Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja

Bükkösdi Hírlap
2007. február – megjelenik havonta ingyenesen, a község közigazgatási területén

A

Felmérések készülnek a faluban

Szocio-Gráf Piac- és Közvélemény-kutató Intézet 2007. év elején kérdőíves interjúkészítésen alapuló
lakossági kutatást végez Bükkösdön és a környező településeken. A felmérés alapvető célja véleményeket gyűjteni a Boda térségébe tervezett erőművi eredetű nagy aktivitású hulladékok tárolójával kapcsolatos lakossági attitűdökről, a tervezett beruházással kapcsolatos informáltságról. További cél az eredmények
egybevetése a korábbi kutatások eredményeivel a közvéleményben bekövetkezett változások értékelése céljából. A kutatás Bükkösdön 190 főt érint. 2007. március 2-án (pénteken) kezdődik a felmérés és kb. két hetet vesz
igénybe. A kérdőív kitöltéséhez 20-25 percre lesz szükség.
Kérem a Tisztelt lakosokat, hogy, hogy a Szociográf kérdezőbiztosaival működjenek együtt és válaszoljanak a kérdésekre. Tekintettel az elmúlt hetek besurranásos bűncselekményeire csak olyan embert engedjenek be
a lakásukba, aki felmutatja a Szociográfos igazolványát!
Fontos, hogy a felmérés elkészüljön, és eredményes legyen. Többek között ez a felmérés is alapját jelenti
annak a támogatásnak, amelyet a falu a lakossági tájékoztatásért évente kap. Fontos tehát, hogy mérhető legyen
a lakosok tudása a térségben zajló – kiégett fűtőanyagok elhelyezése irányuló – tudományos vizsgálatokról és a
NyMTT munkájáról. Közreműködésüket előre is megköszönöm!
Tiszelettel: Budai Zsolt, polgármester

A Radioaktív hulladékokról röviden
Mit kutatnak a környékünkön és miért?
Napjainkban a radioaktivitás jelenségét az
ipari méréstechnikától az energiatermelésen keresztül az orvostudományig nagyon sok helyen hasznosítják.
Magyarországon a nukleáris technológia alkalmazása számottevő gazdasági előnyökkel jár, elsősorban az energiaszükséglet biztosítása terén,
ahol az ország villamosenergia-termelése majd
40%-át adó atomerőműi részesedés tartja a villamos
energia fogyasztói árát elviselhető szinten. A nukleáris technológia alkalmazása ugyanakkor arra készteti a szakembereket, hogy bizonyos problémákkal
szembenézzenek és megoldják azokat. A kihívások
közül az egyik a radioaktív hulladékok kérdése,
amely magába foglalja a hulladékok mennyiségének minimális szinten tartását, kezelését, feldolgozását és biztonságos végleges elhelyezését. Magyarországon ezzel a kérdéssel a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság foglalkozik.
A hazai radioaktív hulladékok döntő többsége
a Paksi Atomerőműből származó szilárd és folyé-

kony radioaktív hulladék. Az atomerőműben keletkező radioaktív hulladék mennyisége és összaktivitása lényegesebben kevesebb a létesítmény műszaki
tervében rögzítettnél, ami az üzemeltetés magas
színvonalát támasztja alá. A működő atomerőművön
kívül radioaktív hulladékok képződnek kutató intézetekben, egészségügyi, ipari, mezőgazdasági intézményekben és laboratóriumokban.
A paksi atomerőmű üzemanyagát - csakúgy, mint az
összes többi kelet-európai erőműét - Oroszország
szállítja. A korábbiakban a Szovjetunió, később
Oroszország egy magánjogi szerződés keretében újrafeldolgozásra visszafogadta a Magyarországon
képződött elhasznált fűtőelemeket oly módon, hogy
a folyamat során keletkező hulladékok náluk maradtak. 1993 elején a visszaszállítás megszűntének
egyre erősödő veszélye új probléma elé állította az
országot. Az 1995. évi üzemanyag átrakások végére
a pihentető medencék majdnem megteltek a paksi
atomerőműben. 1997. december végéig 450 db kiégett fűtőelem-kazettát helyeztek el az
(folytatás a 2. oldalon)
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átmeneti tárolóban. Ugyanakkor megkezdődött a tároló bővítése 1800 fűtőelemet befogadó kapacitással.
Ennek építése 1999 végére befejeződött.
A nagy aktivitású és/vagy hosszú élettartamú radioaktív hulladékok végleges befogadására alkalmas
tároló kialakítására nyilvánvalóan szükség van. Miden országnak a saját hulladékát kell elhelyezni. Ennek
megfelelően hazánkban sem kerülnek elhelyezésre külföldi eredetű radioaktív hulladékok. Ezen okok miatt, a
nagy aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése érdekében az ország területén stabil, mélygeológiai
formációban kialakítandó tároló létesítésére célszerű felkészülni.
A Bodai Agyagkő Formáció (BAF) alkalmasnak tűnik a feladatra. A nagy aktivitású hulladékok végleges
elhelyezésére szolgáló tároló befogadására alkalmas kőzet kutatása ezen formáció vizsgálatával kezdődött, a
Mecsek nyugati részén. A kutatások még több évtizedig tartanak. Ez után derül ki, hogy valóban alkalmas-e a
környezet a tároló megépítésére. Egyelőre tehát még nem eldöntött a helyszín alkalmassága sem, és
amennyiben alkalmas is a terület a lakosságnak is el kell fogadnia a tároló létesülését. A program társadalmi
megismertetésével a Nyugat-Mecseki TIT foglalkozik, melynek elnöke a bodai polgármester: Kovács Győző.
Érdemes megjegyezni, hogy a Tolna megyei Bátaapátiban már előrébb tartanak a kutatások. Ott a kis és
közepes aktivitású anyagokat elhelyezését tervezik.
Az RHK. Kht. internetes tájékoztatója alapján
R i p o r t s o r o z a t

