A jövőben az Önkormányzat információi és
közérdekű határozatai mellett teret kívánunk adni a
helyi
intézmények,
kisebbségek,
társadalmi
szervezetek híreinek, valamint a lakosság közérdekű
felvetéseinek, melyekre választ keresünk. A
térségben zajló eseményekről továbbra is
beszámolunk,
a
Nyugat-Mecseki
TIT-tel
együttműködésben.
A lap írása, szerkesztése is gyökeresen megváltozik. A
szerkesztés egy új csapat, egy bizottság feladata lesz.
Természetesen a lap továbbra is az Önkormányzat
lapja marad, és az olvasó számára ezután is ingyenes
lesz.
Célunk, hogy a lakosság részese legyen a helyi
folyamatoknak, és ne csak tudomásul vegye, de
igényeit és érdekeit képviselve alakítsa is sorsát, saját
közreműködésével. Ennek is alapvető eszköze,
szócsöve kíván lenni a jövőben a Bükkösdi Hírlap.
Ehhez kérjük, várjuk az Önök aktív részvételét nem
csak a közéletben, de közös újságunk tartalmának
kialakításában is. Örömmel fogadjuk közérdekű
gondolataikat, javaslataikat, kérdéseiket.

Tisztelt Bükkösdi Lakosok!
Immár negyed évszázada annak, hogy Bükkösdön
helyi újság jelenik meg. A helyi politika és az idők
alapvető átalakulásával együtt változott a lap címe,
megjelenése és tartalma is. Most ismét egy
mérföldkőhöz érkeztünk. A 2019. októberi
választásokon új vezetésnek szavazott bizalmat
településünk. Természetes, hogy a Bükkösdi Hírlap
célkitűzései és az ezt szolgáló formája és szerkezete
is megújul.
A közérdekű tények széles körét szeretnénk
megosztani a lakossággal. Számos, a helyi közösséget
érintő kérdésről eddig semmiféle nyilvános
tájékoztatás nem történt. Mi úgy gondoljuk,
mindenkinek joga van hozzá, hogy tisztán lássa, mi
zajlott az utóbbi években Bükkösd neve alatt. Nem
csak a tájékozottság érdekében tartjuk ezt fontosnak,
hanem azért is, mert számos, korábbi döntés
napjainkra és jövőnkre is hatással van, lesz. Ezekről a
tényekről is a jövő évben részletes információt
adunk, - de a mostani, ünnepi számot az Adventnek
és a Karácsonynak szenteljük.
A Bükkösdi Hírlap kezdetekben szigorú rendben,
havonta, majd az utóbbi időkben rapszodikusan,
inkább negyedévente jelent meg. Szeretnénk a havi
rendszerességet visszaállítani.

Bükkösd Község Önkormányzatának Hivatalos Lapjának szerkesztősége

Önkormányzati választások eredményei
Német nemzetiségi választások eredményei:
(77 választójogosult, 77 szavazat, 77 érvényes)

A választások lebonyolítására 2019. Október 13-án került
sor. A névjegyzékbe felvett választójogosultak száma 908
fő volt. Reggel 6 óra és este 19 óra között a
szavazókörökben 551 választópolgár jelent meg, akik 8
érvénytelen és 543 érvényes szavazólapot adtak le.
A polgármester jelöltekre leadott érvényes szavazatok az
alábbiak szerint oszlottak meg:

Homann Ákos (elnök)
Patay Zsófia
Gyarmati Lászlóné
(mandátumáról lemondott, póttag lépett a helyére)

Ócsai Lászlóné
Homann János (Polgármester)
Budai Zsolt

52 (67,53%)
47 (61,04%)
47 (61,04%)

358 (65.93%)
185 (34,07%)

39 (50,65%)

(mandátumáról lemondott, póttag lépett a helyére)

