Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja

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

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:
Dr. Bencze Béla képviselő
Új képviselőként is az egyik legmagasabb
szavazatszámot kapta. Hogyan értékeli a választási eredményeket?
Álláspontom szerint a választási eredmények feltétlenül a szavazatra jogosult lakosságnak a véleményét, döntését mutatják, ennek tükrében kell a képviselő testület összetételét is értékelni. Hogy ilyen
magas szavazatszámot értem el, annak talán az lehet
az oka, hogy egy teljesen új személy vagyok a közéletben. Esetleg a szavazók körében egy fontos momentum volt a név előtti doktori cím, ami a jogi iskola elvégzése kapcsán döntően fedhetetlen személyt láttak bennem, aki újonnan tud csatlakozni a
képviselő testület munkájában.
- Mennyire tartja hatékonynak az eddigi munkát?
Hatékonyságot az önkormányzati munkában különösképpen számokkal nem lehet leírni. Az elsődleges teendő volt a jogi kötelező teendőkön (pl.: bizottságok megalakítása) túl összeszokni az új képviselő testületnek. A napi ismeretségen túl egymást
egy kicsit jobban meg kell ismerni. Ez az egyik legnehezebb dolog, hiszen eltérő elképzelések alakulhatnak ki, de mégis közös nevezőre kell jutni, hogy
megfelelő hatékonysággal tudjon működni a Testület. Ez minden kérdésre igaz, esetleges különvélemények figyelembevételével, de együttesen kell
dönteni. Így az elmúlt félévnyi időszak értékelése
szerintem egyelőre még kialakulatlan tényező,
ugyanis a konkrét eredmények csak részben teljesültek. A tervek csak ezután fognak megvalósulni,
hiszen a tervezési koncepció a téli időszakra esett,
ekkor kellett különféle pályázati tevékenységekre
előkészülni, hiszen a 2007-2013-as időszakban jelentős tervezési-pályázati lehetőség adódik a Nemzeti Fejlesztési Terv II. keretén belül, nem csak az
önkormányzatnak, hanem az egész országnak. Úgy
kell megfelelő pályázatot benyújtani, hogy a település fejlesztése megvalósulhasson, a településben rejlő lehetőségeket ki lehessen aknázni. Tehát nem az
-

eddigi, hanem a jövőbeli munkát szeretném hatékonynak látni.
- Képviselőként milyen feladatot tart a legfontosabbnak, amelyet szeretne megvalósítani?
Amikor vállaltam a képviselői megbízatást és esküt
tettem, legfontosabb feladatnak és célnak tűztem ki
azt, hogy a település infrastruktúráját fejlesszük. Ez
elsődlegesen a földgáz és a csatornázással való ellátást jelenti számomra. Közben sajnálatos módon az
állami hozzájárulás megszűnt, így ezt önerőből kellene magvalósítani, maximum kistérségi beruházási
tervként. Ennek kapcsán valószínűleg az elkövetkező négy év egy komoly feladata lesz elsődlegesen a
csatorna. A földgáz sajnos az elmúlt időben drasztikus áremelésen ment keresztül, így mindenki tapasztalhatta azt, hogy a hagyományos fűtési rendszer a fa és a szén olcsóbb, mint a gázfűtés. Míg városban egy ötven-hatvan négyzetméteres lakásnak a
fűtése viszonylag kifizethető, addig egy falusi helyen lévő 100-200 négyzetméteres lakóépület kifűtése már megdöbbentően nagy költséget jelentene a
lakosság számára. Ezzel párhuzamosan szükség lenne az energia megtartása, az energia hatékonyság
növelése, amit a megújuló energia programok is támogatnak. Célszerűnek látnám a településen a megújuló energiaforrások használati feltételeit is kialakítani. A villamos energia kapcsán a szóba jöhet
esetleg a napenergia hasznosítása. A szélenergiában
nem igazán lehet gondolkodni, hiszen völgy település vagyunk, így meghatározó szélirány ugyan létezik, de olyan minimális hogy az megfelelő mennyiségű energiát nem tudna kitermelni, így több irányban komplexebben kell a fejlesztéseket elképzelni.
A legfontosabb cél, amit meglehetne valósítani továbbra is az, hogy egyszerűbben, könnyebben lehessen élni ezen a településen. További megvalósítandó feladat kapcsán elmondható az, hogy az elmúlt évben végigjártuk a települést a Képviselő-testülettel és összeírtuk azokat a feladatokat, amelyeket szükségszerű lenne megvalósítani.
folytatás a 2. oldalon