Emb e re k a te le pülé s s zolgálat ában:
Volcsányi Gábor képviselő
Elégedett a választási eredménnyel?
Természetesen a magam eredményével elégedett
vagyok, és ezúton is megköszönöm mindenkinek a
bizalmát, aki rám szavazott. Azt hiszem, hogy egy jó
képességű, kreatív Testület állt fel az ősszel. A
polgármesteri választásról szólva el kell mondani,
hogy azt mindenki tudja, hogy a Polgármester úrral
nem egyezett a véleményünk a cementgyár kapcsán.
Ennek ellenére úgy hiszem, hogy egy konszolidált
viszonyban maradtunk az elmúlt években és ezt
sikerült egy működő munkakapcsolattá alakítani a
választások után.
- Új képviselőként mik a tapasztalatai az
Önkormányzati munkáról?
Meg kell mondanom, hogy meglehetősen
sokrétű, összetett és nehéz feladat tud lenni az
önkormányzati munka, ha valaki komolyan veszi. Én
a magam részéről komolyan veszem, készülők az
ülésekre és azt gondolom mindannyian így teszünk.
Ennek eredményeképpen sokszor estébe nyúló ülések
vannak, és minden héten több bizottsági ülést és
munkaértekezletet tartunk. Sok ügyet kell rendbe
tenni, újakat elindítani.
Sok olyan aspektusa van a képviselőségnek,
amelyekre nem is gondol az ember akkor, amikor egy
ilyenbe belevág. Számos esetben olyan döntést kell
meghozni, amelyek egyesek számára nem előnyösek
és
ezt
esetleg
személyeskedésnek
veszik.
Természetesen ez nem így van, de mindenki számára
megfelelő döntések nem születhetnek, hiszen egy 250
-