Haupert Györgyné

A megválasztott képviselő jelöltekre leadott érvényes
szavazatok az alábbiak szerint oszlottak meg:
Keszerice Ferenc
290 (54,28%)
Trapp Károly
284 (53,28%)
Armbruszt János
281 (52,72%)
Mezei Attila
221 (41,46%)
Nagy József
200 (37,52%)
Kajtár József
199 (37,34%)
Roma nemzetiségi választások eredményei:
(39 választójogosult, 39 szavazat, 33 érvényes)
Petrovics Gyula
18 (48,65%)
Orsós Piroska
18 (48,65%)
Angyal Éva (elnök)
17 (45,95%)
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vannak. Az átmeneti
időszakban
is
biztosítjuk
a
zavartalan működést.
Az itt felsorolt dolgok
ismeretében és a
biztosnak
tűnő
alapok létrehozása
utána tudunk majd
meghozni
felelős
döntéseket.
A választások óta
eltelt két hónap igen
rövid idő, de mégis
úgy látom, hogy az akkor kialakult, felfokozott
hangulat kicsit csillapodni látszik. Kérem Önöket,
tekintettel az Adventi időszakra és Karácsony
közeledtére, hogy haladjunk tovább közösen a
béketeremtés útján. Tegyük félre sérelmeinket,
töltsünk közösen egy meghitt, békés, és kölcsönösen
előzékeny, ünnepi időszakot, hogy az újesztendőben,
a település többsége által igényelt, merőben új
rendszerben tudjunk tovább dolgozni, élni.

Polgármesteri köszöntő
Először is szeretném kifejezni köszönetemet magam
és a megválasztott képviselő társaim nevében is,
hogy megtiszteltek minket bizalmukkal. Az
önkormányzati választáson való nagyszámú részvétel
és az Önökkel közösen elért eredmény is azt mutatja,
hogy egy új Bükkösdöt, változást szeretnének.
Az új testület nagy bizalmat kapott, és minden
erejével igyekezni fog, hogy ennek tudatában
végezze munkáját. Szeretnénk azonban a türelmüket
kérni. A változtatást nem mindig, minden áron és
legfőképpen nem oktalan módon szabad elkezdeni.
Fontos dolog, hogy megismerjük, amit átvettünk és
megkaptunk. Meg kell ismernünk az önkormányzat
jelenlegi működését a településen belül és a
környező települések viszonylatában is. Tisztába
szeretnénk kerülni Bükkösd gazdasági helyzetével. A
falunkban és a környezetünkben működő gazdasági
és társadalmi szereplőkkel újra kapcsolatot kell
teremtenünk.
Elkezdtük a pályázatokat, jogi, pénzügyi szakemberek
bevonásával áttekinteni, megismerni azokat a már
elindított projekteket, beruházásokat, amiket
folyamatában tovább kell vinnünk, le kell zárnunk,
vagy hamarosan a fenntartási időszakba átlépve még
3-5 évig felelősen fenn kell tartanunk. Rá kell
világítani arra is, hogy az előző időszakban a
különböző bükkösdi civil szervezetek, egyesületek,
alapítványok
milyen
módon
kötődtek
az
önkormányzat munkájához (tulajdonjogi, pénzügyi
és
a
mindennapi
működést
érintő
összefüggésekben). Szilárdan meg kell alapoznunk a
település számára legkedvezőbb álláspontot a
szokatlan és szövevényes megállapodások és
szerződések sokasága kapcsán. Fő szempontunk,
hogy a fenálló megállapodásoknak mennyiben van
még
létjogosultsága,
egyáltalán
mennyiben
szolgálták, szolgálják a település minden lakójának az
érdekét.
Nagyon fontos, mondhatni, talán a legfontosabb,
hogy az új testület és az önkormányzati hivatal is
megismerje
egymást. Kialakítsuk
a
közös
gondolatainkat, munkamenetünket és elvárásainkat
az előttünk álló, gördülékeny munkavégzéshez.
Enélkül a kölcsönös szándék nélkül elképzelhetetlen
a közös munka, ugyanis egymás ellen dolgozva nem
igazán várható semmilyen pozitív eredmény.
Az elmúlt két hónap kevés időnek bizonyult a közös
hang és közös gondolkodás kialakításában az
önkormányzati hivatalon belül. Néhány személyi
változásra kerül sor, melyeknek belső és külső okai is

Homann János
polgármester

Áldott, békés ünnepeket!
Minden kedves Olvasónknak áldott, békés karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gazdag boldog Újévet
kívánunk.

