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Egy sikeres falunap
margójára
Érdemes még egyszer viszszatekinteni május utolsó vasárnapjára. 2008 május 31-én sikeresen zajlott le az elsı olyan rendezvény, melyre Bükkösd történetében az elmúlt 10–15 évben nem
volt példa. A Majális, a Gyermeknap és a Lóverseny egy napra idızítve került megrendezésre. De
nem is ezért példátlan az esemény!
Talán aki ott volt észrevehette, hogy a falu szinte minden
szervezete, intézménye képviseltette magát. A különbség az elızı
évekhez képest az, hogy nem mint
látogató vettek részt, hanem a
szervezıi, és lebonyolítói voltak a
rendezvénynek. 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.

Budai Zsolt polgármester
jutalmazta is a négy szervezet vezetıjét, akiknek oklevelet és egyegy emlékplakettet adott át. Mivel
a kora délutáni órában került sor az
átadásra, lehet többen lemaradtak a
nap eme fontos eseményérıl, tehát
álljon itt még egyszer kik részesültek az „Együtt a településért
díjban”: Szabó Zoltán (BKSE–Lovas
Szakosztály
vezetıje),

Bartlovics János (BKSE elnöke),
Ninkóné Györe Valéria (Bükkösd
Holnapjáért Egyesület elnöke),
Volcsányi Gábor (Bükkösdi Közösségfejlesztı Egyesület elnöke).
A Köszönet azonban nem csak nekik jár, hiszen az összes résztvevı
egyesület helyi lakosokból áll, így
az ı nélkülözhetetlen munkájuk
gyümölcse érett be ezen a napon.
Ne feledkezzünk meg az Önkormányzat dolgozóiról sem, akik
rengeteg tettek azért, hogy a sportpálya és környéke újra rendezett és
szép legyen, valamint azokról, akik
odaadó és önkéntes munkával építették a lóverseny pálya épületeit.
A rendezvény – akár csak az
elıkészületek – zökkenımentesen,
rendbontás nélkül zajlott le. A délelıtt folyamán ügyességi versenyek, arcfestés fogadták a kisebbeket, majd izgalmas tanár-diák
kézilabda mérkızést követhettünk
figyelemmel a sportcsarnokban,
mely végül döntetlennel végzıdött.
A felnıttek a konyhamővészetekben való jártasságukat mérhették
össze a fızıverseny keretében,
melyet az Ócsai László-Strausz
Mátyás páros nyert meg igen különleges ételével. A Hopp György
által készített babgulyásból bárki
kedvére fogyaszthatott, amely
szintén jól sikerült, hiszen igen
hamar kiürült az üst. Simonyi
Emıke sem pihent a palacsintasütıvel, sütötte az ingyen palacsintát.
Az egész nap ingyenes légvár és
gokart is nagy sikert aratott. Sajnos
a körhintás ismeretlen okok miatt
távol maradt a rendezvénytıl. A
bazársoron mindenki megtalálhatta
a számára megfelelı szuvenírt, de
aki ott volt szerintem emléktárgy
nélkül is emlékezni fog erre a napra. Közben zajlott a távlovas és
távhajtó verseny is, amely szintén

Önnek is ingyen jár!

komolyabb fennakadás nélkül ért
véget vasárnap délután.

A településrıl is szokatlanul
nagy számban érkeztek a látogatók. Aki kilátogatott az eseményekre, egészen biztosan jól érezte
magát. Célunk, hogy ez jövıre is
így legyen! Találkozunk a 2009-es
bükkösdi majálison, de addig is
szeretettel várjuk a lakosságot a
szeptember 13-i Mézes-Mázas
Napra is! 
Tóth István
Nálunk falunapból kettı is van
Egy Bükkösd mérető és jelentıségő községben jó is, ha több alkalom adódik az ünneplésre. Azért
is van ez így, mert a két nagyrendezvény profilja is teljesen különbözı.
Majáliskor könnyedebb szórakozást, eszem-iszomot, sportversenyeket kínálunk kicsiknek és nagyoknak.
A Mézes-Mázas Fesztivál mindig az igényesebb, valódik értéket
megszólaltató, hangszeres zenérıl
és a kézmőves termékekrıl szól.
Olyankor nem engedünk be mőanyag árusokat, bazárosokat sem.
Igényesebb rétegnek szóló rendezvény kerekedett belıle, amelybıl
az következik, hogy némileg kevesebben is látogatják. Idén szeptember 13-án is megtartjuk a fesztivált és reméljük, hogy egyre többen látogatnak ki a Templom térre
a település lakói közül. 
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Rend a lelke – a nagyberuházásnak is

