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Itt a tavasz, a falu
választ, az ország
szavaz
Röviden és tréfásan a fenti
mondattal is összegezhetnénk a márciust. A hónap
elején a tandíjról, a kórházi
napidíjról és a vizitdíjról
nyilváníthattak véleményt az
ország lakói. Természetesen
falunk lakosságát is érintette
ez az országos ügydöntı
voksolás. Szép számmal el is
mentek
szavazni
a
bükkösdiek is. Talán érdekes
lehet, ha számok mutatják a
településünkön élıknek az
ügy kapcsán kifejtett érdeklıdési szintjét és véleményét.
Ezért ebben a számban olvashatnak egy rövid összegzést a Helyi Választási Iroda
vezetıjének a tollából, aki
nem más, mint a mindenkori
jegyzı.
Lám, milyen összefüggéseket produkál az élet, hiszen
pontosan a jegyzı választása
a másik kardinális ügy, ami
eldılt ebben a hónapban. Ez
a kérdés azonban már nem a
szavazófülkében, hanem a
Képviselı-testületi
ülésen
dılt el. 
Volcsányi Gábor
főszerkesztő

Önnek is ingyen jár!

Körjegyzőségből Polgármesteri Hivatal
Nagy változás történik ezekben a napokban a Körjegyzıség háza táján. A
Képviselı-testület határozata alapján április 1-tıl az eddigi körjegyzıségi
forma helyébe az önálló jegyzıség lép. Mint ismeretes erre az átalakításra
Cserdi község kiválásának apropóján van szükség. Az átalakítás elkerülhetetlen. Sıt erre már januárban sor kerülhetett volna, ha a körjegyzıség megszüntetése párbeszéd alapján kompromisszumok mellett zajlik le. A Közigazgatási Hivatal valamint Cserdi és Helesfa községek szerint a körjegyzıség már januárban megszőnt és ık ennek megfelelıen január óta már az új
felállás szerint dolgoznak. Cserdi ügyeinek nagy többségét már azóta a
Helesfai Körjegyzıség látja el.
Az már kérdés, hogy Bükkösdön csak április 1-tıl állnak készen az új
mőködési rend feltételei. Véleménykülönbségek persze vannak, melyeket a
települések közötti érdekkülönbségek okoznak. Azt mindenesetre elmondhatjuk, hogy a Képviselı-testület és a körjegyzı is kı keményen kiállt
Bükkösd érdekiért.Azért ilyen helyzet is ritkán adódik, sıt tudomásunk szerint nem is volt még példa arra a magyar jogrendben, hogy egyoldalú kilépés miatt szőnt volna meg mőködı körjegyzıség.
Reméljük, hogy ez az ügy végre rendezıdik, hiszen áprilistól megválasztott jegyzıvel (lásd errıl szóló cikkünket) megkezdi munkáját a Polgármesteri Hivatal. A lakók a változásból remélhetıleg nem sokat fognak érezni. Az új intézmény a régi helyén, az eddigiekhez hasonlóan fog mőködni,
annyi azonban bizonyos, hogy két fıvel kevesebben dolgoznak elsejétıl.
Ennek oka, hogy a hivatal fenntartására kevesebb pénz érkezik.
Sokan tragédiaként élik meg a körjegyzıség szétesését. Valljuk be, hogy
a körjegyzıség fenntartása csupán anyagi elınyöket jelentett, viszont az
önállóságnak is lehetnek pozitív hatásai. Nyilván érzelmi kérdés is, hogy a
központi települési szerep csökkenni látszik. Bükkösd azonban változatlanul
a legnagyobb község a kistérségben, ami elég nagy és erıs ahhoz, hogy
önállóan tudjon mőködni. 