képet készítette: Németh Krisztina

Bükkösd Község Önkormányzata
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ingerhatásával biztosított a gyermekek sokoldalú
nevelése.
Német nemzetiségi kétnyelvű (magyar-német)
óvodai nevelés egy óvodai csoportban.
Mindennapos gondozási tevékenységünket átszövi a
német nyelv használata, mely erősíti, elmélyíti a
gyermekek passzív nyelvtudását.
Az
esélyegyenlőség
biztosítását,
a
hátránykompenzációt.
A hangsúlyt arra helyezzük, hogy a gyermekek az
óvodáskor végére a különbözőségekkel természetes
módon tudjanak együtt élni, tudják be-, és elfogadni,
megérteni, tisztelni a különbözőségekből fakadó
eltéréseket.
A szülők betekintést nyerhetnek az óvoda életébe,
így megismerkedhetnek egy újabb, esetleg a
sajátjuktól eltérő elveken, szokásokon alapuló
közösséggel. Az óvoda nyitottságából adódóan
folyamatosan tájékozottak lehetnek a gyermekükkel
történt eseményekről. Bekapcsolódhatnak az óvodai
hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységekbe,
ünnepi előkészületekbe, kirándulásokba. Ahogy ez az
idei évben, 2019. November 11-én megrendezett
Márton napi felvonulásunkon is történt.
Nagyszerű hangulatban eltöltött délután volt,
melyen a gyerekek és a szüleik együtt készítettek
lámpásokat. Ezeket mécsessel kivilágítva indultunk el
a felvonulásra, mely az óvodától a megyefai
haranglábig tartott. Ezúton is köszönjük a szülők
segítségét és részvételét.

Óvodai Hírek

Óvodánk a Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
Tagóvodája. Bükkösd, Cserdi, Helesfa, Dinnyeberki
községekből érkeznek óvodásaink, ugyanakkor
nyitottak vagyunk más településekről származó
gyermekek befogadására is. Munkatársaink a
törvényi előírásoknak megfelelő szakképzettséggel és
szakmai elhivatottsággal rendelkeznek. Mindennapi
munkánk alapelve, hogy boldog, kiegyensúlyozott
gyermekkort biztosítsunk a hozzánk járó gyermekek
számára. Óvodánkban 3 vegyes életkorú csoport
működik, amelyből egy óvodai csoportban
kétnyelvű, magyar- német nemzetiségi óvodai
nevelés valósul meg. A kiemelt figyelmet igénylő
(SNI) gyermekek egyéni fejlesztését speciálisan
képzett szakember végzi.
Munkánk alapja Pedagógiai Programunk. A
gyermekek sokféle tevékenységet végezhetnek. A
hagyományok, a helyi szokások, értékek megőrzése
is célunk. Ebben az óvodai környezetben a
gyermekek szabadon mozoghatnak, játszhatnak,
alkothatnak, jól érzik magukat. Regisztrált
tehetségpont vagyunk. Az „Ügyes Mancsok agyagozástól a fazekasságig az óvodában”
tehetségműhely keretében valósul meg. Nagy
hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód
szokásainak kialakítására is. Óvodánk udvarán és jól
felszerelt tornaszobánkban lehetőség van a
rendszeres testedzésre.
Kiemelt feladatunknak tekintjük:
A környezettudatos magatartásra, a természet
szeretetére nevelést.
Megtanítjuk a gyermekeket figyelni és látni a
természetben, hogy kíváncsiságuk és a szép iránti
természetes fogékonyságuk révén élvezhessék a
felfedezés örömét. A sokszínű növény-és állatvilág, a
változatos domborzati viszonyok, az erdők, a mezők,
a helyi horgásztó, a patak, a helyi Ökopark gazdag

Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat, a kedves
szülőket!
Bükkösdi Óvoda
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Iskolai Híre
Október

November

December

 csatlakoztunk
világ
legnagyobb tanórájához
 Ujhelyi Imre Mezőgazdasági
Iskola tanulói önkénteskedtek
nálunk (parkosítás)
 5-én iskolánk tanulói adtak
műsort a bükkösdi időseknek
 6-án
megemlékezést,
koszorúzást tartottunk
 Állatok világnapja tematikus
vetélkedőt rendeztünk
 EFOP3.3.6.
pályázat
keretében tanulóink hetente
látogatják a pécsi Állatkertet

