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Munkálatok a
Nostra Cement
bükkösdi
bányaüzemében
A bányaüzem területén
az
alvállalkozók
nagyteljesítményő gépekkel
készítik az iparvágány
kivitelezéséhez szükséges
földmunkákat.
A
bányaüzembıl
kıanyag
kiadása
csak
a
királyegyházai cementgyár
részére
történik.
A
befejezés elıtt álló Bükkösd
patakon
átívelı
híd
utómunkálatai folynak, és
vele egy idıben, mint,
ahogy
a
mellékelt
fényképen is látható a belsı csomópont földmunkái készülnek.
A lerobbantott készlet feldolgozása után a zúzottkı termékek az út és vasút alépítményeibe kerülnek
felhasználásra. A 35. héten megkezdıdik a vasúti pályatest kialakítása, majd elsı ütemben a bányaüzemet ellátó
20 KV-os távvezeték nyomvonaláig kiépül a teljes iparvágány hálózat. ■
Csom István, bányaüzem vezetı

Változás a Polgármesteri Hivatal
összetételében
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Kajtárné Keller
Ilona pénzügyi fımunkatárs 2008. augusztus 31.
napjával munkaviszonyának közös megegyezéssel
történı megszüntetését kérte, mivel az egyik
korábbi munkahelyérıl kedvezı állásajánlattal
keresték meg. A bejelentés váratlanul ért mindenkit,
de természetesen nem gördítettünk akadályt
munkatársunk szándéka elé.
Az álláshely betöltésére pályázatot írtunk ki,
annak betöltéséig a feladatokat helyettesítéssel
oldjuk meg. ■
Dr. Tarai Klára
jegyzı