A

ki járja az országot, sokfelé tapasztalhatja, hogy számos építkezésen sürgölıdnek gépek, munkások,
csak persze a méretek különböznek: a kerti filagória rendbe hozásától a hatalmas, országos mérető
projektekig széles a skála. Baranya megyében jelenleg két – bízvást mondhatjuk – óriás beruházás
készül, az egyik a mindenki számára immár szembetőnı M6 autópálya építkezése, a másik pedig a Nostra
Cement Kft. által épített cementgyár Királyegyházán.
Ez utóbbi országos méretekben is figyelmet keltı, a legmodernebb eljárásokkal készülı, Európában is
kiemelkedı színvonalú környezetvédelmi programmal rendelkezı nagyberuházás, amely elkészültekor - ez
könnyen megjósolható – a környék büszkesége lesz majd.
Éppen az alapozó munkák közepette, nem annyira protokolláris jelleggel, inkább a szoros együttmőködés
szándékával, kereste meg a Nostra Cement Kft.-t Dakos József rendır dandártábornok megyei fıkapitány és
népes kísérete, amelyben részt vett a megyei rendészeti szervek szinte valamennyi elsı számú vezetıje.
Érdemes röviden felsorolni: a rendırségen kívül az idegenrendészet, vám- és pénzügyırség, a munkaügyi és a
munkavédelmi felügyelıség egyaránt képviseltette magát.
A Nostra Cement Kft.
részérıl Kıvári József
ügyvezetı igazgató és
vezetı
munkatársai
fogadták a vendégeket,
akiknek
fényképes
prezentációban mutatta be
az építkezés jelenlegi
állását.
Ismertette
az
idıbeli
ütemezés
folyamatát,
és
külön
kiemelte
a
várható
csúcsidıszakokat, amikor
is egy idıben esetenként
ötszáz munkavállalót is
foglalkoztathatnak
a
kivitelezık.
A bemutatkozás után a
megyei rendır-fıkapitány elmondta, hogy valamennyi rendészeti szerv kiemelten foglalkozik majd a
beruházással, és számos ellenırzést – ezek már megkezdıdtek - tartanak a helyszínen. Majd átadta a szót a
kíséretében levı vezetıknek, akik részletesen felsorolták, mit várnak a beruházótól és a kivitelezıtıl:
természetesen a lehetı legszorosabb együttmőködést a szabályok, törvények betartása érdekében. Megígérték,
hogy a maguk részérıl nem csak ellenırzéssel, hanem tanácsadással is hozzájárulnak a biztonságos
munkavégzéshez. Erre kiváló példával szolgált Bakos Gyula pénzügyır ezredes, regionális parancsnok
hozzászólása, amelyben tételesen felsorolta, mit kívánnak a beruházótól, és ezt írásban is átadta Kıvári
Józsefnek.
Ugyancsak jelentıs segítséget ígért dr. Dobra Tibor, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Déldunántúli Regionális Igazgatóságának vezetıje, majd a továbbiakban szó esett a közlekedési szabályok
betartásának kiemelkedı fontosságáról is.
Ezen az elsı találkozón az építtetık megegyeztek a munkaügyi hatósággal abban, hogy az építkezés helyszínén
felszerelt rendkívül modern beléptetési rendszer adatbázisát az ellenırzések alkalmával az ellenırök
rendelkezésére bocsátják. A felajánlást örömmel fogadták az illetékesek, akik komoly segítségnek tekintik
munkájuk végzéséhez.
A résztvevık végül megegyeztek abban, hogy további találkozókra is feltétlenül szükség van - tehát a jó
hangulatú találkozónak folytatása következik! -, ám ekkor, valóságos zárszóként, dr. Gál Gyula rendır
alezredes, bevetési alosztályvezetı némi derültséget kiváltva megjegyezte: „Akkor megy igazából minden jól,
ha ıt a helyszínen minél kevesebbszer látják…” 
Dvorák Ede
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Munkálatok a Nostra Cement kft
bükkösdi bányaüzemében - Június