 11-én Márton napi, német
nemzetiségi műsort tartottuk
(egyebek mellett német nyelvű
műsor,
rajzpályázat,
filmvetítés, felvonulás)
 Bábszínház
látogatás
az
alsósokkal

 második
alkalommal
szervezzük meg a bükkösdi
Mikulás kupát
 6-án Mikulás látogatott el
iskolánkba,
Mikulásműhely
kézműves
foglalkozást
tartottunk
az
alsó
tagozatosoknak
 5. osztályosaink a pécsi
Nemzeti színházba látogattak

 színház látogatás a felsősökkel

 Bükösdi Gábor zenés tanórát
tartott
 a
Diákolimpián
Mezei
Futóversenyen vettünk részt
 hamuban
sült
pogácsa
témahét
kezdődött
az
alsósoknak (búza vetésével,
népmesei
elemek,
pogácsasütő verseny
 kirándulás az Ökoparkban

 5.-6.
osztályosaink
a
Planetáriumba látogattak
 műsort adtunk elő október
23-a tiszteletére

 pályaorientációs
szerveztünk

napot

 egészséghetet szerveztünk a
gyerekeknek
(helyes
életmódról)
tájékoztatók,
játékos vetélkedők)

 a pécsi Iparkamara interaktív
tanórát
tartott
7.és
8.
osztályoknak
 pályaválasztási
kiállításon
jártak végzőseink
 19-én az „Úton a zene” –
program keretéből, a Nemzeti
Filharmonikusok
egy
kis
csapata adott koncertet
 a tudomány napja alkalmából
természetes alapanyagokból
szépségápolási
termékeket
készítettünk,
 megkaptuk
a
Kaposvári
Egyetem Partnerintézménye
címet
 elindult
Adventtől
Vízkeresztig
elnevezésű
programunk
4

 zenész
növendékeink
Karácsonyi
Hangversenyt
adtak iskolánkban
 adventi projekt keretében
Platzhen
sütő
versenyt
rendeztünk

2019. December 20.-án, az
utolsó
tanítási
napon
Karácsonyi műsorral várjuk a
hozzátartozókat, utána saját
készítésű
sütikavalkáddal
szolgálunk a vendégeknek.
Györe Valéria
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Német nemzetiségi hírek
Kedves Bükkösdi Német
Nemzetiségiek! Ezúton is
köszönjük,
hogy
támogattak
minket
feltétlen
bizalmukkal.
Több
félreértés
és
nehézség leküzdésével, de
megalakult a Bükkösdi
Német
Önkormányzat
2019. október 28-án.
Elnökünk Homann Ákos lett, további képviselők
Patay Zsófia (elnök helyettes) és Haupert Györgyné
(Katica néni).

Terveinkhez hűen az elmúlt két hónapban már két
pályázatot
is
beadtunk,
az
egyiket
weboldalfejlesztésre, a másikat fiatalok művészeti
fejlesztésére, hangszertámogatásra. Ezek elbírálása
még folyamatban van.

A választások előtt leírtakhoz hűen továbbra is
fontosnak tartjuk, hogy német nemzetiségi
önkormányzatunk
támogassa
a
gyerekeket,
iskolásokat, fiatalokat, és a nyugdíjasokat egyaránt. A
támogatásban a szoros együttműködésre fektetjük
majd a hangsúlyt.

2019. december 19-én 15:00-kor közmeghallgatást
tartunk az önkormányzat házasságkötő termében,
ahova mindenkit szeretettel várunk, hogy
megismerhessük egymás gondolatait, elképzeléseit.
Részt veszünk továbbá a 2019. december 22-i falusi
adventi ünnepség megrendezésében, melyre ezúton
is sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Átvettük, berendeztük a nemzetiségi iroda
helyiségünket, mely a Kossuth Lajos utca 57. szám
alatt, a Kultúrház udvarában található. Létrehoztuk
Facebook oldalunkat is – mely a Bükkösdi Németek,
Svábok közössége néven szerepel és a
www.facebook.com/bukkosd.nemet linken érhető el
- rendszeresen fogunk tájékoztatást adni minden
német nemzetiséggel kapcsolatos információról,
eseményről és lehetőségekről, mint ezt megtettük
már például a 2019. december 7-én, a Pécsi Kodály
Központban megrendezett német karácsonyi
műsorral kapcsolatban is, melyen végül közel 40
fővel képviseltük a Bükkösdi Német Nemzetiségieket.

Mostantól havonta, ebben a külön rovatban is
jelentkezünk, és adunk tájékoztatást munkánkról, a
programjainkról, és más, közérdekű információkról.