ÁLLÁSHÍRDETÉS
A Bükkösdi Polgármesteri Hivatal pályázatot
hirdet
„gazdálkodási
elıadó”
munkakör
határozatlan idejő betöltésére.
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A pályázat benyújtásának határideje:
2008. szeptember 30.
A pályázat elbírálásának határideje:
2008. október 10.
A munkakör betölthetıségének idıpontja:
2008. október 15.
Ellátandó
feladatkör:
önkormányzati
gazdálkodással kapcsolatos feladatok.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- cselekvıképesség
- büntetlen elıélet
- felsıfokú képesítés
- közigazgatásban szerzett tapasztalat
- felhasználói
szintő
számviteli/pénzügyi
szoftverismeret
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A pályázathoz benyújtandó: erkölcsi bizonyítvány,
képesítést igazoló bizonyítványok másolata,
szakmai önéletrajz.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a
következı címre: Bükkösdi Polgármesteri Hivatal
7682 Bükkösd, Kossuth u. 48. ■
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Élelmiszer osztás a kisgyermekes
rászorulóknak
A Bükkösdi Önkormányzat pályázati lehetıséget
nyert, amelynek
köszönhetıen a
rászoruló
családok
élelmiszer
csomagok
kiosztására nyílt
lehetıség.
A
csomagok
kiosztására 2008. szeptember 2-án délután 2 órai
kezdettel került sor. A programnak köszönhetıen
30 gyermek kapott egyenként 10.000 Ft értékő
csomagot. Sajnos a pályázat feltételhez volt kötve
ezért - bár sok olyan szegény sorsú család van, ahol
jól jött volna a támogatás - mégsem tudtunk
mindenkinek adni. A lehetıségek szerint szeretettel
adta át a csomagokat Budai Zsolt polgármester, az
érintettek pedig örömmel vették át a hasznos
ajándékot. ■
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FELHÍVÁS
Kedves bükkösdiek!
12 évvel ezelıtt tragikus hirtelenséggel elhunyt a
falu egyik agilis, lelkiismeretes tanítónıje
Szentgyörgyi Lajosné.
Elhatároztuk, hogy méltó emléket állítunk neki
mindazért, amit a tanulóifjúságért, a közösségért
tett. Ezért tiszteletünk és hálánk jeléül egy kopjafát
szeretnénk halottak napjára elhelyezni a sírjánál.
Kérjük Szentgyörgyi Lajosné volt kollégáit,
barátait, tanítványait, hogy lehetıségeikhez mérten
segítsék
jó
szándékunk
megvalósulását.
Segítségüket elıre is köszönjük! ■
Pénzbeli adományaikat bizonylat ellenében fogadja:
Eilinger Ferencné és Nemes Józsefné
Eladó 2 darab sárga színő, antik mintás kényelmes
fotel. Irányár: 3500 Ft/db. Ugyanitt nagymérető
modern üveg dohányzóasztal kis hibával eladó.
Érdeklıdni lehet: 20/336-56-36
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NymTITGyorsinfo 2008. augusztus:
RHK Kft. – KNPA közös jubileum - Tíz év a hazai radioaktívhulladék-kezelés szolgálatában
A NymTITGyorsinfo korábbi híreiben már beszámolt róla, hogy idén júliusban a Radioaktív Hulladékokat
Kezelı KFT (RHK Kft.) valamint a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (KNPA) Budapesten a Mőegyetem
Dísztermében tartott ünnepi ülésen emlékezett meg a két szervezet megalapításának tízéves jubileumáról. Az
eseményrıl részletes beszámolót közült a NymTIT – térség lapja a Nyugat – Mecseki Tájoló, amely július
végén jutott el a NymTIT munkájában aktívan dolgozó kilenc település valamennyi portájára.
A tízéves jubileumra – saját hagyományainak megfelelıen, azaz minden jelesebb alkalmat egy –egy önálló
szakmai és egyben tájékoztató kiadvánnyal köszöntve – az RHK Kft. megjelentette „Tíz éve a
radioaktívhulladék-kezelés szolgálatában” címmel az évtizedes jubileumot köszöntı 24 oldalas, igényes
szerkesztéső és megjelenéső kiadványát.
Aki kézbeveszi a kiadványt, és rászán az életébıl kb. egy órát és figyelmesen végig olvassa a fejezeteket,
elmondhatja magáról a végén, hogy érthetı, a lényegre koncentráló, és pontos áttekintést kapott a hazai
radioaktívhulladék- kezelés 1998-2008 között végzett munkáiról és eredményeirıl. A fejezetekben bemutatásra
kerül az RHK Kft. mőködése, a Kft.-nél dolgozó szakmai kollektíva, s minden olyan fontos szakmai terület,
amely a Kft. illetékességébe tartozik.
Figyelemmel a megoldandó feladatok társadalmi érzékenységére, a kiadvány szerkesztıi jelentıs
terjedelemben foglalkoztak az RHK Kft. társadalmi kapcsolataival, a szakmai, üzemeltetési, kutatási és
beruházási fejlesztési munkák eredményeit a széles közvéleménnyel megismertetı tájékoztatási munkával, és a
nemzetközi kapcsolatokkal is.
A jubileumi kiadvány elérhetı és olvasható, valamint letölthetı az RHK Kft. honlapjáról, a www.rhk.hu
címrıl.
Kedvcsinálóként most néhány olyan részletre hívjuk fel a figyelmet, amelyek különösen érdekesek lehetnek
a NymTITGyorsinfo olvasói számára, mert a saját térségben folyó munkákra vonatkoznak, illetve a jövıvel
kapcsolatban fogalmaznak meg fontos feladatokat, s felidézik a NymTIT – térségben folytatott munka
emlékezetes pillanatait is.
A kiadvány 8-9. oldalán foglalták össze a szerkesztık a térségünkben végzett munkák fı feladatait és céljait.
Az összeállítás szerint idézzük jelenleg „a kutatófúrások kialakítása, és kapcsolódó in situ mérések, felszíni
geofizikai vizsgálatok, terepi felvételezések, és monitorozási tevékenységek zajlanak.”
A térségben végzett munkák emlékezetes pillanatai közül a szerkesztık a Bodai Információs Park
megnyitását (2003. augusztus 20.), a Mecsekérc Környezetvédelmi Rt.-vel kötött keretszerzıdés aláírását,
(2003. október 10.) valamint az elsı Tájoló Nap megrendezését ( 2004. október 2.) emelték ki.
Az ünnepi kiadvány részeként Dr. Hegyháti József az RHK Kft. ügyvezetı igazgatója a következı tíz év
feladatait is számba vette, minden területen. A NymTIT –térségére vonatkozó rövid áttekintésben olvasható
mondatok talán a legfontosabbak a térségünkben élık számára hiszen világosan és egyértelmően jelölik ki a
következı idıszak fı feladatait, szakmai és tájékoztatási szempontból egyaránt.
„A nagy aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének elıkészítése érdekében a bodai agyagkı
formáció felszíni kutatása alapján a cél egy föld alatti kutatólaboratórium felépítése. Nyilvánvaló azonban,
hogy a végleges üzemanyagciklus zárási stratégia kialakítására vonatkozó tevékenységeket nem lehet elkerülni.
Ennek kialakításakor kerülhet sor a referencia forgatókönyv szükség szerinti revíziójára is...
A társadalmi kapcsolatépítés továbbra is kiemelt feladatunk marad, ám a programok elırehaladtával a
hangsúlyok eltolódhatnak. A bodai kutatások folytatásával tájékoztatási tevékenységünk is meg kell, hogy
élénküljön azon a területen.” – foglalta össze az RHK Kft. vezetıje az elkövetkezı években a NymTITtérségben végzendı munkák lényegét.

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

A lap megjelenését a Nostra Cement Kft. támogatja!
B ü k k ö s d i H í r l a p . Bükkösd község hivatalos lapja. Megjelenik havonta Bükkösd közigazgatási területén. Ingyenes kiadvány.
Az online változat elérhetı a www.bukkosd.hu címrıl. Felelıs Kiadó: Budai Zsolt polgármester, Kiadó címe: Bükkösd, Kossuth L. u.
48. Tel.:73/578-560 Fıszerkesztı: Volcsányi Gábor. Szerkesztıség címe: Bükkösd, Kossuth u. 57. Tel.: 73/578-535 Nyomtatási
munkálatok, terjesztés: Bükkösdi Közösségfejlesztı Egyesület. e-mail: bukkosd@telehaz.hu.
ISSN 1789-6495 (Nyomtatott) ; ISSN 1789-6509 (Online)

4

