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Közösen szervezett hétvége
Örömmel
jelenthetjük,
hogy lezajlott az elsı olyan
rendezvény a faluban, amelyet közös összefogással és
akarattal rendezetek meg a
település közösségi szervezetei. Ez idáig példátlan
összhanggal és együttmőködéssel dolgozott együtt a falu
szinte miden társadalmi
szervezete és az Önkormányzat azon, hogy egy sikeres Majális, Lóverseny és
Gyermeknap
kerekedjen
május utolsó hétvégéjén. Azt
gondolom, hogy aki ott volt
tanúsíthatja, hogy színvonalas, jó programok várták a
kicsiket és a nagyokat is.
Szerencsére idén, fennakadás
nélkül zajlottak az események és még az idı is jó volt.
Budai Zsolt polgármester
nyilvánosan is megköszönte
a szervezık munkáját. Szeretném a magam részérıl is
ezt megtenni a számos szervezınek, önkéntes segítınknek és az Önkormányzat
dolgozóinak egyaránt!
A lakosoknak pedig megköszönöm a nagy számú érdeklıdést és kívánok kellemes idıtöltést a nyárra is! 
Volcsányi Gábor
főszerkesztő

Önnek is ingyen jár!

Hősök, pedagógusok, gyermekek hónapja
Május hónaphoz sok történelmi esemény és ünnep kötıdik. Ezek közöl
kiemelve háromról az újság hasábjain is szeretnénk megemlékezni.
A hısök emlékünnepe május utolsó vasárnapján van. 1915-ben báró
Abele Ferenc vezérkari ırnagy indítványozta, hogy minden község kıemléket állítva legyen köteles megörökíteni a világháborúban elesett hısök neveit. Kezdeményezése 1917-ben emelkedett törvényerıre, ekkor kötelezıvé
tették a hısi emlékmővek állítását. 1924-ben egy újabb törvény a nemzeti
ünnepek közé sorolta a magyar hısökrıl való emlékezést, május utolsó vasárnapját a Hısök Emlékünnepévé nyilvánítva.
1945-ig hazánk minden településén - ahol hısi emlékmő volt - megemlékeztek az I. világháború hısi halottairól. A második világháború hısi halottai és katonai áldozatainak emlékének megırzését a belügyminiszter 1942.
április 17-én, valamint a honvédelmi miniszter április 25-én kiadott rendelete szolgálta. Ebben elrendelték a nevek bevésését az elsı világháborús
emlékmővekbe.
1945. május 27-én még volt megemlékezés a Hısök napjáról, de már kisebb keretek között, s akkor már nem volt nemzeti ünnep.
1945-öt követıen a hısök ünnepét idegen elvek alapján tudatosan háttérbe
szorították. A diktatúra minden ilyen rendezvényt megszüntetett. Ám amikor a II. világháború után az ünnepet megszüntették, kiderült, hogy valami
lényegeset elvettek a nehéz terheket hordozó családoktól. Majd minden
család gyászolt, s nem volt mód arra, hogy ebben a gyászban osztozzon velük az egész közösség. Ahogy a szabadság ismét ránk virradt, az ünnep búvópatakként - ismét élni kezdett. 1989-ben újította fel tiszteletét az elsı
szabadon választott kormány, ekkor már Hısök Napja néven. Az ünnep érvényét kiterjesztette "a haza, a szabadság és az emberi méltóság" valamenynyi mártírjára, beleértve a holocaust áldozatait és az 1956-os forradalom hıseit is.
A pedagógusnap igazi globális ünnep, annak ellenére, hogy országonként
eltérı idıpontokban ünneplik meg. Magyarországon június elsı vasárnapja.
Végigtekintve a különbözı nemzetek pedagógusnapjait vajmi kevés összefüggést találunk az idıpontok között. Magyarságon június elsı vasárnapján
szervezik a pedagógusnapot, Törökországban november 24-én, az Egyesült
Államokban május elsı teljes hetének vasárnapján, Kínában szeptember 10én; a sort persze a végtelenségig lehetne folytatni. A pedagógusnap kiválasztása általában egy jelentısebb, az oktatás terültén kiemelkedı személy
munkásságának állít emléket. Szintén meglepıen hangzik, hogy akad olyan
ország, ahol a pedagógusok köszöntése egyben munkaszüneti nap. Tajvanban szeptember 28-án tartják az ünnepet, amely egyben Konfucius születésnapja is.
A tanárok mellett a tanítványok is figyelmet kapnak májusban. A Nemzetközi Demokratikus Nıszövetség 1949 novemberi határozata alapján.
1950 óta május utolsó vasárnapján ünnepeljük a Nemzetközi Gyermeknapot. A nap célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek jogaira, sajátos világukra. Ezen a napon nálunk általában mősorokkal, rendezvényekkel kedveskednek a gyereknek. 
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IV. Niels Bohr tanulmányi verseny:
A hetvehelyi iskolások otthon tartották a kupát
Május elsı hétfıjén benépesült a hetvehelyi új szolgáltató ház. A hagyományoknak megfelelıen, a faluban
rendezték meg a IV. Niels Bohr fizika és kémia tanulmányi versenyt, amelyen minden, a NyMTIT munkájában
résztvevı falu (Cserkút kivételével) elindította saját csapatát. A komoly szaktárgyi felmérıt követıen idén a
verseny mellett egy igen érdekes „ráadás” – programot is kaptak az iskolások.
A paksi Energetikai Szakközépiskola tanára, és tanítványai élmény fizika órával kedveskedtek a csapatoknak
sok sok meglepı és tanulságos fizikai és kémiai kísérlettel, amit nagy érdeklıdéssel és tetszéssel fogadtak a
gyerekek. Csak egyetlen példa a számos kísérlet közül: az iskolások megismerkedhettek azzal a „varázspénzérmével” ami képes egy pohárban a víz felszínén maradni. Természetesen a kísérletek után mindig
következett a szakértı magyarázat.
A verseny eredményhirdetésére a falu horgásztavának partján került sor. Valamennyi csapat, elért
eredményétıl függetlenül ajándékokkal térhetett haza.
A IV. Niels Bohr tanulmányi verseny
végeredménye:
7. osztály egyéni kategória:

1. Budai Katalin / Hetvehely
2. Mırocz Attila / Hetvehely
3. Kiszt Richárd / Bükkösd

8. osztály egyéni kategória:

1. Joó Fanni / Hetvehely
2. Homann Ákos / Bükkösd
3. Strausz Szilárd / Hetvehely

Csapat verseny:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hetvehely
Boda
Bükkösd
Kıvágótöttös
Kıvágószılıs
Helesfa
Bakonya
Cserdi

Kormányzati támogatás a hazai nukleáris
hulladék elhelyezésnek

Az elfogadott koncepció Indoklás részében a
dokumentumban a fent idézett két ponttal
kapcsolatban az olvasható, hogy az:

Az Országgyőlés áprilisban fogadta el a magyar
energiapolitikai
koncepciót,
amely
2020-ig
fogalmazta meg a terület legfontosabb fejlesztési
feladatait. Az olvasók most a koncepció azon
pontjaival ismerkedhetnek meg, amelyek a hazai
atomenergia termelés fejlesztésével és a nukleáris
hulladékok végleges elhelyezésével kapcsolatban
fogalmazódtak meg a legfontosabb feladatokkal
kapcsolatban.

- az atomenergiának hosszú távon is folyamatos és
jelentıs szerepet kell kapnia a hazai energiaellátásban.
Tekintettel arra, hogy versenyképes árú, - nagy
mennyiségő villamos energia termelésére alkalmas
magas rendelkezésre állással – felhasználása
jelentısen hozzájárul az üvegházhatású gázok
kibocsátásának csökkentéséhez és ezáltal a környezet, természet- és klímavédelmi célok eléréséhez; a
hasadóanyag jól készletezhetı, kis térfogatban
tárolható és akár több, független forrásból is
beszerezhetı.

5. A Kormány kezdje meg az esetlegesen szükségessé
váló, a jelenlegieket kiváltó új atomerımővi
kapacitások döntés-elıkészítı munkáit. A szakmai,
környezetvédelmi és társadalmi megalapozást
követıen a beruházás szükségességére, feltételeire, az
erımő típusára és telepítésére vonatkozó javaslatait
kellı idıben terjessze az Országgyőlés elé.
6. A Kormány gondoskodjék a nukleáris hulladékok
végleges elhelyezésére irányuló programok megfelelı
végrehajtásáról és megvalósításáról, az ehhez
szükséges feltételek biztosításáról.
2
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- A környezet védelme érdekében gondoskodni kell
a radioaktív hulladékok
végleges elhelyezésének megoldásáról. Ennek
érdekében üzembe kell helyezni a kis- és közepes
aktivitású radioaktív hulladéktárolót, és fel kell
gyorsítani a nagy aktivitású radioaktív hulladéktároló
kutatását, amely során a tényleges telephelykutatást
mihamarabb
meg
kell
kezdeni.