Áldott Adventi készülődést kíván:
A Bükkösdi Német Önkormányzat

Bükkösd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Örülünk, hogy mostantól saját rovatban is tarthatjuk
a kapcsolatot a falu lakosságával, és tájékoztatást
adhatunk tevékenységünkről, programjainkról.
Szeretnénk ezúton is választóinkhoz fordulni:
köszönjük a bizalmatokat, hogy ránk szavaztatok!
A régi szokásainkról és hagyományainkról nem
fogunk megfeledkezni a jövőben sem. Igyekszünk
továbbra is ápolni nemzetiségi hagyományainkat.
A konkrét eseményekről, közösségi programokról
szórólapot viszünk ki Nektek. Ha következő
találkozásunkat megelőzően bárkinek bármiben
segíthetünk, vagy csak beszélgetni szeretnétek,
keressetek minket bizalommal.

Hétfői napokon 9-12 óra között várunk Benneteket
irodánkban (változatlanul Kossuth Lajos u 48.).
Békés Adventi időszakot, és boldog Karácsonyt
kívánunk!

Bükkösd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Angyal Éva (elnök); Orsós Piroska (elnök helyettes);
Petrovics Gyula „Öcsi” (képviselő)
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Rangos polgárőr elismerést kapott Györe Jenő
Az 1956-os hősök emlékéhez méltó díszünnepséget
rendezett az Országos Polgárőr Szövetség október
19-én, ahol a megemlékezés mellett számos polgárőr
kapott rangos elismerést. Az Országos Polgárőr
Szövetség éves, kiemelt rendezvényének számító
1956-os díszünnepség részeként a Polgárőrség
legjobbjainak, polgárőröknek, polgárőr vezetőknek
és a polgárőrséget támogató személyiségeknek is
köszönetet mondtak azzal, hogy különböző
elismerésekben,
díjakban
és
jutalmakban
részesítették őket.
kép forrása: Magyar Polgárőr Szövetség

Büszkeséggel tölthet el bennünket, hogy a Polgárőr
Érdemkereszt Ezüst fokozata elismerést vehette át
Györe Jenő, a Bükkösdi Polgárőr Egyesület tagja. Az
elismerést minden esetben valamilyen kimagasló
tevékenységért ítélik oda. Györe Jenő esetében az
idei évben eltöltött több, mint 500 óra szolgálatot
ismerték el, amely során a rendőrséggel közösen
dolgozott a környék közbiztonságának fenntartása
érdekében. Önkéntes munkáját nagyra értékelte a
Szigetvári
Rendőrkapitányság
Szentlőrinci
Rendőrörsének vezetése és állománya is, akik
szorgalmazták munkájának elismerését. A kitüntetést
az Országos Rendőr-főkapitányság auditóriumában –
a Teve utcai rendőrpalotában – Pogácsás Tibor a
Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára és
dr. Túrós András az Országos Polgárőr Szövetség
elnöke adták át.

Ezúton is köszönetet mondunk Bükkösd Község
Önkormányzata nevében Györe Jenőnek az eddigi
munkájáért és gratulálunk a rangos kitüntetéséhez!

Decemberi programok
Közmeghallgatás

Bükkösdi Iskola karácsonyi műsora

Bükkösd község Önkormányzatának képviselőtestülete
2019. December 11-én (szerdán), délután 16:00 órai
kezdettel közmeghallgatást tart a Bükkösdi
Művelődési házban (Kultúrház). (Bükkösd Kossuth L.
u. 57.)

2019. December 20.-án, az utolsó tanítási napon
a Bükkösdi Általános Iskola Karácsonyi műsorral
várja a hozzátartozókat, utána saját készítésű
sütikavalkád a vendégeknek.

Homann János polgármester és a képviselőtestület
tagjai sok szeretettel várják a falu lakóit.

Adventi rendezvény
Bükkösd község Önkormányzata a Bükkösdi
Német Önkormányzattal és Bükkösd Község Roma
Önkormányzatával közösen Adventi műsort,
vásárt rendez. 2019. December 22-én 16:00 órai
kezdettel a Bükkösdi Művelődési házban
(Kultúrház).

Német nemzetiségi közmeghallgatás
A Bükkösdi Német Önkormányzat 2019.
December 19-én (csütörtökön), délután 15:00
órai kezdettel nemzetiségi közmeghallgatást tart
Bicsérdi KÖH Bükkösdi Kirendeltségének
házasságkötő termében (Bükkösd Kossuth L. u.
48.)