A

bányaüzemben a patakot átívelı híd belsı
csomópontjához, továbbá az
iparvágány
kialakításához
szükséges
földmunkákat
végezzük, amelyeket az építési
engedélyben foglaltak szerint,
annak maradéktalan betartása
mellett készítünk.
Az iparvágány kialakítása során
szükségessé vált a Hetvehely
település felöl érkezı 20 kv-os
távvezeték egyik tartóoszlopának
kicserélése.
A
tartóoszlop,
valamint a szükséges légvezeték a
terveknek megfelelıen az adott
határidıre elkészült.
Jelenleg a T-COM optikai
kábelének
kiváltása
van
folyamatban, amely szintén a
terveknek megfelelıen készül.
Amint a képen is látható, a
tereprendezés,
valamint
a
tereprendezésbıl kinyert haszonanyag feldolgozása

jó ütemben halad, a robbantási munkálatokkal elértük a
visszamaradó rézső 75%-os készültségi fokát.
Várhatóan még egy robbantás szükséges ahhoz, hogy a
híddal szemközti rézső teljes mértékben elkészüljön. 
Csom István, bányaüzem vezetı

Zajlik a tereprendezés

Tájékoztatás a Képviselő-testületnek
Tájékoztató elıadást tartott Bükkösd Község Képviselı-testülete részére Csom István, a Nostra Cement Kft.
bükkösdi bányaüzemének vezetıje. A tájékoztatón az
üzemvezetı bemutatta a bánya jövıbeli látványtervét. A
háromdimenziós ábrákon látható volt az iparvágány, az
iroda és egyéb ipari létesítmények elhelyezkedése. Jól
kivehetı képet láthattunk arról is, hogy miként fog kinézni a
bánya a közút irányából. Egy nagyon modern, esztétikusan
megtervezett látványt álmodtak meg a tervezık, amely
illeszkedik a környezetéhez. A látványtervet lapunk
rövidesen megkapja és a következı számban bemutatjuk az
olvasók számára is. 
LONDONBA BUSSZAL!
4 nap, 30E Ft/fı, indulás július 14-én 19:00 órakor.
További egynapos kirándulások:
- Csokonyavisonta 2200 Ft/fı (útiköltség, belépı+szauna)
- Balaton 2500 Ft/fı.
Indulás megfelelı létszám esetén.
Jelentkezés és információ: 20/495-8071
Híd az ökológiai folyosó felett
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A "rablóbéke" emléknapja
88 éve történt Magyarország
legnagyobb történelmi veresége,
amely még talán a mohácsi csatánál is
nagyobb veszteségeket hozott a
magyar nemzet számára. A Bükkösdi
Hírlapban rendre megemlékezünk a
jeles napokról, nemzeti ünnepekrıl
néhány
gondolatban.
Kötelességünk,
hogy
emlékezzünk
Trianon
veszteségeire is, még akkor
is, ha szomorú eseményrıl
van szó.
1920 június 4-én
írták
alá
a
trianoni
békeszerzıdést,
amelynek
értelmében. Magyarország
területe a Horvátország
nélkül számított 282 ezer
négyzetkilométerrıl
(Horvátországgal együtt 325
ezer) 93 ezer négyzetkilométerre, lakossága 18,2
millió fırıl 7,6 millióra, a korábbi 43 százalékára
csökkent. Az elcsatolt területek lakosságának 30,2
százaléka, 3,2 millió fı volt magyar.
Az antant-hatalmak a csehektıl, románoktól és
szerbektıl kapott információk, adatok alapján alkottak
képet Magyarországról, és húzták meg a határokat. A