Bükkösdi Hírlap

2008. május

Bükkösd–Hähnlein (D) „nem hivatalos”
partnerkapcsolat újabb fejezete
1985 évben történt az elsı találkozó - 2008.
Pünkösd hétvégéjén a legutóbbi.
A németországi Hessen tartományból érkezı
vendégeknek ezúttal rövidebb távolságot kellett
megtenniük az elsı magyarországi szálláshelyig,
mert a vendéglátók Keszthelyen várták İket.
A Balaton parton lévı Hotel Via nevő szálloda
tulajdonosaiban barátságos embereket ismertünk
meg , és a kiszolgálással, elhelyezéssel is
mindenki meg volt elégedve.
Innen indulva hajóval, majd busszal jártuk végig a
Keszthely-Szigliget-Badacsony
–
Keszthely
útvonalat. Jártunk bazalt templomban, panorámás
borozóban, kastélyban és múzeumokban.
(Ezt a balatoni programot a szervezık már régebb
óta elképzelték, de a magas költségek miatt eddig
nem valósulhatott meg. A megvalósításra idén
azért kerülhetett sor, mert az év elején megalakult
a vendéglátók tagjaiból
létrehozott egyesület, ami
nagyobb mozgásteret ad
az ilyen kapcsolatok
fenntartására
adható
támogatások
elnyerésében.)
A Balatonról szombaton
utaztunk le Bükkösdre,
pontosabban Nagymátéra,
ahol az arborétumot,
tanösvényt, a tavakat
néztük meg és a hely
szellemének megfelelıen
szarvaspörkölt volt a
menü. Este élı zene és
bál volt a kultúrházban,
elıtte az általános iskola
diákjai adták elı német
nyelvő mősorukat.
A vasárnap a kapcsolat
alapját képezı sport, vagy
inkább testkultúrának nevezhetı mőfaj jegyében
telt. A szabadidı program – ami sokaknak a
szigetvári termálfürdı volt - után a szentlırinci
Fitness Centrumban a férfiaknak mőfüvön

kispályás foci,
a hölgyeknek
aerobic volt a
program, azt
követıen közösen biliárd, asztali foci, bowling
összecsapások zajlottak.
Hétfın a közös reggeli után vettünk érzékeny
búcsút egymástól.
Köszönjük
azoknak
bükkösdi
magánszemélyeknek
és szervezeteknek
a
munkáját,
akik
segítettek
a
találkozó
lebonyolításában.
Utóirat: Elmondható, hogy akár a magyar, akár a
német csapatot vizsgáljuk, azokat különbözı
személyiségő, eltérı korú és egzisztenciális
helyzető személyek alkotják, nem beszélve a két
ország közötti különbségrıl. De a találkozók
huszonhárom éve folyamatosak, a kapcsolat

valamiért mőködik, túlélt már nehéz idıket is.
Véleményem szerint ez ma már olyan érték, amit
nem szabadna veszni hagyni. 
Nemes László
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Szakmai kirándulás Finnországban
Az NYMTIT 2008.05.13-tól 18-ig
szakmai úton vett részt Finnországban.
Községünket Budai Zsolt polgármester
képviselte.
A csoportot elkísérte Nıs Bálint az RHK
Kft., Hideg József a MECSEKÉRC Zrt.
részérıl.
A társulás megtekintette az OLKILUOTÓban létesült atomerımővet, valamint az épülı
új erımővet, a kis és közepes radioaktivitású
tárolót, valamint a nagyaktivitású, készülı
tárolót.
Érkezéskor a látogató központban, az
erımő szakemberei fogadták a csoportot,
majd elıadást tartottak az épülı új erımőrıl,
a tárolókról és a helyi kommunikációs
tevékenységrıl.
Az elıadás után lehetıség volt kérdések
feltevésére is. A Társulás tagjai aktívak
voltak, és sok kérdést tettek fel. Ezek között
szerepelt
a
kommunikáció,
környezetvédelem, tároló építés, biztonság,
lakossági bevonás a döntésekbe, és
természetesen az érintett települések anyagi
támogatása.
A válaszok után, in situ helyzetben
tanulmányozták a résztvevık az elhelyezést,
beszállítást, megismerhették a radioaktív
anyagok csomagolását. Minden résztvevı
elismerıen nyilatkozott a tároló, a lejtakna
tisztaságáról, biztonságosságáról. A
látogatás végén mindenkinek egy biztonsági
zsiliprendszeren kellett átmennie, ahol
megvizsgálták, kapott-e valaki
sugárterhelést. Minden eredmény negatív
volt, semmilyen sugárszennyezettséget nem
mutattak ki a mőszerek. A program e napon 16.00-kor ért véget, és a csoport 20.00-kor érkezett a szálláshelyére
Helsinkibe. 