Sok szeretettel várunk minden bükkösdi lakost
egy közös meghitt ünneplésre.
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NymTIT Gyorsinfó 2019. November
BODA

KŐVÁGÓTÖTTÖS

Sikeresen lezajlott az EFOP programban szervezett „Borkultúra napjainkban”
című előadás. A program első napja, a Márton napi bormustrával egybekötve
zajlott. A több mint 90 megjelent érdeklődve hallgatta az előadásokat, majd
kóstolta a termelők által hozott borokat.
Telepítésre kerültek a kültéri Fittness eszközök a sportpályánál. Az eszközöket
pályázati programból finanszírozta az önkormányzat, melynek összértéke a
telepítéssel együtt, 1 millió forint.

November 4-én polgármesterünk részt vett a NYMTIT alakuló ülésén ahol a
tisztségviselők megválasztása mellett az aktuális feladatokról tartott
beszámolót a NYMTIT elnöke.
November 14-én testületi ülés keretében a polgármester asszony beszámolt a
NYMTIT alakuló üléséről, döntött a testület az idősek, a nagycsaládos és
mikulás napi juttatásokról, ünnepségekről, valamint a Bursa Hungarica
támogatások is elbírálásra kerültek.
November 20-22 három napos tanácskozáson vett rész a polgármester asszony
a KÖSZ (Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetsége)
konferenciáján Tapolcán az őszi tisztújító közgyűlésén, ahol Pogácsa Tibor
önkormányzati államtitkár az októberi helyhatósági választások
tapasztalatairól, Dr Csányi Endre Péter egészségügyi helyettes államtitkár az
egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvosi, gyermekorvosi), valamint az
orvosi ügyeletek helyzete a kistelepüléseken témakörben tartottak előadást.

CSERDI
Megkezdődött a hűtőház kivitelezési munkálata a település határában.

CSERKÚT
November 27-én. Közmeghallgatást tartottunk, melyen beszámoltunk a 2019 - es
évről, és vázoltuk,a 2020-as terveinket. Aztán másnap rendkívüli testületi ülésen
Cserkút község Képviselő Testülete úgy döntött, hogy közös hivatalt vált, és
csatlakozik az Orfűi Közös Önkormányzati Hivatalhoz.
Két régóta beadott, és eddig el nem bírált Leader pályázatunk is támogatásban
részesült, így a Cserkúti Polgárőr Egyesülettel közösen beadott pályázatunk
Polgárőr pihenő (a mostani halőrház) felújítására 1.005.022.- Ft támogatást
kaptunk.
A másik pályázat a Varázs-garázs Játszóház felújítására, korszerűsítésére
1.119.995.-Ft
támogatásban
részesült
Önkormányzatunk.
A munkálatok várhatóan még az idei esztendőben elkezdődnek.
Meglátogattuk Németh Istvánné Marika nénit, és köszöntöttük a cserkúti
Közösség nevében 95. születésnapja alkalmából. Marika néni vidám hangulatban
fogadott minket, rengeteg verset szavalt, és még nótákat is énekelt nekünk.
Kívánok neki jó egészséget, és az Isten tartsa meg köztünk még nagyon sokáig.

November 30-án tartottuk az idősek napi rendezvényünket, kivételesen most a
tortyogói Mecsek Fogadóban, ahol a vacsorás műsoros est és az
önkormányzat 10 000.- Ft támogatása mellett az RNŐ kedves ajándékában is
részesültek nyugdíjasaink.
November 18-án a RNÖ testületi ülést tartott, ahol döntöttek a
közmeghallgatás időpontjáról, a Mikulás és a rászoruló családoknak adandó
év végi támogatásról, továbbá elfogadták az önkormányzattal való
együttműködési megállapodást.
A falufejlesztő egyesület november 12-i ülésén szó volt a még visszalévő
programokról, valamint a NYMTIT-től kapott támogatás felhasználásáról és
annak elszámolásáról.

KŐVÁGÓSZŐLŐS
DINNYEBERKI

November 6-án részt vettünk a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás Tanács
soron következő ülésén.

Elkészült Gyűrűfű út beruházásunk, befejeződött temető, ravatalozó felújítása, a
temető projekt a NYMTIT forrásból valósítottuk meg.