milliós gazdálkodás szempontjaihoz kell igazodnunk.
Látjuk, hogy van mit helyre tenni! Azonnali csodákat
viszont ne várjon senki, hiszen minden mindennel
összefügg és helyretenni csak egy teljes szisztémát
lehet, ehhez pedig idő és pénz kell. Ha nem így
teszünk, úgy járunk, ahogyan az országosan is látható.
- Mit szeretne legjobban, ha sikerülne
megvalósítani a következő négy évben?
Itt elmondhatnám, hogy nagyon szeretném, ha
készen lenne a szennyvízhálózat, gáz, kábeltévé stb.
Ez természetesen így van, de ezek mellett olyan
ügyeket szeretnék megvalósulni látni, amelyek nem
kerülnek óriási pénzekbe, mégis minőségi változást
hoznak. Ilyenek például a közterületi táblák, padok, a
vásárterek, parkosítás. Úgy tűnik, hogy van esély
régóta húzódó a közétkeztetési probléma rövid távú
megoldására is. Szeretném, ha helyére kerülne a sport
kérdése is még az idén, legkésőbb jövőre. Szeretném,
ha mindennek meglenne a rendszere, gazdája és a
felelőse a faluban, ehhez vannak elképzeléseim nekem
is és a képviselőtársaknak is, amelyeket
összedolgozunk és hamarosan már látványos
eredménnyel járnak.
- Milyen irányban befolyásolja a Teleházban
végzett munkáját a képviselői tisztség?
Természetesen van a két dolognak hatása egymásra.
Tagadhatatlanul sok féle a feladatköröm. A képviselői feladat is
időt vesz igénybe, amelynek egy része a szabadidőm rovására, a
másik óhatatlanul a Teleházban töltött időm rovására megy. A
papírmunka nagy része a késő esti órákra
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marad. Ma már elsődlegesen a Teleház irányítása,
forrásteremetés, menedzselés a feladatom. Ez az
Internet világában már nem egy annyira helyhez
kötött munka. Természetesen azért – ahogyan régen
is – sok apró dologgal keresnek fel, amelyek
megoldásában
személyesen
közreműködök.
Emellett a munkatársaim maximálisan végzik a
munkájukat, ezért a ház napi működésében nincs
fennakadás.
Az emberek azt is gondolhatnák, hogy közvetlen
anyagi előnye is származik a Teleháznak abból,
hogy képviselő vagyok, de ez sajnos kevésbé
helytálló. Amúgy is tartózkodnom kell az olyan
döntéseknél, amelyek a Teleházról szólnak.
Nagyságrendekkel több pénzt nem tudok kilobbizni,
hiszen erre a kötött büdzsében nincs fedezet. A
működés fedezete nagyrészt most is pályázatokból
kerül elő. Viszont lényeges előny a Teleházra nézve
az, hogy az Önkormányzatban jobban láthatók a
közösségi tér problémái, eredményei és jobb az
együttműködés a két szervezet között.
- A Német Önkormányzatban is vállalt
tisztséget. Kérem erről szóljon néhány szót!
Én Bükkösdön születtem, és a családom is
évszázadok óta kötődik ide és a környékre. De azt
nem felejtem, és nem titkolom, hogy német
származású vagyok. Szépapámig és helyenként
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tovább is vissza tudom vezetni a családfámat,
amelynek gyökerei Németországig nyúlnak. Miért
is kéne ezt szégyellni, hiszen több száz éve azért
jöttek be az őseink, hogy az elnéptelenedett
országot benépesítsék és újraépítsék. Őseink
olyannyira beilleszkedtek a nemzetbe, hogy többen
nemességet kaptak a haza szolgáltáért, de emellett
sokáig őrizték nyelvüket, kultúrájukat. Bükkösdön
is sok sváb család élt, és ma is sokan rendelkeznek
német felmenőkkel. Fontos, hogy ennek a
kultúrának is intézményesített képviselete legyen.
A CKÖ már egy ciklussal előbb megalakult. Úgy
éreztük néhányan, hogy a német is legalább olyan
jelentős nemzetiséget alkot, ezért van esély a Német
Önkormányzat (BNÖ) Alakítására is. És nem is
tévedtünk, hiszen míg 71 roma kérte felvételét a
névjegyzékbe, 59 német regisztráltatta magát.
Nyilván ennél mindkét nemzetiségből többen
vannak, de elsőre ennyi sváb választó sem rossz
eredmény. A kisebbségalakítás egyik felbujtója
voltam, de nem szerettem volna a vezetését vállalni.
Mégis meggyőztek a képviselők, hogy mivel én
helyben dolgozom, praktikusan nekem kellene
vállalnom a tisztet.
Jó lehetőségnek tartom, hogy ilyen is van a faluban,
hiszen végtére is a falu hasznára alakult és kis
pénzből kis dolgokkal ugyan de hasznos
tevékenységet végzünk.

HASZNOS INFORMÁCIÓK A TEMETŐKRŐL



A hozzátartozóknak az alábbi szabályokkal nem árt tisztában lenni a köztemetőkkel kapcsolatosan:

Bükkösd Község Önkormányzata, mint a köztemetők tulajdonosa (továbbiakban: fenntartó) az elhunytnak
felekezethez tartozása, vagy bármilyen más megkülönböztetésére tekintet nélkül biztosítja az eltemetést az
általa fenntartott köztemetőkben. A köztemetők fenntartási és üzemeltetési feladatainak ellátásáról az
Önkormányzat gondoskodik. A temetővel kapcsolatos ügyeket a 6/2001(IV.26.)sz. Önkormányzati rendelet
tartalmazza. Az alábbi információ ennek kivonata, a rendelet teljes eszében megtekinthető a Körjegyzőségen
Ügyfélfogadási időben.
A sír kialakításával, használatával kapcsolatos tudnivalók:
- Temetési helyek méretei:
- sírhely mérete: 5 m2 (2 m széles, 2,5 m hosszú)
- sírgödör mélysége 2 m; rátemetés esetén 2,2 m, illetve a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 1,6 m
mélységre kerüljön.
- urnát a talaj szintjétől legalább 0,5 m mélységben kell elhelyezni. Az urnafülke építésénél az urnát
befogadó belső méret legalább 30x30 cm.
- Mélyített sírhelybe (2,20 m) tisztiorvos engedélye alapján még egy koporsó temethető.
- Sírhelybe elhelyezett két koporsón kívül még négy urna is eltemethető. Koporsóban történő rátemetés
alkalmazása nélkül a sírhelyen még hat urna helyezhető el. Az urna elhelyezése a sírhely feletti rendelkezési
jog időtartamát nem hosszabbítja meg.
A sírok gondozása:
- A sírhelyeket és közvetlen környékét úgy kell gondozni, hogy az a szomszédos sírok, látványát ne rontsa,
ill. a közízlést ne sértse.
folytatás a 4. oldalon
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- A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem
szabad.
- A temető területén fát, bokrot, sövényt csak a fenntartó ültethet, azt is csak parkosítás, kerítés céljából.
Sírhelyre fa, bokor, sövény ültetése tilos.
- A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező.
- A hulladékot a kijelölt helyen, konténerben kötelező elhelyezni, illetve gyűjteni.
A sír feletti rendelkezésről:
- A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:
a) koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év
b) sírbolt esetén 60 év
c) urnasírhely esetén 25 év.
A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható (újraváltható).
- A temetési helyet és a temetői létesítmények temetkezési szolgáltatók részéről történő használatát a
fenntartó ingyen biztosítja.
- A temetés időpontját az elhunyt eltemetésére köteles személy, vagy a meghatalmazottja a fenntartó
meghatalmazottjával minden esetben – a temetés előtt legalább két nappal - köteles egyeztetni.
Vasárnap és ünnepnapon, illetve pihenőnapon a köztemetőkben – a temetkezési szolgáltatók kivételével vállalkozók által munka nem végezhető.

Kisebbségi
Ö n k o r m á n y z a t o k H í re i
A
Német
Önkormányzat
pályázatot
nyert
iroda
kialakítására. Várhatóan őszre
érkezik meg az a mintegy 1000 euro, amelyet erre a
célra fordíthatunk!
*
Március 4-én országos kisebbségi önkormányati
választások lesznek! A lakosságot különösebben
nem érinti a választás, mert azon kizárólag a
kisebbségi képviselők vesznek részt. Vagyis
összesen az öt német és öt roma képviselő szavaz.
*
A CKÖ Január 22-én tartott testületi ülésén
Kalányos
Tamás
elnökhelyettes
lemondott
tisztségéről. Ezen az ülésen a napirendi pontok
között szerepelt még a 2007. évi költségvetés

kérdése.
A
tervezett
költségvetést
a
tagok
egyhangúlag elfogadták.
*
Február 19-én rendkívüli testületi ülést
tartottunk, amelyen a megüresedett elnökhelyettesi
tisztséget Orsós Sándorra (Lila) ruháztuk, illetve új
taggal is bővültünk Nagypál Károlyné személyében.
Továbbá a testület megszavazta egy táncoktatás
finanszírozását. Ezúton is szeretnénk felhívni a
helyi fiatal romák figyelmét, hogy amennyiben
valaki szeretne ingyenesen részt venni ezen
oktatáson, akkor jelentkezzen a CKÖ bármely
tagjánál vagy a teleházban, ahol bővebb
felvilágosítást kaphat az oktatásról!

H í re k r ö v i d e n
Az Önkormányzat ingyenes ruhaosztást tart a Máltai Szeretetszolgálat felajánlásaiból!
Helye: Kultúrház Ideje: Március 7 szerda 14 óra.
Mindenkit szeretettel várunk!
*
Bán Józsefné falugondnokot a 06 20/2033843-as hivatali mobiltelefonon lehet keresni, ha szeretnék igénybe
venni a szolgáltatást, vagy bármilyen hozzá intézendő kérdésük van!
*
Színházlátogatást szervezünk a Piaf két arca című előadásra a pécsi Harmadik Színházba!
Az előadás 2007. március 22-én (csütörtökön) lesz este 19.30-kor.
A beutazás várhatóan kisbusszal történik. A program önköltséges, a pontos árakról a teleházban lehet
érdeklődni! Jelentkezni a teleházban lehet személyesen vagy telefonon (73/578-535) március 6.-ig!
Szeretettel várjuk az érdeklődőket
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Te l e h á z a s H í r e k
Idén is lesz Borverseny
Várhatóan idén április elején is megrendezzük a hagyományos Bükkösdi Borversenyt! A pontos időpont
még nem került kitűzésre, a részletekről a Közösség újságban, vagy szórólapon rövidesen értesítést küld az
Egyesület, illetve a teleházban lehet érdeklődni! Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy készítsék fel a borokat
a megmérettetésre!