APRÓHIRDETÉS
Családi ház eladó. 3 szoba, fürdıszoba. Lakható
melléképülettel, garázzsal eladó! érdeklıdni lehet:
Rákóczi u. 11.
*
Nagy nappaliba való variálható ülıgarnitúra eladó.
Irányár: 25.000 Ft. Érdeklıdni az óvodában.
*
1,5 éves Zanussi 120 l-es hőtıszekrény eladó!
Érdeklıdni lehet: 20/336-56-36
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Kirándulás
Bátaapátira
Május 22-én Bükkösdrıl
négyen
vehettünk részt a Nyugat-Mecseki TIT által
szervezett bátaapáti látogatáson, ahol a Paksi
Atomerımőbıl származó kis- és középaktivitású
nukleáris hulladékokat fogják tárolni. Mielıtt a tároló megvalósítása realizálódhatott volna, széleskörő
kutatások indultak. A több mint 15 éve kezdıdött országos szinten zajló felmérések azt a célt szolgálták, hogy
Magyarországon is ki lehessen alakítani egy olyan tároló helyet az ilyen „problémás” anyagok számára, ahol
végleges elhelyezés biztosítható, hiszen Pakson csupán ezek átmeneti tárolása lehetséges. A vizsgálatok
igazolták, hogy a település határában elhelyezkedı gránit jellegő kızetben a felszín alatti elhelyezés
biztonságosan megvalósítható. A néhány száz fıs településen 2005 nyarán elsöprı többséggel mondtak igent a
létesítmény megépítésére. Az építkezés el is kezdıdött, s mára már igen látványos formában tárul szemünk elé
a bánya és a hozzá tartozó épületkomplexum.
Több mint tízezredik látogatóként léphettünk be az 1700 méter hosszú nyugati lejtısaknába, melynek
legmélyebb pontja a felszíntıl 250 méteres mélységben található. Ott folyamatosan zajlik a kialakítása azoknak
a kamráknak ahol a hulladékok tényleges elhelyezése fog megtörténni. A hordókban érkezı anyagokat,
tárgyakat elsı lépésként nyilvántartásba veszik, majd néhány darabból betonnal egyesített tömböket hoznak
létre. Ezeket a tömböket egymásra halmozva fogják feltölteni a tároló kamrákat. Ha egy kamra megtelik, az
üresen maradt helyeket kitöltik és a bejáratát betonnal véglegesen lezárják. A tényleges elhelyezés a tervek
szerint 2010-ben kezdıdik, és a további bıvítések függvényében akár 2100-ig is eltarthat a teljes feltöltés
illetve a tároló végérvényes lezárása.
A föld alatt töltött idı számomra nem volt túl kellemes. Ennek ellenére pozitív dolognak érzem, hogy az
érkezıket igyekeznek meglehetısen korrekten tájékoztatni a folyó munkálatokról és az egész projekt
jelentıségérıl. Nyilván önmagában annak a ténynek különösebben senki sem örülne, ha lakhelyének közelében
egy ehhez hasonló létesítmény épülne, de úgy gondolom, hogy a falú lakóiban érezhetı kiegyensúlyozottság az
ügy tekintetében, annak tudható be, hogy a kivitelezésnek már ebben a fázisában is kellı gondot fordítanak
arra, hogy az emberek ne félelemmel, hanem tájékozott szemmel tekinthessenek erre az országos jelentıségő
feladatra.  Glück László