2
Ezek rövid-, közép-, és hosszú távú feladatok
egyaránt, amelyek a település arculatát és a jövőbeli
helyzetét meghatározzák.
Ezek között szerepel a játszótereknek a
kialakítása, itt arra kell gondolni, hogy már az EU-s
szabványoknak megfelelően kell ezeket kialakítani.
Két játszótér lenne az egyik Bükkösdön a másik
Megyefán épülne. A harmadik csak amolyan
lehetőség, mert még nem látszik tisztán, hogy lesz-e
rá fedezet. Ez egyébként a Hársfa utcában kapna
helyet. A megvalósításhoz szükséges előkészületek
megtörténtek. Valószínűleg tavasszal az egyik
játszóteret már át is lehet adni. Vannak fiatal
házaspárok, akik gyermekeiket nem tudják sehova
sem vinni a faluban, ahol lehetne őket szórakoztatni
vagy a szabadidőt hasznosan eltölteni. A település
ereje pedig a lakosságban rejlik, de amennyiben a
fiataloknak nincs megfelelő környezet kialakítva,
úgy elvándorlás, és öregedés lesz a meghatározó.
Szintén fontosnak tartom a malom épületnek a
megfelelő kialakítását olyan szempontból, hogy az
ne csak egy olyan múzeum legyen, amely jelenleg
nem igazán látogatható. Az erre vonatkozó tervek is
elkészültek, nyilván pályázati forrásból lehet majd
megvalósítani. A múzeumi funkció mellett még arra
gondoltunk, hogy kellene lenni egy helynek, ahol
vendégeket tudunk akár elszállásolni is, kis
teakonyhával, szobákkal, fürdővel. Ilyen,vagy
hasonló már minden településen van Bükkösdön
még nincsen.
A sport tevékenység kapcsán el kell mondanom,
hogy a jelenlegi sportcsarnok nem megfelelő, az
épület lelakottá, amortizálttá vált, mindenképpen fel
kell újítani és a régi fényében kell hogy
tündököljön. Korábban egyetlen egy település sem
rendelkezett
ilyen
sport
létesítménnyel,
sportkomplexummal. Akkoriban még Szentlőrinc –
amely lényegesen nagyobb település – is
csodálkozva nézte, hogy a sokkal kisebb
Bükkösdön ilyen lehetőség adott. A jelenlegi
helyzet, hogy ezt nem használjuk ki, és teljesen
elhanyagoljuk. Ki lehetne használni, amennyiben
némi átalakítást végeznénk rajta. Nem csak egy
szakosztálynak, a futballnak kell működni, bár most
már a lovaglás is bekapcsolódott. Ezen kívül
lehetne több szakosztály is, hiszen sok új divatsport
lett, és a fiatalságot jobban vonzza a sportolás felé.
Fontosnak tartom még a korosztályok megcélzását
így a fiatalok és az idős korúak tekintetében. Főleg
a fiatalság tekintetében, azért hogy ne kallódjanak
el. A család nem minden esetben tud megfelelően
védelmet nyújtani, hiszen a szülőknek reggel el kell
menni dolgozni és csak este érnek haza, eközben a
kamaszkorú gyermek már haza ér és sok esetben
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nem mondja meg neki senki hogy most állj neki és
tanulj, vagy valami hasznos tevékenységet folytass.
Mindenképpen le kell foglalni őket, olyan
programokat kell kialakítani nekik, ami megfelelő
irányba tudja a szellemi és testi képességeiket
irányozni. Alapvető mondás hogy inkább mi
csináljunk nekik programot, mint ők nekünk.
- Mennyire érzi megvalósíthatónak terveit?
A tervek megvalósíthatóságánál nem csak az anyagi
jellegű forrásokra kell gondolni, hanem a
humánerőforrásra is. Korábban Bükkösdre nagyon
is jellemző volt, hogy egy összetartó szinte
homogén település elszántságával, és akaratával
meg tudta valósítani a terveit. Ez az, ami jelenleg
egy picit hiányzik a faluból. Ez a település
megosztottságából is adódik, amelyet az elmúlt
események generáltak. Ezen célszerű lenne javítani,
ebben elsősorban a civil kezdeményezések és a
vállalkozások tudnának közreműködni és pozitív
irányba befolyásolni a falu hétköznapjait. Tehát
csak kifejezetten az önkormányzati munka nem
elegendő és nem is megfelelő. Nem lehet kizárólag
arra várni, hogy az önkormányzat majd megoldja.
Régi igazság az, hogy egységben van az erő. Ennek
a jövőben is így kell lenni. Számos tervet egyrészt
meg
lehet
valósítani
önkormányzati
finanszírozásból, de mindenképpen be kell vonni a
civil szférát is. Ezt manapság úgy hívják, hogy PPP,
konstrukció: állami és a közszférának a kapcsolata.
Ez a településre is jellemző volt mindig, most csak
újra elő kell venni a régi receptet, és a jelenlegi
formában feldolgozni. Ekkor minden tervet meg
lehet valósítani. Nyílván a nagyobb volumenű
beruházásokhoz más jellegű támogatásokra is
szükség van. A már említett gázberuházáshoz és
csatornázáshoz az állami vagy az európai uniós
források szükségesek. A fentiek együttállása esetén
lehet terveinket megvalósítani.