Mozgókönyvtári szolgáltatás indul
A Szentlőrinci Kistérséggel és a Baranya Megyei Könyvtárral közösen
Mozgókönyvtári szolgáltatás indul rövidesen Bükkösdön is, várhatóan már a
tavasszal. A Mozgókönyvtár nem azt fogja jelenteni, hogy gépkocsiról terjesztik
a könyveket – amit például a mobilposta esetében – hanem egy állandó
teremben működik majd a könyvtár, ahol az állomány időközönként és az
igények szerint cserélődik.
A könyvtár nyitvatartása várhatóan megegyezik majd a Teleház nyitvatartási
idejével, ez azt jelenti, hogy minden hétköznap elérhető lesz a szolgáltatás
ellentétbe sok más település gyakorlatával, ahol csupán heti 1-2 napot vannak
nyitva. Mivel a teleházzal együtt működik majd a szolgáltatás, ezért
rendelkezésre áll a szélessávú Internet és számítógép használat, akár csak a
modern városi könyvtárakban. A tervek szerint a könyvtár elektronikus
dokumentumokat is folyóiratokat is tart majd.
Ezúton kérjük a lakosságot, hogy jelezzék milyen folyóiratokat olvasnának szívesen, illetve milyen könyvekre,
dokumentumokra van igényük! Az beérkezett igényekhez próbáljuk igazítani a könyvtár állományát. A
javaslatokat a Teleház elérhetőségeire várjuk március 15-ig: Tel: 578-535, Fax.: 578-536, bukkosd@telehaz.hu,
Bükkösd, Kossuth L. u. 57.

I NGYE N E S APRÓ HI RD ETÉS
Mezőgazdasági
gépalkatrészek
tárolására, Bükkösd belterületén
fedett vagy szabad területet
bérelnék. Tel.:30/662-9755

*
Mindennemű fuvarozást vállalok,
1,5 tonnás billencs gépkocsival.
érd.:30/383-7264, Pókos József

*
Sony
házimozi
erősítő
és
hangfaszettemet
szeretném
fűkaszára cserélni tel: 06/20 315
3631

*
Sarokétkező és fotelágy eladó!
Érdeklődni: 20/336-56-36
*

Szentlőrincen
eladó,i.ár: 5,5
06202635618

családi
M Ft.

ház
Tel:

*
Családi házat vásárolnék Bükkösd
3,5 millió Ft-ig tel: 06/20 315 3631
*
Bükkösdön családi ház, nagy
területtel eladó. Érd.: Kossuth L. u.
86. tel.:30/3182717

KÖZÉRDEKŰ FELHÍVÁS
Az elmúlt hónapban több betörés illetve besurranás is történt a falunkban. Felhívjuk a
lakosok figyelmét, hogy különösen figyeljenek otthonukra, értékeikre! Legyenek mindig
körültekintőek! Pénzt csak a postás hoz, villanyszámlát és más közüzemi díjat személyesen
nem szednek be, és pénzt sem fizetnek ki, ezért ilyen indokkal senkit ne engedjenek be! A
csalók rafináltak, különböző indokokkal kéretőznek be, főleg idős és egyedülálló emberekhez.
Az aktuális felmérések miatt nemsokára valódi kérdezők járják majd a falut, náluk viszont lesz
azonosító „Szocio-Gráf”-os igazolvány, melyet el lehet tőlük kérni bemutatásra, és csak ez után
engedjék be őket otthonukba!
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Eredményes volt az idei Tájékoztató Körút
Tájékoztató Körút 2007
Február 5 – 19. között került sor a NymTIT, az RHK Kht. és a Noguchi Porter Novelli közös szervezésében arra
a Tájékoztató Körútra, amely felkereste a Társulás összes tagtelepülését. A szervezők örömére jelentős volt az
érdeklődés és a megjelenés a körút találkozói iránt, több százan hallgatták végig az előadásokat.
Az előadásokat a magyar nukleáris iparban, a nukleáris hulladék elhelyezésben, valamint a földtudományokban
vezető szerepet betöltő vezetők, és vezető szakértők tartották. Így Cserkúton, Dr. Hegyháti József az RHK Kht.
ügyvezető igazgatója, „ Az RHK Kht. programjai „ címmel adott áttekintést a szervezet munkájáról, Bakonyán
„Van megoldás” címmel Buday Gábor az RHK Kht. műszaki – tudományos igazgatója mutatta be az egyes
hulladékfajtákhoz kötődő biztonságos elhelyezési – tárolási módokat. Bükkösdön Dr Nagy Béla, a kutatási
program és a NmTIT szakmai illetve tájékoztatási munkáját immáron hosszú évek óta segítő Akadémiai
Bizottság tagja mutatta be, hogyan segíti a helyszíni tevékenységet a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
által létrehozott Bizottság.
Természetesen kaptak helyet az előadások között azok, amelyek a Nyugat – Mecsekben zajló kutatási
programot elemezték. Berta Zsolt a Mecsekérc Zrt. programigazgatója a kutatási program elemeinek,
ütemezésének eddig eredméynei bemutatásának szentelte összefoglalóját, Csicsák József a Mecsekérc Zrt.
programigazgatója a tároló(k) környezetének monitoring rendszereit mutatta be, igen érdekes és a
nagyközönség számára tanulságos illusztrációkkal.
A közönségtől kapott első reakciók szerint érdemes volt megszervezni a körutat, mert hasznos és fontos
információkhoz juthattak az érdeklődők, azaz a Tájékoztató Körút alapvetően jól szolgálta alapvető célját a
térség lakosságának tájékoztatását. A Nyugat – Mecseki Tájoló idei első száma részletes, fényképes
összefoglaló közöl a körút előadásairól.