Borverseny 2008
A Bükkösdi Közösségfejlesztı Egyesület
tisztelettel meghívja a borosgazdákat az idei
Bükkösdi Borversenyre! A rendezvény a
Teleházban kerül megrendezésre 2008. április
12-én, szombaton. A bormintákat fajtánként 2
db 7 dl-es üvegben kell leadni április 11-én 16
óráig. Az elsı minta nevezési díja 500 Ft,
minden további minta 200 Ft. A zsőri tagjai a
korábbi évekbıl jól ismert neves villányi és
siklósi borászok lesznek, elnöke pedig Spiegel
Zsolt
villányi
hegybíró
lesz.
Eredményhirdetésre és az oklevelek kiosztására
16 órakor kerül sor. A programot kötetlen beszélgetéssel, borozgatással
zárjuk, a hangulatot pedig dr. Reményi Ottó harmonikajátéka fokozza majd.
Minden borosgazda részvételére számítunk! 
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Munkálatok a bükkösdi bányaüzemben
A bányaüzem dolgozói az épülı
cementgyár
alépítményeihez
gyártanak zúzottkı termékeket,
továbbá folytatódik a bányaüzemben
az
elavult,
régi
technológiai
berendezések bontása. A mellékelt
fotón a 32 tonna tömegő pofás
törıgép elszállítása látható. Ezen
törıgép
kiemelésével
és
elszállításával
teljes
mértékben
lebontásra került a korábban
üzemeltetett technológiai gépsor. A
törıgép további sorsáról még nem
történt döntés, elıfordulhat, hogy a
komlói
bányaüzemek
valamelyikében tovább végzi törési,
aprítási tevékenységét. A következı
hetekben a gépek, berendezések
vasbeton alapjainak összetörése és a
bontási engedélyben meghatározott
helyen történı elhelyezése fog
megtörténni. A beruházási munkák
során a patakon átívelı híd
befejezése, továbbá az iparvágány
tovább
építésével
kapcsolatos
kivitelezési
munkák
vannak
folyamatban.
Jó Szerencsét! 
Csom István, bányaüzem vezetı

A népszavazás bükkösdi vonatkozásai
Március 9-én a tandíjról, a kórházi napidíjról és a
vizitdíjról nyilváníthattak véleményt az ország
lakói. Természetesen falunk lakosságát is érintette
ez az országos ügydöntı voksolás. Szép számmal el
is mentek szavazni a bükkösdiek. Az alábbi számok
tényszerően mutatják a településünkön élıknek az
ügy kapcsán kifejtett érdeklıdési szintjét és
véleményét. Az eltérés a számoknál érvénytelen
szavazatot jelent.
Névjegyzékben szereplı választópolgárok száma:
1. szavazókör: 542
2. szavazókör: 427
Szavazóként megjelent:
1. szavazókör: 253
2. szavazókör: 188
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Válaszok a kérdésekre:
1. kérdés (kórházi napidíj fizetés)
,

1. szavazókör: igen: 215 nem: 36
2. szavazókör: igen: 166 nem: 18
2. kérdés (vizitdíj fizetés)
1. szavazókör: igen: 215 nem: 37
3. szavazókör: igen: 167 nem: 21
3. kérdés (felsıfokú tandíj fizetés)
1. szavazókör: igen: 219 nem: 33
2. szavazókör: igen: 169 nem: 19
dr. Tarai Klára, HVI vezetı
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Oktatási integráció
Szentlırinci Kistérség közoktatási intézményfenntartói – Hetvehely kivételével - a jelenlegi oktatási
struktúra átalakítását határozták el. Ennek lényege, hogy a közoktatási intézmények kistérségi
társulási fenntartás alá kerülnek, akként, hogy a jelenlegi oktatási intézmények jogutódlással történı
megszőnést követıen a szentlırinci székhelyő oktatási intézményhez csatalkoznak. Az új intézmény székhelye
Szentlırincen lesz, melyhez a jelenlegi községi intézmények tagintézményként csatlakoznak.
Az okokról, melyek a változtatást indukálták valószínőleg sokan már hallottak. Évek óta csökkenı, vagy
stagnáló gyereklétszám, melyhez csökkenı állami finanszírozás társul. A fenntartó önkormányzatoknak egyre
több saját forrással kell hozzájárulni a közoktatás finanszírozásához, melyre már nem képesek.
Egy éve kezdıdött a Kistérségi Társulás Közoktatási Bizottságában egy közös gondolkodás a kistérség
intézményfenntartóit képviselı polgármesterek között a lehetséges
megoldás okról, mely nem okoz fennakadást az ellátásban, nem jár nagy
változással a szolgáltatást igénybe vevıknek, de valamelyest enyhíti az
önkormányzatok fenntartással kapcsolatos pénzügyi terheit.
A tervezett intézményi struktúra legfontosabb jellemzıje, hogy
valamennyi oktatási intézményben továbbra is mőködni fog az óvoda, és
az 1-8 osztályos általános iskola.
A gyerekek tehát továbbra is ugyanabba az oktatási intézménybe
járhatnak, mint korábban. Az intézmény státusza változik, önálló
intézménybıl tagintézmény lesz, illetve a jelenlegi több önkormányzatból
álló intézményi társulás helyébe a Kistérségi Társulás, mint fenntartó lép.
A tagiskolává válás során az intézmény jogutódlással szőnik meg. A
jogutód a Kistérségi Társulás által alapított intézmény lesz. A
tagintézményben tanulók hallgatói jogviszonya továbbra is változatlanul
fennmarad, ugyanígy a pedagógusok munkaviszonya (közalkalmazotti
jogviszonya) is fennáll a jogutód munkáltató és a munkavállaló között.
A tervezett átalakításról történı helyi egyeztetésekkel egyidıben a Déldunántúli Regionális Operatív program (DDOP) keretén belül pályázat beadására nyílt lehetıség, melynek
révén jelentıs infrastruktúrális fejlesztésekre lesz lehetıség a Kistérség valamennyi közoktatási intézményében
amennyiben a pályázat nyertes lesz.
Az a cél, hogy az említett pályázati lehetıséggel minden kistérségi óvoda és iskola élhessen, vagyis valamennyi
közoktatási intézmény fejlesztésére lehetıség nyíljon, a jelenlegi kistérségi közoktatási intézményi rendszert
integrálni szükséges.