MUNKALEHETŐSÉG!
Bükkösd Község Önkormányzata felvételt hirdet
közhasznú munkára!
Olyan személyek jelentkezését
várjuk,
akik
jelenleg
Álláskeresési
támogatásban
részesülnek!
Jelentkezési határidő: 2007. április 15.
További információt személyesen lehet kérni Budai
Zsolt polgármestertől.
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Óvodai beíratás
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy községünkben a
2007/2008-as nevelési évben óvodába lépő
gyermekek beíratásának rendje a következő:
A beíratás
Ideje: 2007. április 23 – 24 – 25. 800 - 1600-ig
Helye: Körzeti Óvoda, Bükkösd, Ságvári E. u. 3.
Az óvodába történő beiratkozáskor be kell
mutatni:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
-

, a gyermek lakcímkártyáját, a gyermek
"oltási kiskönyv"-ét,

-

a szülő (gondviselő) személyi igazolványát

Óvodai felvételre jelentkezhet minden kisgyermek,
aki 2007. augusztus 31.-ig betölti a harmadik
életévét. Azon gyermekek, akik 2007. augusztus 31.
után töltik be 3. életévüket, óvodai felvételi
szándékukat jelezhetik az intézményekben, és
óvodai felvételükről a 2007/2008. nevelési évben a
jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos
felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt
az
óvoda
vezetője.
Kötelező az óvodai beíratása a gyermeknek abban
az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, majd
a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát
köteles óvodai nevelésben részt venni!