Márciusban: Közvéleménykutatás a NyMTIT térségben
A tervek szerint március első hetétől kezdve kerül sor a NyMTIT falvaiban arra a közvélemény kutatásra,
amelynek során, a kilenc településen összesen 800 lakost kérdeznek meg - többek között – arról, hogy mi
tudnak, és hogy vélekednek a térségben folyó geológiai kutatási programról, mennyire ismerik a Nyugat Mecseki Társadalmi Információs Társulás munkáját, ellenőrző – tájékoztató tevékenységét.
A felmérés kérdőívének megválaszolása egy-egy felkeresett lakos esetében kb. 20 – 30 perces elfoglaltságot
jelent majd. A felmérés megrendelője a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság ezúton kéri, és
egyben előzetesen köszöni a megkérdezettek együttműködését, és válaszait.

Tájoló 2007/1-es szám
Február végén érkezik meg a NymTIT térség összes portájára a Nyugat - Mecseki Tájoló idei első száma. A
megszokott cikkek és a LELTÁR sorozat anyaga mellett a mostani számban egy igazi meglepetést is találnak
majd az Olvasók! Mivel nem illik „lelőni” a meglepetést, most legyen elég annyi, hogy a tavaly tízéves
jubileumáról megemlékező Társulás olyan eszközt és formát talált munkájának bemutatására, amely valóban
újdonságot jelent majd a térségben élők számára.