magyar békedelegációt csak 1919 decemberében
hívták meg a béketárgyalásokra, ahol 1920. január 16án elıször és utoljára kifejthette álláspontját a trianoni
béketervezetrıl. Nem volt ez más, mint az utolsó szó
jogán elmondott beszéd, a szerzıdés tartalma már rég
eldöntött tény volt, egyes részei a már korábban
megkötött egyezményekben is szerepeltek. A magyar
delegáció vezetıje, a 74 éves gróf Apponyi Albert
kétórás beszédet tartott: tolmácsot nem kért, franciául,
angolul, majd olaszul fejtette ki álláspontját.
Gróf Apponyi helyére tette a Magyarországgal
ellenséges politikusok csúsztatásait, és bemutatta a
valódi tényeket: a nemzetiségi megoszlást (román
tájékoztatás szerint a székelység például nem magyar
nemzetiségő népcsoport), a népek önrendelkezési
jogára
és
a
megmaradt
Magyarország
életképtelenségére hivatkozott, népszavazást kért. A
beszéd hatására Lloyd George brit miniszterelnök és
az olasz küldöttség is a szerzıdés újratárgyalását
kérte.
A
brit
külügyminiszternek
kellett
figyelmeztetnie fınökét, hogy ezt ne erıltesse, mert
már rég aláírta a döntést – mondta a történész.
Hozzátette: Nagy-Britannia egyébként Trianonban
lényegében „szabad kezet adott” a francia
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miniszterelnöknek. A briteket inkább a volt német
gyarmatok „sorsa” érdekelte.
A két világháború között a magyar politika
kétségbeesetten szerette volna a veszteségek
revízióját. Ezt részben sikerült is elérni, hiszen a két
bécsi döntés a színmagyar területeket visszacsatolta
Magyarországhoz. A második világháború után aztán
ismét elvették ezeket a területeket és ötven évig
beszélni sem nagyon lehetett
róla, hogy a mesterséges
gúnyhatár
családokat
és
nemzetrészeket
szakít
el
egymásról.
Ma már rég szétestek
azok az országok, amelyek
megkapták
Magyarország
darabjait. Németország újra
egyesült, a Szovjetúnió és
Csehszlovákia
csendben
szétesett, Jugoszlávia véresen
hullott darabjaira, de Magyaroszág esetében senki
nem merte hangosan kimondani, hogy a csúfos
szerzıdést ideje lenne felülvizsgálni. Talán még '89ben kellett volna felkiáltanunk. Most már a XXI.
században csak cinkosul nézhetjük, hogyan olvad bele
az ötmillió magyar a többségi nemzetek testébe. De a
külhoni magyarok sem akarnak területileg ide
tartozni, csupán magyarok akarnak maradni ott, ahol
élnek. Mi sem tennénk máshogyan a helyükben, sıt
1848-ban nemzeti hıseink is így éreztek, mikor az
Osztrák Birodalom rátelepedett a magyarság testére.
Amikor
kimegyünk
a
testvérfalunkba
Szentkatolnára, akkor értjük meg igazán, hogy az
ottani testvéreink nagyszülei még magyar földön
születtek, és ık még ma is szebben beszélik a
magyart, mint mi magunk. Mindig szeretettel várják a
bükkösdi Képviselı-testületet Erdélyben. Legalább
emlékezzünk hát meg arról a csúfságról, amit velük
tettek
1920.
június
4-én.

V.G.