November elején megkezdtük a szociális tűzifa kiszállítását az érintetteknek.
November 11-én, Márton napján, a Boda Község Önkormányzata és a Bodai
Kertbarát Kör, a „Borkultúra Napjainkban Szabadegyetem” témában
rendezett előadására kaptunk meghívást és vettünk részt a rendezvényen a
Zsongorkő Baráti Körrel és a Nyugdíjas Klubbal együtt.

November első napjaiban rendezvényt szerveztünk lovas programokkal,
szomszéd települések meglátogatásával.

HELESFA
A hónapban újabb két csoport, összesen 30 fő vett részt a Digitális szakadék
csökkentése c. pályázatban, aminek a sikeres elvégzése után mindenki ajándék
tablet-tel gazdagodott.
A Magyar Falu Programban sikeresen pályázott a település a Polgármesteri
hivatal felújítására, ennek keretében a nyílászárók kerülnek kicserélésre.
November végén döntött a képviselő-testület a szociális célú tűzifa
támogatásokról, idén a rászorulók között 49 m3 fát tudnak szétosztani.
Megtartottuk a hagyományos idősek napját, ahol a gyerekek köszöntője után az
Esthajnal Nyugdíjas Klub következett Vidám tánc című műsorával.

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett "Óvoda udvar" című
pályázati
kiíráson
5.000.000.-Ft-ot
nyert
Kővágószőlős
Község
Önkormányzata.
December 5-én közmeghallgatást tart Kővágószőlős Község Önkormányzat
Képviselő-testülete.
Önkormányzatunk a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal karöltve a
gyerekeknek ajándékcsomagot ad át december 6-án a Mikulás napi
rendezvényen.

HETVEHELY

Ebben az évben is megrendezzük a hagyományokhoz hűen az adventi
vasárnapokon rendezvénysorozatunkat a Buzás Andor Művelődési Házban.
Az Idősek karácsonyát ünnepi műsorral, ünnepi ebéddel december 21-én
rendezzük meg, ahova minden 65 év feletti kővágószőlősi lakos meghívást
kap.

Az önkormányzat pályázott a Magyar Falu Programban, az Óvoda udvar című
projektre, melyet a döntéshozók 5.000.000 Ft támogatásban részesítette.
Az idei esztendőben is megrendezésre kerül az Adventi ünnepség, melyen a
település vállalkozói az önkormányzattal közösen vendégelik meg a falu lakóit.
Az önkormányzat minden gyermek részére csomagot készít, és ad át az
ünnepen.
Az önkormányzat 16 milliós fejlesztést végez az önkormányzat tulajdonában
álló konyháján, étteremén. A fejlesztés pályázati támogatásból valósul meg.

Bükkösdi Hírlap | XV. évfolyam 6. szám
Bükkösd község hivatalos lapja.
Megjelenik havonta Bükkösd közigazgatási területén.
Ingyenes kiadvány.

IBAFA
A képviselő testület november 20-án ülésezett, ahol többek kötött döntött a
szociális tűzifa kiosztásáról. A testület az állami támogatásból vásárolt 74 m3
tűzifát 12 m3 saját költségvetési pénzből vásárolt tűzifával egészítette ki, így a
rászoruló családok között összesen 86 m3 fa került kiosztásra.
A korábban pályázati pénzből defibrillátort az önkormányzat épületében
helyeztük el.

Az online változat elérhető a www.bukkosd.hu címről.
Nyomtatási munkálatok, terjesztés:
Bükkösd Polgármesteri Hivatal
email:: hivatal@bukkosd.hu
A lap megjelenését a NymTIT támogatja.

November 28.-án a kultúrházban zenetarisznya címen tartott előadásában
Kovács Gábor muzsikus, mesékkel, dalokkal és hihetetlen, egyedül álló
hangszereivel szórakoztatta a megjelent közönséget.
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Adventi köszöntő | Karácsonyi ünnepkör
„Otthonokban-templomokban, már elindult az
Adventi készülődés, égnek már a fények, és a
szeretet lángjai.
Advent jelentése az Eljövetel, a Megérkezés, a
Boldog várakozás öröme.
A karácsonyi készülődés, az ünnep reményteli
perceibe érkezünk most. Az adventi hetek a
Karácsonyhoz vezetik el az embert, a Karácsony
pedig a szeretet által egymáshoz vezet bennünket.
Megérkezni, és türelemmel várakozni. Várjuk a
Jézuska születését. Az Adventi várakozás egyben
felkészülés, hogy lelkünk megteljen azzal az
örömmel, amit a Karácsony jelent minden léleknek.
Milyen egyszerűnek tűnik mindez, milyen könnyű
kimondani, de milyen nehéz ebben a nyüzsgő
világban megvalósítani! Az Adventi négy héten át
való várakózása figyelmeztet bennünket, hogy kicsit