A

Összefoglalva: az integrált kistérségi közoktatási központ kialakítását két fontos tényezı indokolja:
1.) a fenntartói finanszírozási terhek enyhítése (ugyanis a tervezett struktúrához több állami támogatás jár),
valamint
2.) a DDOP pályázati feltételeknek való megfelelés (mivel a fejlesztési forrásokhoz való hozzájutásnak
csak így van esélye).
Az integrált intézmény többcélú, közös igazgatású közoktatási intézményként mőködik, egy szervezeti és
mőködési szabályzat, egy minıségirányítási program alapján. Az óvodákban és az általános iskolákban egy-egy
házirend határozza meg a mőködés kereteit. A nevelési és pedagógiai programok intézményegységenként
készülnek, amikben a tagintézmények egyéni pedagógiai célkitőzései is megfogalmazódnak. A tagintézmények
sajátos, az alapfeladatokon túl ellátott feladatai (etnikai nevelés, integrált oktatás, napközis ellátás, halmozottan
hátrányos helyzető tanulók képesség-kibontakoztató, illetve integrációs felkészítése, stb.) az alapító okiratban
jelennek meg. A tagintézmények megtartják jelenlegi 1-8. évfolyamos oktatásukat, így a tanulókat továbbra is
eddigi intézményükben tanulhatnak.
folytatás a 4. oldalon
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A megoldás elınyei:
− Létrejön az Európai Uniós pályázati feltételeknek megfelelı intézményi modell. A pályázatokon való
részvétel a társulás számára nagyobb lehetıséget biztosít, mint a kistelepüléseknek külön-külön.
− Valamennyi jelenlegi feladat-ellátási hely megmarad, nem kell bezárni intézményt.
− A pedagógiai kínálat fennmarad az egyes tagintézményekben.
− A kistérség valamennyi önkormányzata érdekelt lesz a fejlesztési források megszerzésében és a
fejlesztések megvalósításában.
− Lehetıvé válik egységes humánerıforrás-fejlesztés és gazdálkodás
− Könnyebben biztosítható az egyes tantárgyak szakos ellátása, ezáltal az oktatás színvonala nı.
− A kirendeléssel hatékony munkaerıkontroll és felhasználás lehetséges a közoktatási törvény 1. számú
melléklete Második rész II. 21. pontja alapján.
− A minıségi oktatás esélye nı, magasabb komfortfokozatú oktatás feltételei teremtıdnek meg.
− A bérmegtakarítás, valamint a társulással együtt járó normatív támogatás növekedése, több forrást
biztosít az önkormányzatok számára.
− A központosított árubeszerzés jelentıs költségmegtakarítással jár.
− A szolgáltatások koncentrálása költségtakarékosabb mőködést tesz lehetıvé.
− Optimalizálható a költségfelhasználás.
− Egységes szakmai irányítás teremtıdik meg a kistérség egészében, különösen a tanügy-igazgatási
referatúra létrejötte esetén.
− A jogszabály szerinti mőködés feltételei jobban biztosíthatók, mint az elszigetelten mőködı kis
intézményekben.
A megoldás hátrányai:
− A helyi döntéshozóknak csökken a közvetlen fenntartói, irányítási jogosítványa.
− Több, eddig önálló intézmény elveszíti önállóságát.
− A racionálisabban szervezhetı munkaerı gazdálkodás következtében dolgozók egy részének
megszőnhet a munkaviszonya.
− A létrejövı gazdasági szervezet és a különbözı telephelyeken mőködı intézmények földrajzi távolsága
nehézséget okozhat,
− Nagy létszámú szervezet jön létre, amelynek menedzselése komoly kihívást jelent.
− Az információ áramlásához megfelelı digitális infrastruktúra szükséges,
− A jelenlegi intézményvezetık (illetve vezetés további tagjai) egy része nem érdekelt a változásban
A hátrányokkal kapcsolatban azonban meg kell jegyezni, hogy egy ilyen mértékő szervezeti átalakítás az
eddigi döntéshozók befolyásának csökkenése, és esetleges egyéni érdeksérelmek nélkül nem vihetı végbe.
Minden átalakításnak vannak, lehetnek vesztesei, de a túlsúlyban lévı elınyök, a hosszú távon fenntartható
mőködés, a feladatellátás színvonalának és hatékonyságának növelése érdekében a tervezett változtatásokra
szükség van.