Felajánlás Szentkatolna javára
Szentkatolna községben szobrot kívánnak állítani a
község szülötte, Bálint Gábor nyelvész, tudós
számára. Bükkösdi Képviselı-testület tagjai közül 5en felajánlották egy havi tiszteletdíjukat a cél
érdekében. Ugyanekkora összeget adományozott
Budai Zsolt polgármester is.
Az erdélyi község vezetıi a felajánlást tévıket
szeretettel vendégül látják a közelgı falunapjuk
alkalmából! 
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Beruházások a hatékonyabb közterület gondozás érdekében
Miként arról már korábban tudósítottunk az Önkormányzat nyertes
pályázatot nyújtott be főkasza vásárlása céljából. A pályázati pénzbıl
egy igen komoly 250.000 Ft értékő kézi motoros kaszát vásároltak. Az
eszköz megkönnyíti a munkások dolgát, gyorsabb hatékonyabb
munkavégzést tesz lehetıvé. A Képviselı-testület már hónapokkal
ezelıtt elhatározta, hogy beruház egy komoly, traktorvontatású főnyírómucsózó adapterre. Ennek a gépnek a beszerzése most végre megtörtént.
Az eszközt a már meglévı traktor után kötve lehet használni. Az önjáró
főnyíró kistraktorok egynapi munkáját 2 óra alatt el tudják végezni az új
géppel. A közterületi fejlesztések látványos eleme az új megyefai
buszváró nem régen elkészült épülete (képünkön) 

Egyenlő bánásmód - a Hatóság elutasította Bán Józsefné panaszát
Az Egyenlı Bánásmód Hatóság 2008. június 10-én kelt határozatában Bán Józsefné falugondnoknak a
munkáltatójával – Bükkösd Községi Önkormányzattal – szemben az egyenlı bánásmód követelményének
megsértése miatt beadott kérelmét, mint alaptalant elutasította.
A hatóság a hosszú hónapokig tartó eljárás lezárása során megállapította, hogy Bán Józsefné sérelmei
munkavégzésével összefüggésben keletkeztek, és azok nem állnak összefüggésben azzal, hogy a Kérelmezı
roma kisebbséghez tartozónak vallja magát. 

A Bíróság helybenhagyta a Testület határozatát a volt Körjegyzőség ügyében
A Baranya Megyei Bíróság
2008. június 25-én megtartott
tárgyalásán jogerısen elutasította a
Dél-Dunántúli
Regionális
Közigazgatási Hivatal keresetét,
melyet
Bükkösd
Községi
Önkormányzat Képviselı-testülete
15/2008.(II.14.)
és
19/2008.
(II.14.)
valamint
a
39/2008.(IV.24.)
számú
határozatainak
felülvizsgálata
miatt nyújtott be.
Ezekben a határozatokban a
Képviselı-testület 2008. március
31. napjával megszüntette a

Bükkösdi Körjegyzıséget,
és
2008. április 1. napjával létrehozta
a Bükkösdi Polgármesteri Hivatalt.
A döntések után a Közigazgatási
Hivatal
több
törvényességi
észrevételt tett és megállapította
nevezett határozatok törvénysértı
voltát.
A
Képviselı-testület
a
törvényességi
észrevételeket
megtárgyalta, de a Közigazgatási
Hivatal kifogásaival nem értett
egyet,
ezért
a
korábbi
határozatokat hatályban tartotta.

Ezt követıen a Dél-Dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal
bírósághoz fordult, és kérte
nevezett határozatok hatályon
kívül helyezését.
A Baranya Megyei Bíróság az
ítélet indoklásában megállapította,
hogy a körjegyzıséget idıbeli
korlátozás nélkül meg lehet
szüntetni, amikorra a feltételek
lehetıvé teszik, ezért a Képviselıtestület
határozatai
nem
jogellenesek.

Megkezdték a parlagfűvel fertőzött területek felderítését
Hivatkozással a 2000 évi XXXV.(Nvt.tv. 5 §. (3)
bek 7. § /A elıírásaira tájékoztatom, hogy a Szigetvári
Körzeti Földhivatal 2008. Július. 3-án, megkezdi a
parlagfővel fertızött területek felderítését. A
jogszabályban meghatározott eljárás során a
felderített,
parlagfővel
borított
ingatlanok
tulajdonosainak
(haszonélvezeti
jogosultjainak),
földhasználóinak adatait a Földhivatal a Baranya
Megyei Szakigazgatási Hivatal Növény és
Talajvédelmi Igazgatóságának a további eljárás
lefolytatása céljából átadja.

