozni. Az elkészült cipót hagyjuk az
edényben, ismét borítsuk le a konyharuhával.
2. kelesztés:
A cipót letakarva kelesztjük egy órán át. Az élesztő most már feleannyi
idő alatt ugyanakkorára növeli a cipó méretét.
Leeresztés:
Ugyanúgy történik, mint az előbb.
3. kelesztés:
Ezt már nem az edényben végezzük. A leeresztett és formára igazított
cipót a sütőlap közepére helyezzük (hidegben mindenképpen melegítsük föl egy kicsit a lapot dörzsöléssel vagy meleg vízzel). Majd borítsuk
rá az enyhén benedvesített konyharuhát és a kelesztőedényt is. Az
utolsó kelesztés 25-35 percig tart, közben begyújthatjuk a sütőt, hogy
bemelegedjen.
Sütés:
Az utolsó kelesztés után a cipót késsel behasogatjuk megkenjük vízzel.
Végül 180 fokos sütőben kb. 50 perc alatt megsütjük.
Kihűtés:
Ha elkészült a cipó, levesszük a sütőlapról, és olyan kenyérvágó deszkára tegyük, amin tud szellőzni az alja.
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