Teleházas hírek
Fogadónap civil kezdeményezıknek
Április 2-án fogadónapot tartunk azok számára,
akiket érdekel a civil szervezetek mőködése, formái
és lehetıségei. Ha érez magában kedvet, hogy civil
szervezet munkájában részt vegyen, vagy ilyen
szervezetet alapítson, akkor szeretettel várjuk 14-16
óra között. A programot az NCA támogatja!
Új könyvek érkeztek
54 új könyvvel gazdagodott a Közösségi Házban
mőködı könyvtár. A kínálatot olyan mai
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bestsellerek gazdagítják, mint Hugh Laurie a
Balek, vagy Csernus Imre a Nı címő könyve. De
vannak új gyermekkönyvek, kézikönyvek és
klasszikus szépirodalmi alkotások is. Mindenkit
szeretettel vár a könyvtár!
Ajánlja fel személyi jövedelemadója

1%-át
a bükkösdi közösségi programok javára!
Bükkösdi Közösségfejlesztı Egyesület

adószámunk: 18308437-1-02
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Régi munkatárs, új pozíció - riport Tarai Klára jegyzővel
A Képviselı-testület a törvénynek megfelelıen
pályázatot írt ki a jegyzıi állásra. Öt pályázat érkezett
be, amelyek közül kettı érvénytelen volt, hiszen
szükséges iratok hiányoztak, illetve az elıírt
gyakorlati idı nem volt meg a jelentkezınek. Érvényes
pályázatot a korábbi körjegyzınk, továbbá egy pécsi
hölgy és egy szintén pécsi úr nyújtott be, akiket
meghallgatott a Képviselı-testület. Végül 5 támogató, és 2 ellenszavazattal a korábbi körjegyzı, dr. Tarai
Klára pályázatát találta legmegfelelıbbnek, így ı
folytathatja a munkát, immár jegyzıi minıségben.
Mi az amit jegyzıként másként kell ezután tennie,
miben változnak a feladatok?
Szeretném azzal kezdeni, hogy örülök a
megválasztásnak és megköszönöm a testület által
megszavazott bizalmat. A hivatal átalakulásával a
feladatok természetesen csökkenni fognak, így
lehetıség nyílik arra, hogy elıtérbe kerüljenek olyan
feladatok is, amelyeket eddig idı hiányában kissé
elhanyagoltam. Itt elsısorban a lakossággal
kapcsolatos problémákra gondolok. Úgy gondolom az
állattartással és hulladékszállítással eddig is voltak
gondok, amelyekre nem fordítottam kellı figyelmet.
Remélem a jövıben a fokozottabb ügyintézés mellett
rendszeressé tudom tenni legalább havonta azokat a
helyszíni bejárásokat, amelyek során ezekkel a
panaszokkal foglalkozni tudok.
A csökkenı feladatok mellett a jegyzıi fizetés is
kevesebb, mint a körjegyzıi. Nyilván ez Önt személy