Látványos fejlesztések a közterületeken
Az úgynevezett TEKI és CÉDE pályázatokat szinte
minden évben beadja az Önkormányzat. Idén is
pályázatunk ezekre a forrásokra. A CÉDE pályázaton
1.010.000 forintot, A TEKI 1-es pályázatból 921.600,
a TEKI 2-es részébıl pedig 1.695.000 forintot
igényeltünk. Ezt minden valószínőség szerint meg is
tudjuk nyerni. A pályázatokon befolyt összegekbıl az
alábbi kerülnek megvalósításra:
Az egyik a bükkösdi temetı kerítésének megépítése,
amely a TEKI 2-es keret mintegy 1,7 millió
forintjából épül majd meg. A kerítés betonelemekbıl
készül, és mintegy 100 méter hosszan húzódik majd a
temetı frontoldalán.
A másik a szentdomjáni út jelenleg még
közvilágítással el nem látott részein a világítás
kiépítése. A 8 új oszlopon elhelyezett lámpatest
bevilágítja a teknısi részt, amely által biztonságosabb
lesz a szentdomjáni lakosok hazafelé vezetı útja. A

tervezést az Önkormányzatnak saját pénzbıl kell
állnia, amely önmagában is majdnem 200.000 forint.
Végül a településre tervezett játszóterek közül a
harmadik megépítése is cél CÉDE keretbıl, a Hársfa
utcában. Szeretnénk ezt a szép utcát újra rendbe rakni,
rekultiválni a füves területet, és a régi vas
maradványok helyére természetes anyagokból EUkonform játszóteret telepíteni, akár csak a falu más
részein.
Nincs pályázati pénz a megyefai buszmegálló
cseréjére. Ezt kıbıl, önerıbıl építi az Önkormányzat
alkalmazottja, Tóth Lajos. Mivel külsıs szakembert
nem vontunk be a munkába, ezért lassan épül az új kı
épület, de sokkal olcsóbban is valósul majd meg.
A fenti beruházások tervezési, illetve kivitelezés
elıtti szakaszban vannak és várhatóan még az idén
elkészülnek. Bízunk benne, hogy az új fejlesztések
komfortosabbá teszik a lakók életét és szebbé
varázsolják a falut.  VG
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Munkálatok a Nostra Cement bükkösdi bányaüzemben - május
Mint ahogy a korábbi idıszakban is tájékoztattuk a Tisztelt olvasókat, a bányaüzemünkben a cementgyár
alépítményeihez szükséges töltésanyag gyártása és szállítása folyik a Mőszaki Üzemi Tervben engedélyezett
mennyiségek szerint.
A
szállítási
tevékenységünket
nagymértékben
akadályozza
a
Bükkösd
–
Hetvehely közötti
út felújítás által
okozott
forgalomlassítás.
Természetesen
tisztában vagyunk
ennek
szükségességével,
de már nagyon
várjuk
a
munkálatok
mielıbbi
befejezését.
A
bányaüzemünkben a beépítésre kerülı technológiai berendezések épületek tervezése van folyamatban. Az
iparvágány kivitelezési munkái tovább folytatódnak, a patakon átívelı híd szinte teljes mértékben elkészült,
melynek átadása a gépkocsi forgalom részére annak függvénye, hogy a belsı csomópontot mikorra tudjuk
kialakítani. Ezen csomópont kialakítását június elsı felére tervezzük.
Csom István, bányaüzem vezetı

Hírek röviden
Nyertes pályázatot nyújtott be az Önkormányzat
lengıkasza vásárlására. A sikeres tendernek
köszönhetıen egy jó minıségő motoros eszközzel
gazdagodik a falu. 
Vízdíj emelkedés
Többen jelezték, hogy mintegy 200 forinttal
magasabb lett a vízdíjuk. Az a tévhit terjed a

faluban, hogy azért, mert a lakóknak kell fizetni a
közkutak költségét. Ez a hír hamis, a közkutakat az
Önkormányzat fizeti. A valóságban a többletköltség
abból adódik, hogy a Szigetvíz Kft. eddigi
gyakorlatától eltérıen nem számolt fel mérıóra
fenntartási díjat. Mostantól viszont 170 Ft + Áfa
díjat számol minden egyes vízszámlához. Sajnos ez
egyfajta áremelés, amelyet ki kell fizetnünk.

A lap megjelenését a Nyugat-Mecseki Területfejlesztési és Információs Társulás támogatja!

A lap megjelenését a Nostra Cement Kft. támogatja!
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