Bükkösdi Hírlap – Bükkösd Község Önkormányzatának Hivatalos Lapja
Felelős Kiadó: Budai Zsolt polgármester, Kiadó címe: Bükkösd, Kossuth L. u. 48. tel.:73/578-560
Főszerkesztő: Volcsányi Gábor. Szerkesztőség: Bükkösd, Kossuth u. 57., tel.: 73/578-535, e-mail: bukkosd@telehaz.hu
Nyomtatási munkálatok, terjesztés: Bükkösdi Közösségfejlesztő Egyesület (Bükkösdi Teleház) 73/578-535
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1848. március 15. krónikája
Márciusban ünnepel a magyarság. Minden magyar
ember tudja, hogy március 15 a forradalom és
szabadságharc nemzeti ünnepe. Azt is tudják, hogy e híres
dátumnak mi lett a következménye, de azt már
kevesebben tudják, hogy milyen események történtek
pontosan ezen a napon. Emlékezzünk meg az alábbiakban
arra a bizonyos mácius 15-ére.
Az előző napi terveknek megfelelően reggel hat és
nyolc óra között a Dohány és Síp utcák sarkán álló ház
első emeletén, ahol Petőfi Sándor és felesége bérelt
szobát, ő maga, a költő, Jókai Mór, Vasvári Pál és
Bulyovszky Gyula tanácskozik a teendőkről. Jókai és
Bulyovszky egy proklamációt szerkeszt, mely a 12 pontot
is magában foglalja. Ezután mind a négyen az Urak
utcájába mennek, ahol a Libasinszky ház földszintjén lévő
Pilvax kávéházat - mely a nemsokára bekövetkező
események tiszteletére kapja majd a Szabadság csarnoka
nevet - bérli egy Fillinger nevű kereskedő. Itt Jókai
felolvassa a proklamációt, Petőfi pedig elszavalja március
13-án megírt versét, a Nemzeti dalt.
Erről Petőfi így ír a naplójában: "Én Nemzeti dalomat
szavaltam el; s mind a kettő riadó tetszéssel fogadtatott."
Innen indultak szakadó esőben 10-15-en, az orvosi
egyetem elé, ahol Petőfi újra elszavalja versét, Jókai pedig
a proklamációt olvassa fel a medikusoknak, akik közül jó
néhányan csatlakoznak hozzájuk. Az Egyetem utcán
végigvonuló, 3-400 főre duzzadt tömeghez folyamatosan
csatlakoznak az emberek. Az Egyetem térre érkezve, az
összegyűlt tömeg miatt jogászok és a politechnikusok
berekesztik óráikat. Itt a menetrend ugyanaz: Petőfi a
versét szavalja, Jókai felolvassa a proklamációt. A
hallgatók csatlakoznak a felvonulókhoz, s az immáron kb.
5000 fős tömeg 11.30 körül érkezik a Szép és a Hatvani
utcák sarkán álló Horváth házhoz, amelyben a Landerer és
Heckenast nyomda működik. Petőfi, Jókai, Irínyi József,
Degré Alajos, és Vidats János bemennek, és Landerer
Lajostól, az egyik tulajdonostól a 12 pont és a Nemzeti dal
kinyomtatását követelik. Landerer némi ellenállás, s a
fiataloknak odasúgott segítő instrukciók után beleegyezik
ebbe, majd bezáratja magát a főnöki irodába. Míg folyik a
két mű folyamatos szedése és nyomtatása, a zuhogó
esőben kint várakozó tömeget alkalmi szónokok buzdítják.
Mikor végre elkészülnek az első példányok, Petőfi a
Nemzeti dalt, Irínyi a 12 pontot olvassa fel az izgatottan
várakozó tömegnek, majd a többi nyomtatványt a nép
közé szórják.
Dél körül a vezérszónokok feloszlatják a tömeget azzal,
hogy ebéd után 15 órára gyűljenek össze a Nemzeti
Múzeumhoz népgyűlésre. Délután a múzeumnál már kb.
tízezer ember gyűlik össze, ahol Vasvári és Irínyi szónokol
- a közhiedelemmel ellentétben Petőfi itt nem szaval -,
csak egy kisebb beszédet mond. Elhatározzák Táncsics
Mihály kiszabadítását a budai vár helytartótanácsi
börtönéből, majd hatfős bizottságot választanak (Petőfi,
Jókai, Irínyi, Vasvári, Irányi Dániel és Bulyovszky) a Pest
Város Tanácsával való tárgyalásra.

A városházához igyekvő tömeghez ekkor csatlakozik
Klauzál Gábor és Nyáry Pál, hogy lecsillapítsa a
radikalizálódó tömeget és átvegye a mozgalom irányítását.
A később "márciusi ifjaknak" nevezett fiatalok átengedték
a vezetést a mérsékelt liberálisok vezéregyéniségeinek,
akik ismertebbek és elfogadhatóbbak voltak a polgárok
számára.
A városházán a két liberális politikus és a fiatalok
bizottsága a tanáccsal a 12 pontról vitatkozik, melyet nagy
nehezen el is fogadnak, mivel a tanácsterembe tóduló 300
fő, valamint az épület előtt várakozó 10-15 000 ember
annyira megrémítette a városi tanács vagyonos polgárait,
hogy nem csak hogy a 12 pontot írták alá és csatlakoztak a
követelésekhez, hanem a forradalom itt létrejött
választmányának vezető bizottságába is jelölték
képviselőiket.
Az egyik nyomtatott példányt aláírják és lepecsételik,
majd fél öt körül megválasztják a 13 tagú Rendre Ügyelő
(Közbátorsági) Választmányt: Irínyi, Petőfi, Vasvári, a
radikálisok közül, Nyáry, Klauzál és Egressy Sámuel a
liberális nemesek képviseletében, s végül a liberális városi
polgárságból Rottenbiller Lipót alpolgármester (ő lesz a
megbízott elnök, noha az igazi vezéregyéniség Nyáry
volt), Kacskovics Lajos főjegyző, Staffenberger István
szószóló, Molnár György gombkötőmester, Tóth Gáspár
szabómester (Petőfi egyik mecénása) és Gyurkovics Máté
szűcsmester. Ezután a városháza tanácstermét és az egész
épületet is Petőfiék rendelkezésére bocsátották.
A nép és a bizottmány tagjai a hajóhídon átmennek a
budai várba, s az Úri utcában álló Helytartótanács elé
terjeszti Nyáry, Klauzál és Rottenbiller a 12 pontot,
ismertetik az eddigi történéseket. A bécsi forradalomtól és
a majdnem húszezres kavargó sokaságtól megrémült
tanács alelnöke, gróf Zichy Ferenc fél hat körül mindenbe
beleegyezik: eltörlik a cenzúrát, a sajtó ellenőrzését a
sajtótörvényig egy bizottság látja el, s nem vetik be a
katonaságot a rend helyreállítására, amelyet ezentúl az
1500 főre szaporítandó pesti polgárőrség fogja ellátni.
Délután hat órakor kiszabadul börtönéből Táncsics
(eredetileg Stancsics Mihály, aki a nap emlékére
változtatta Táncsicsra a nevét), akit feleségével együtt
diadalmenetben, polgárok által önként húzott hintóban
visznek a pesti Váci utcában álló "A Nádorhoz" címzett
fogadóhoz, ahol a tulajdonostól ingyenszállást kap.
Este kivilágítják a várost, 19 órakor a nép által már
előzetesen kívánt Bánk bán előadását szakítja meg a
Nemzeti Színházba betóduló sokaság. Eléneklik a
Himnuszt, a Szózatot, s számos egyéb dalt, Egressy Gábor
a Nemzeti dal elszavalása után más verseket ad elő.
Ugyanekkor a Rendre Ügyelő Választmány 22.30-ig a
városházán ülésezik, s két határozatot szerkesztenek,
melyek másnap reggel már kinyomtatva láthatók szerte a
városban
(a
polgárőrség
bővítése,
illetve
a
helytartótanácsnál elért eredmények).
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Nonap alakalmából...
„