Sporthírek
Labdarúgás eredmények:
Sikeres Rajt:
Vajszló – BKSE 1:3 (gól: Pöttendi, Varga, Csomos)
Váratlan vereség itthon:
BKSE – Szabadszentkirály 0:3
A csapat a második helyet foglalja el a tabellán.
2007/2008. év tavaszi idényének sorsolása :
17. ford. 04. 06. 16:30 óra : Bükkösd – Nagydobsza
18. ford. 04. 13. 16:30 óra : Magyarszék – Bükkösd
19. ford. 04. 19. 17 óra : Bükkösd – Magyarhertelend
20. ford. 04. 27. 17 óra : Mágocs – Bükkösd
21. ford. 05. 04. 17:30 : Bükkösd – Kökény
22. ford. 05. 11. 17:30 óra : Kovácshida – Bükkösd

szerint hátrányosan érinti, átgondolta ezt, amikor
beadta a pályázatát?
Igen, természetesen. A pályázat benyújtása elıtt ezt
is végig gondoltam. Senki sem örül annak, ha a
jövedelme csökken. Minden összevetve úgy
gondolom, hogy a hivatali apparátus szakmai
felkészültsége, a jó munkahelyi légkör amit itt
tapasztaltam, a Polgármester és a Képviselı-testület
bizalma ellensúlyozza ezt a hátrányt.
Várható-e változás az ügyfélfogadási idı, illetve az
ügyintézés mikéntje tekintetében?
Bizonyára lesz változás. Jelenleg olyan mértékben
átalakulóban van az egész rendszer, hogy erre egészen
pontos választ még nem tudok adni. Törekszünk arra,
hogy a bükkösdi lakosság ne érezze meg a hivatal
átalakulását. Szeretnénk, ha a korlátlan ügyfélfogadási
idıt nem kellene megváltoztatni, de ennek lehetısége
nyilván majd csak akkor fog kiderülni, amikor az
összes személyi változás megtörténik.
Most közvetlenül a megválasztása után, és a hivatali
átalakulás befejezése elıtt vagyunk. Számíthatunk-e
arra, hogy a következı számban részletes
tájékoztatást kapunk a Polgármesteri Hivatalban
lezajló változásokról?
Igen, szándékomban áll a Polgármesteri Hivatal
mőködésének beindulása után egy részletes
tájékoztatót adni a lakosság felé, hiszen történtek és
történnek személyi és egyéb változások. 

23. ford. 05. 18. 17:30 óra : Bükkösd – Kishárságy
24. ford. 05. 25. 17:30 óra : Hobol – Bükkösd
25. ford. 06. 01. 17:30 óra : Bükkösd – Hetvehely
26. ford. 06. 08. 17 óra : Drávafok - Bükkösd

APRÓHIRDETÉSEK
Családi ház eladó. 3 szoba, fürdıszoba. Lakható
melléképülettel, garázzsal eladó! érdeklıdni lehet:
Rákóczi u. 11.
*
Megyefai szılıhegyen lugas szılı gyümölcsfákkal
olcsón eladó. érd.: 20/517-5826
*
Bükkösdön kecskék eladók. Ár megegyezés szerint.
Tel.:20/800-7954
*
1 éves Zanussi 120 l-es hőtıszekrény eladó. Érd.:
20/336-56-36
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NymTITGyorsinfo