lassítani kell, többet és
jobban kell egymásra
figyelnünk. Jó lenne, ha az
ünnep szépségét nem az
ajándékok nagysága adná,
hanem a szeretet, amiből
mindenki részesülhet, és
adhat, mert nem fogy el
soha.
A
karácsonyi
készülődés emelkedett,
ünnepélyes hangulatában térjünk vissza az örök
emberi értékhez, a családhoz, hithez, éljük meg
közösen az együvé tartozás, az egymásra figyelés
melengető érzését.”
Gyarmati Lászlóné

„Advent a remény, a szeretet, a bűnbánat és megbocsájtás, s az öröm ünnepe!”
A katolikus hívők, de talán a nem vallásos emberek
számára is az év legnagyobb és legszebb ünnepe
Karácsony, amikor is hitünk szerint Jézus Krisztus
megszületését ünnepeljük. Az ezt megelőző négy
hét, Advent, az ünnepre való lelki felkészülés, a
várakozás időszaka.
Minden családban vártak már szeretett rokonra,
kisbaba érkezésére. Ehhez hasonló annak az
ünnepnek a várása, amikor Isten Fia emberré lett, és
első
eljövetelével
tanúságát
adta,
hogy
mindannyiunkhoz eljön, és Isten mindannyiunk
Atyja.
Az Advent először is a REMÉNY ideje, mert jó
tudnunk, hogy Isten eljön közénk, hogy
meggyógyítsa a széthúzás, a közömbösség, és más
bűneink által egymásnak okozott sebeinket. Az
irgalmas Isten közeledik felénk, aki mindig kész a
megbocsájtásra, számunkra a tiszta lappal újrakezdés
lehetőségének megadására.
Advent a BŰNBÁNAT-nak is az ideje, ezt jelzi az
adventi koszorú első, második, és negyedik
gyertyája, melyek színe lila. Ezek meggyújtásakor
gondoljunk arra, hogy Istentől meghívást kaptunk a
bűnbánatra,
és
az
egymással
szembeni
megbocsájtásra. Isten sem mond le senkiről, előtte
mindenki egyenlő. Törekedjünk ebben az időszakban
mi
is
felülemelkedni
előítéleteinken
és
sértettségeinken, és törekedjünk a megbocsájtásra,
megbékülésre, egymás elfogadására.
Advent az ÖRÖM ideje. A harmadik, rózsaszín
gyertya jelzi ezt: Isten Fia azért jött közénk, hogy

örömhírt hozzon mindannyiunknak. Törekedjünk
ebben az időszakban felkeresni a környezetünkben
magányosan élőket. Tudassuk velük, hogy nincsenek
egyedül, szívünkkel figyelünk rájuk.
Advent az IRGALMASSÁG időszaka, a jócselekedetek
kitüntetett ideje. Isten arra hív meg minket, hogy
lépjünk ki saját önzésünkből, én-központú
kényelmünkből, és testvérként forduljunk a nálunk
elesettebbek, különösen a nálunk szegényebbek és a
betegek felé. Tegyünk saját képességünk,
lehetőségünk
szerint
konkrét
jót
lakókörnyezetünkben,
utcánkban,
falunkban,
munkahelyünkön. Törekedjünk egymáshoz és
egymásról jót szólni!
Ferenc pápa arra kér bennünket, hogy három szót
minél gyakrabban mondjunk ki. A KÖSZÖNÖM-öt
hálánk jeléül, a KÉREM-et figyelmességünk jeléül, a
BOCSÁNAT-ot a kiengesztelődés keresés jeléül. Ha
így teszünk, közelebb kerülünk Advent üzenetéhez!
„Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!”
(Márk-evangélium 1,3) Különösen erre kérem a
bükkösdi hívőket, hogy járjanak elől jó példával. Ha
szépen megéljük Adventet, akkor lesz igazán szép és
tartalmas a Karácsonyunk! Ezt kívánom szeretettel
minden Olvasónak!

Adventi gondolatok – Nyúl Viktor
pasztorális püspöki helynöktől
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