" Fa leszek, ha fának vagy virága.
Ha harmat vagy: én virág leszek.
Harmat leszek, ha te napsugár vagy…
Csak hogy lényink egyesüljenek.

Ha, leányka, te vagy a mennyország:
Akkor én csillaggá változom.
Ha, leányka, te vagy a pokol: (hogy
Egyesüljünk) én elkárhozom.
Petőfi Sándor - Fa leszek, ha...

Mindenki számára ismerős dátum a március 8., ezen a napon ugyanis sok országban a
főszerep a hölgyeké, lányoké, édesanyáké és nagymamáké. A Nemzetközi Nőnap immár majd
egy évszázada ösztönzi megemlékezésre a fiúkat és férfiakat. Ilyenkor köszöntik
hölgyismerőseiket a férfiak, ki virággal, ki apróbb vagy nagyobb ajándékokkal, esetleg néhány
kedves szóval.
Bár nem egy örömteli alkalom szülte ezt az ünnepnapot, ma már kevesen tudják, honnan
ered, hogyan alakult ez az ünnep.
1908-ban, New Yorkban járunk. Az ottani varrónők, szám szerint úgy 40000 nő fellázadt
és harcot indított a jogaiért és azért, hogy a nőkkel is emberségesebben bánjanak. Ezt a napot
nyilvánították Nemzetközi Nőnappá, Magyarországon 1910-től vált ünneppé ez a dátum.
A nőkről sokan, sokféleképpen vélekednek, költőket ihlettek, festők ecsetjeit keltették
életre, és sok más művészeti ág hirdeti alkotásaiban a nők különlegességét, szépségét, bájait.
Ezen a napon a férfiak igyekeznek kivételes bánásmódban részesíteni barátnőjüket,
feleségüket, hölgy rokonaikat.
S bár tudva lévő, hogy a női lélek érzékeny és szeretetre éhes, s nemcsak az évnek ezen a
napján kívánja a törődést, mégis boldogsággal tölti el az a kényeztetés, melyet ezen a napon
kap.
Sok férfi nyilatkozott már úgy, hogy a nővel élni néha gyönyörű érzés, olykor teher, néha
felemelő, máskor nyűg, egy mégis bizonyos. Nélkülük élni nem lehet! Hiszen gondoskodóak,
szeretnek, aggódnak, féltenek, ha kell, simogatnak, s ha szükséges korholnak, vagy éppen
hallgatnak. Mégis szeretnek, s ezért sokan hálásak is nekik.
S elárulok így végezetül egy titkot is! A nő is olyan, mint egy virág. Minél több
gondoskodást és törődést kap a párjától, annál szebb és sugárzóbb!
Fiúk és Férfiak! Gondoskodjunk róluk, hogy még
nagyon sokáig szépek maradjanak!

Szeretettel köszönti a település minden hölgy lakóját
Bükkösd Község Önkormányzata!