a Nyugat - Mecseki Tájoló
csendes jubileuma
Idén ötödik évfolyamába lép a Nyugat –Mecseki
Tájoló!
Az elsı alkalommal 2004 nyarán megjelent
negyedéves lap felvállalt küldetésének megfelelıen
folyamatosan beszámolt a NyMTIT térség falvaiban
élıknek az évtized elsı felében újra inditott a
nagyaktivitású atomerımővi hulladékok tervezett
tárolója helyének kiválasztását, majd létesítését
célzó szakmai kutatási program munkáiról, s menet
közbeni eredményeirıl.
A szakmai tevékenység bemutatása mellett
fontos feladata a Tájolónak, hogy rendszeresen
tudósítson a Nyugat – Mecseki Társadalmi
Információs Társulás munkájáról, a NymTIT
nemzetközi tevékenységérıl is. Az eddig megjelent
16 szám összesen 40.000 példányban , 320.000
oldalon számolt, több mint száz cikkben számolt be
a kutatási program munkájáról a lakossági
kommunikációs tevékenység rendezvényeirıl, -így
többek között a Tájékoztatási Körútról, a Tájoló
Napokról, valamint a Niels Bohr tanulmányi
versenyekrıl, s a NymTIT tanulmányútjairól.
A térségben élık befogadták és megszerették a
Tájolót, a szerkesztık abban bíznak, hogy már
feltőnne a hiánya az Olvasóknak…
A tavalyi közvélemény kutatás eredményei is
igazolták, hogy a NymTIT térségben élık hiteles és
tárgyilagos orgánumnak tartják a lapot, az
információ szerzés hasznos eszközének tekintik.
Az idei esztendı különösen „gazdag” lesz az
évfordulókban, az év elején ötödik évfolyamát
kezdı lap, decemberben eléri a jubileumi huszadik
lapszámot,
és
az
ötvenezres
megjelent
példányszámot!
Az idei elsı szám a tervek szerint április elején
jut
majd
el
a
NymTIT
településeire.
Kedvcsinálóként a NymTITGyorsinfo márciusi
kiadása a Tájoló címlapi ajánló hasábját jelenteti
meg, remélve, hogy a cikkekbıl kiemelt figyelem
felhívó részletek elolvasása után, a megérkezett

2008. március
Tájoló többi anyagát is érdeklıdéssel olvassák
majd.
A Tájoló tartalmából:
Biztonságos a magyar nukleáris hulladékkezelés
és tárolás
A Tolna megyei Bátaapátiban létesülı Nemzeti
Radioaktívhulladék-tároló
(NRHT)
projektje
megkapta az illetékes hatóságtól a létesítmény
jogerıs környezetvédelmi engedélyét, ami jelentıs
lépés az engedélyezési eljárásban – jelentette be Dr.
Hegyháti József, a Radioaktív Hulladékokat Kezelı
Kft. (RHK Kft.) ügyvezetı igazgatója a szervezet
decemberi,
évértékelı
sajtótájékoztatóján.
Kiemelte, hogy az érvényes tervek szerint – az
összes szükséges engedély birtokában – az NRHT
2008 –tól fogadhatja a paksi atomerımő kis és
közepes aktivitású hulladékait.
A térség lakossága…
A tervezett hulladéktároló kivitelezésébe, késıbbi
üzemeltetésébe
a
többség
szerint
bekapcsolódhatnak a helyi cégek. A bizakodók
aránya a 2 évvel korábbiakhoz képest 10%-al nıtt,
ami igen jelentıs javulást, csaknem kétharmados
eredményt jelent.
A Hónap idézete: EU-s tanácskozás a Nukleáris
Energia Jövıjéért
„A hazai hulladék-elhelyezésben és a kutatási
programokban érintett térségek önkormányzatai
úttörı szerepet vállaltak abban, hogy gondos
felhasználóként
a kapott forrásokat közcélra,
településük fejlesztésére, egy – egy adott település
gondjainak
enyhítésére, vagy megoldására
használják fel…”
Teller Centenárium
1982-83-ban
ı javasolta Reagan elnöknek a
csillagháborús tervként is emlegetett stratégiai
védelmi kezdeményezést (SDI). 2001-ben elsıként
kapta meg a Corvin – lánc kitüntetést. 
Bükkösdön 82 m2-es, félkomfortos, 3 szobás + étkezıs
családi ház eladó., vagy kisebbre cserélhetı felárral.
érd.: ifjúság u. 10., tel.: 73/700-013
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