A költségvetésről közérthetően
Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 1. napján 1/2007 (02.01.) számú
rendeletével elfogadta az Önkormányzat 2007. évi költségvetését.
Az Önkormányzat 2007-ben 247.258.100.- Ft bevételből gazdálkodhat.
Ebből az összegből kell megoldani a kötelezően ellátandó feladatait, és a fennmaradó összegből a
felhalmozási kiadásait, azaz a fejlesztéseket. Sajnos évről évre egyre kevesebb, az az összeg, amiből ilyen
jellegű feladatokat fel tudna vállalni az önkormányzat.
A helyi önkormányzat költségvetési bevételei négy fő csoportra oszthatók: saját bevételek, átengedett
központi adók, állami támogatás, egyéb bevételek.
A helyi sajátosságokra lebontva az Önkormányzat bevételei saját bevételekből – étkezési térítési díjak,
kőbánya bérleti díja, szeszfőzde bevétele, mezőőri járulék, Vodafone bérleti díj) helyi adókból (kommunális
adó, gépjárműadó, iparűzési adó) normatív állami támogatásból, egyéb bevételekből (munkaügyi központ
támogatása, társuló községek intézmény finanszírozásának kiegészítése, segélyek támogatása, pályázati péntek:
TEKI, LEKI, MEP támogatása a védőnői szolgálat ellátásához, Nyugat-Mecseki TIT támogatása, a többcélú
kistérségi társulás kiegészítő támogatása) és az előző évi pénzmaradványból állnak.
A kiadások is több részre oszthatók:
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
Átadott pénzeszközökre
(segélyezés és a Körjegyzőség finanszírozása)
Felhalmozási kiadások (fejlesztésekre)
Tartalék (Felhalmozási tartalék és általános tartalék)

87.770.900 Ft.
28.334.500 Ft
54.278.100 Ft
62.998.400 Ft
9.198.200 Ft
4.678.000 Ft

A személyi állományt tekintve (Óvoda, Iskola, Körjegyzőség és Önkormányzat) az Önkormányzat 2007-ben
53 főt foglalkoztat összesen. 2007-ben az Óvoda 35.013.700.-Ft–ból, az Iskola 80.694.700.-Ft-ból, a
Körjegyzőség 32.638.700.-Ft-ból gazdálkodhat.

Jótékonysági Bál
Május 19-én az iskolai Szülői Munkaközösség jótékonysági bált rendez a
gyermekek javára.
Helye: Bükkösdi Kultúrház.
Kezdés: 2000 órakor
Jegyrendelés és információ: Tislér Andrea: (Önkormányzat) 20/8074424,
Homanné Szalai Tímea: 30/2796608
Zene: Napernyő Zenekar. Mindenkit szeretettel várunk!
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Kellemes Húsvéti Ünnepeket!
A jeles napok sorában az egyik kiemelkedő
ünnepünk a Húsvét, ami a
keresztény egyházakban
Krisztus feltámadásának
ünnepe,
egyben
a
tavaszvárás, a tavasz
eljövetelének ünnepe is.
A keresztény világ
Húsvét
ünnepének
kialakulása
a
zsidó
Pészah-hoz
vezethető
vissza. Ekkor ünnepelték
a zsidók Egyiptomból
való kivonulását. Mint ismeretes Jézust, miután
saját vállán cipelte végig keresztjét vesztőhelyére, a
Golgota, vagyis a Koponyák hegyére, a zsidó
Húsvét pénteki napján megfeszítették. Néhány óra
múlva meg is halt a kereszten, családja pedig zsidó
szokás szerint egy hegyoldalba vájt barlangban
temette el. Másnap szombat, azaz sabbath volt,
ilyenkor a tízparancsolat törvényei szerint
pihenőnapot kell tartani minden hívőnek. A komoly
előírások miatt családja és tanítványai csak
vasárnap mehettek el megint nyugvóhelyéhez.
Csakhogy a sírt lezáró követ elmozdították és a
barlangban nem volt ott a test, csak a leplek,
amelyekkel beborították. Két angyal ült a
barlangban, majd Máriának megjelent a feltámadt
Jézus is.
A Húsvét minden évben más-más napokra esik,
úgynevezett mozgó ünnep. A tavaszi napéjegyenlőség (március 21.-e) utáni első holdtöltét