A Földhivatal az ellenırzéseit a külterületeken
végzi elsısorban, a belterületeken az eljárást az
illetékes jegyzı folytatja le.
A parlagfővel fertızött területeken a jogszabályban
írt határidıig (2008. Június 30.) el nem végzett
parlagfő mentesítés komoly szankciót von maga után
(a növényvédelmi bírság, a kényszerkaszálás költségei
és a hatóságok eljárási díja, költsége), mely a
mulasztót terheli és adók módjára behajtandó
köztartozásnak számít. 
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NymTITGyorsinfo: 2008. június
Tíz éve szolgálja a nemzeti érdeket az RHK Kft. valamint a KNPA
Közös ünneplés a 10. évfordulón
Július elsején Budapesten a Mőegyetem Dísztermében emlékezik meg megalapításának 10. évfordulójáról a
Radioaktív Hulladékokat Kezelı Közhasznú Társaság (RHK Kft.) valamint a Központi Nukleáris Pénzügyi
Alap (KNPA). A két szervezet az elmúlt esztendıkben közösen dolgozott a hazai nukleáris hulladékkezelési és
elhelyezési projektek megvalósításán. Az RHK Kft. volt a felelıse a szakmai munkáknak, míg a KNPA
biztosította a pénzügyi hátteret, az adott évben született Költségvetés keretein belül.
A budapesti ünnepi ülés keretében bemutatják az évfordulóra készített filmet, amiben megszólal Kovács
Gyızı, Boda polgármestere, a NymTIT elnöke is. Az eseményen az ünnepi köszöntıt a tervek szerint Szabó
Pál Energetikai, Közlekedési és Vizügyi Miniszter tartja majd, s ünnepi megemlékezı beszédet mond majd Dr.
Rónaky József, az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) fıigazgatója, valamint Dr. Hegyháti József az RHK
Kft. ügyvezetı igazgatója.
Az eseményen adják át elıször az RHK Kft. Média –Díját azoknak az újságíróknak és szerkesztıségeknek
akik, és amelyek hosszú idı óta segítik a projektek munkáját tárgyilagos és hiteles tájékoztatással. A
konkrétumok közlése nélkül a NymTITGyorsinfo örömmel számolhat be –elızetesen -arról, hogy a díjazottak
között lesz Baranya megyei szerkesztıség is!

Nemzeti Radioaktívhulladék-Tároló: İsztıl megindul a beszállítás
„Az összes engedély megszerzését után várhatóan ez év ıszétıl megindul a beszállítás a Nemzeti
Radioaktívhulladék-tárolóba (NRHT). Ezzel a paksi atomerımő kis és közepes aktivitású hulladékai végleges
tárolási helyükre kerülnek, s így jelentıs tárolási kapacitás szabadul fel, s az erımőnek nem kell új átmeneti
tárolót létesítenie.”- jelentette be dr. Hegyháti József a Radioaktív Hulladékokat Kezelı Kft.(RHK Kft.) ügyvezetı
igazgatója a Tolna megyei Bátaapátiban, május 30.-án a VIII. TETT-re Kész Napon.
Május végén fejezıdtek be a 2005 februárjában megkezdett vágathajtások a Bátaapáti melletti Nagymórágyi
völgyben, a Mária és Eszter lejtısaknákban, a Mecsekérc szakemberei által kihajtott összes folyóméter 3.896,3
métert tett ki. Az összes kibányászott kızet egy focipályányi területen 27 méter magas téglatestben „férne el” –
ami jól jellemzi a végzett munka nagyságát. A kihajtott két lejtısaknában felhasznált lıtt beton mennyisége
csaknem elérte a tízezer köbmétert, ami a futballpálya példáját megtartva, két méter magasságban terítette volna
be a teljes játékteret.
A vágathajtás befejezése után az ısszel újabb jelentıs munka kezdıdik, elindulnak a földalatti térben kiképzett
tárolókamrák kialakításának elıkészületi munkái. A tervek szerint az elsı tárolókamra (az elsı ütemben
megvalósuló négy kamra közül ) – 2010 második felében készül el, és lehet végleges otthona a paksi kis és
közepes aktivitású hulladéknak. 

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

A lap megjelenését a Nostra Cement Kft. támogatja!
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