követő vasárnapon és hétfőn ünnepeljük. A március 21ei napéjegyenlőség időpontja eshet olyan szombati
napra is, mikor éppen holdtölte van. Ilyenkor a húsvétot
másnap, azaz március 22-én ünnepeljük. A
napéjegyenlőségtől
számított
legtávolabbra
eső
időpontja pedig április 25-e lehet. A szélső értékekhez
legközelebb 2008. március 23-án és 2011. április 24-én
lesz húsvét vasárnapja az elkövetkezendő tíz évben.
A Húsvét magyar neve arra utal, hogy régen, a 40
napon át tartó nagyböjt után, mely Jézus negyvennapos
sivatagi tartózkodásának emlékére, önmegtartóztatásra
tanít, ekkor ettek először húst az emberek, "hús vettek
magukhoz". Több európai országban Ostara istennő
ünnepének neve ragadt a húsvétra: Oster vagy Easter.
Ostara a germán istenek közül az alvilág felett
uralkodott, tavaszi ünnepét pedig a napéjegyenlőség
napján ülték meg. Ostara ünnepéhez vezethető vissza a
húsvéti nyúl és a tojás szimbólumai is.
A Húsvét nem egy nap, hanem több napból álló
ünnepsorozat, ma már csak a Húsvétvasárnapot és a
Húsvéthétfőt ünnepeljük országosan. Ezeken a napokon
meghatározott ételeket fogyasztanak az emberek:
kalácsot, tojást, bárányhúst illetve sonkát.
A Húsvéthoz több szokás is tartozik, amelyek közül
leginkább ismert a húsvéti nyuszi hozta ajándék, (ez a
városokból terjedt el, újabb keletű). A két legnépszerűbb
népszokás pedig a locsolkodás és a tojásfestés. Mindkét
szokást falu és város a mai napig gyakorolja,
népszerűségük nem látszik csökkeni. A különbség az,
hogy míg régen a kútból húzott vízzel öntötték le a
leányokat, ma már falun is „szagos vízzel” locsolnak.

A Március 15-i ünnepség margójára

M

árcius 14-én délután a Kultúrházban
tartotta a település az ünnepi
megemlékezését a. A polgármesteri
beszéd után a Bükkösdi Körzeti Általános Iskola
diákjai adták elő csodaszép műsorukat. Az
ünnepségen mintegy 30 fő vett részt a szülőkkel és
pedagógusokkal együtt. A részvételi arány sajnos

bükkösdi viszonylatban átlagosnak mondható, pedig, ha
csak minden második házból egy valaki eljönne, akkor
is 200 főnek kellene megtölteni a kultúrházat! Ezúton is
kérjük a lakosságot, hogy minél nagyobb számban
vegyenek részt a település rendezvényein! Azok
számára, akik nem tudtak részt venni, az alábbiakban
közzé tesszük a Polgármester Úr ünnepi beszédét:

1848. március 15-e szép nap volt mindazok életében, akik átélték. Az időjárás nem volt valami fényes, de
nagyon fényes volt az emberek lelke.
„Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!” – mondták együtt a szónokkal. És erre a napra
mindörökké emlékeztek. Emlékeztek a harcterek poklában, a várfogság vagy az itáliai kényszerkatonáskodás
idején, s emlékeztek a kiegyezés után is, amikor újra divat lett a társaságban március idusa. Emlékezzünk tehát
mi is.
folytatás az 5.oldalon
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Mi is ez az akarat? A márciusi ifjak 12 pontot fogalmaztak meg. Mindenekelőtt a szólásszabadság. Az hogy
mindenki szabadon elmondhassa a véleményét. Az volt a magyar nemzet akarata, hogy mindenki szabadon
írhasson, s ne a hatalom mondja meg, mikor mit írhat le. A szabadságot azonban kezdettől fogva veszély
fenyegette, rövidesen kiderült, hogy halálos veszély. A nemzet egy emberként állt talpra ebben a veszélyben, és
vállalta a harcot a szabadságért. A harcot, ami nagyon is egyenlőtlen volt. A márciusi ifjak nemzedékéből
hányan adták oda fiatal életüket! Elég, ha a segesvári eltűnt Petőfire gondolok, vagy gróf Batthyány Lajosra,
Magyarország első mártír miniszterelnökére, aki mindvégig a béke útját járta. Vagy az aradi vértanúkra, a
kitűnő honvédtábornokokra, akik Európa legjobb hadseregét szalasztották meg, csak a legnagyobb tudta
megadásra kényszeríteni őket. Ha rájuk gondolunk, az jut rögtön eszünkbe, hogy a szabadságharc elbukott.
Pedig nem így történt! A szabadságharc nem bukott el! Először is azért nem, mert a 12 pont egyik legfontosabb
követelése, a jobbágyfelszabadítás érintetlen maradt. Talán ez az egy dolog megérte azt a rengeteg áldozatot,
annak a rettenetes egy esztendőnek a harcait. A szabadság vagy annak inkább egy kis része kézzelfogható napi
valósággá vált. Elődeink nagyon is megbecsülték 1848 emlékezetét, és most nekünk, egy békés
rendszerváltozás gyermekeinek is meg kell becsülnünk! Belőle tanulhatjuk meg életre váltani a szabadságot, az
emberhez méltó teljes életet.
Budai
Zsolt,
polgármester

Április 21-én
Borverseny!
A
Bükkösdi
Közösségfejlesztő
Egyesület
tisztelettel
meghívja
a
borosgazdákat az idei Bükkösdi
Borversenyre! A rendezvény a
Teleházban kerül megrendezésre 2007. április 21én, szombaton.

A bormintákat fajtánként 2 db 7 dl-es üvegben
kell leadni április 20-ig. Az első minta nevezési díja
500 Ft, minden további minta 150 Ft.
A zsűri tagjai a korábbi évekből jól ismert neves
villányi és siklósi borászok lesznek, elnöke pedig
Spiegel
Zsolt
villányi
hegybíró
lesz.
Eredményhirdetésre és az oklevelek kiosztására
14 órakor kerül sor. Ezután a résztvevő
borosgazdák részére előadást tart Lisicza László
borász. A programot szokás szerint kötetlen
beszélgetéssel, borozgatással zárjuk.

EBOLTÁS 2007 - Valamennyi 3 hónapos életkort betöltött eb oltása kötelező!
Bükkösd presszó előtt:
Megyefa:
Bükkösd presszó előtt:
Elővezetett állat esetén:

Március 29. (csütörtök)
07:30 – 08:30
Bükkösd Hársfa utca
Március 30. (péntek)
07:30 – 09:00
Szentdomján:
Március 31. (szombat) pótoltás
07:30 – 08:00 Hársfa utca
08:00 – 08:30
Az oltás és féregtelenítés díja:
2.000 Ft
Az állat tartási helyén:

09:00 – 10:00
09:30 – 10:00
Megyefa:

08:30 – 09:30
2.500 Ft

Labdarúgás
BKSE – Kozármisleny II. 4:0 (2:0)
Jól rajtolt a BKSE tavaszra átalakított labdarúgócsapata az első bajnoki mérkőzésen. Korrekt játékvezetés
mellett sportszerű mérkőzésen 4:0-ra győzte le a végig lelkesen játszó Kozármisleny csapatát.
Edző: Bacsi János. Góllövők: Pongrác, Smit, Komár Zs. Cserék: Karancsi, Smitt, Kácsor, Szabó, Balázs
A Bükkösd csapat összeállítása: Dömötör, Szákovics, Jancsi, Fónai, Ádám, Pongrác, Tóth, Komár Zs,, Vörös,
Csomós, Komár
A megyei II. osztályú mérkőzések tavaszi idényében a következő időpontokban szurkolhatunk a BKSE
csapatának hazai pályán:
15. ford. 03. 18. 16 óra Bükkösd – Kozármisleny II
21. ford. 03. 18. 17 óra Bükkösd – Kétújfalu
17. ford. 03. 18. 16.30 óra Bükkösd – Vajszló
23. ford. 03. 18. 17.30 óra Bükkösd – Hobol
19. ford. 03. 18. 17 óra Bükkösd–Szabadszentkirály
26. ford. 03. 18. 117.30 óra Bükkösd – Kishárság
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Közvélemény kutatás 2007
Magas állami elismerést kapott Kovács Győző, Boda polgármestere
A nemzeti ünnep, Március 15 - e alkalmából a Magyar Köztársaság Elnöke, a közszolgálatért végzett
kiemelkedő munkájáért, A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta, Kovács
Győzőnek , Boda polgármesterének. Az országban összesen ötvenen kapták meg idén a kitüntetést, Baranya
megyéből, egyedül Kovács Győző .
A kitüntetéshez ezúton is gratulál a NymTITGyorsinfo, és a további munkához erőt egészséget, és sok sikert
kíván Boda polgármesterének!

2003 és 2005 után harmadszor: a köz véleményét kutatják a NymTIT falvaiban.
Március első hetétől került sor a NyMTIT falvaiban az idei közvélemény kutatás lekérdezési munkáira,
amelynek során, a kilenc társulási településen összesen 800 lakost kérdeznek meg - többek között – arról,
hogy mi tudnak, és hogy vélekednek a térségben folyó geológiai kutatási programról. A felmérés során 30 olyan
helyi személyiséggel, akiknek az adott faluban élők nagyban adnak a véleményére, külön ügynevezett
mélyinterjú is készül, amely az eddigi tapasztalatok szerint nagy segítséget jelent a tájékoztatási munka
szempontjából, mert eligazítást ad abban a tekintetben, hogy milyen lakossági igényeket kell kielégíteni a
munka végzése során.
A felmérés eredményeit és tapasztalatait a felmérés megrendelője a Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Közhasznú Társaság (RHK Kht.) elsőként a Társulás munkájában résztvevő polgármesterek számára
mutatja majd be a NymTIT következő tavaszi ülésén, áprilisban. Az elmúlt évek gyakorlatának
megfelelően a kutatás legfontosabb eredményeit a Nyugat – Mecseki Tájoló következő száma is közli
majd.

RHK Kht. Hírlevél 2007/1-es szám
Február végén jelent meg az RHK Kht. Hírlevelének idei első száma. A kiadványban annak szerkesztői
fényképes összefoglalót közöltek az idei II. Tájékoztató körútról, beszámoltak a norvégiai és svédországi
szakmai tapasztalatokról a hulladék visszatermelésben, s több cikk adott hírt a Bátaapátiban folyó kis és
közepes aktivitású hulladéktároló létesítését szolgáló munkákról, valamint a paksi Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolója aktualitásairól. A kiadvány mindenki számára elérhető a www.rhk.hu internetes címen.

Ingyenes Apró
Eladó Megyefai Szőlőhegyen
szőlő - présház , nagy
területtel.
Petőfi utcában házhely eladó.
érd: Hidvégi József
Bükküsd, Petőfi u.


Vállfás turkáló nyílt Kossuth
L. u. 46. sz. alatt.
(A ”Gyöngyi-bolt” mellett)

Nyitvatartás:
Minden szerdán 9-13


Pentium IV-es számítógép
eladó!
Érdeklődni: Teleházban


Mindennemű
fuvarozást
vállalok,
1,5 tonnás billencs gépkocsival.

érd.:30/383-7264, Pókos József


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


Eladó
Siemens
M65
mobiltelefon.
2008.03.20-ig
érvényes
jótállással!
Irányár:15E Ft érd.:70/7785179

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

