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Önnek is ingyen jár!

Felköszöntöttük az
időseket

A

z ENSZ elõször 1991-ben
rendezte meg az idısek
világnapját, azóta minden
év október 1-jén megemlékezünk a Föld
mintegy hatszázmillió lakosáról. Immáron
hagyománya van településünkön is az
idısek szervezett felköszöntésének. Minden
évben ilyenkor ısszel az Önkormányzat
megvendégeli a település a 60 évet betöltött
lakóit. A meghívás névre szóló, és a
közhiedelemmel
ellentétben
nem
a
nyugdíjasokat hívják meg rá, hanem
mindazokat, akik betöltötték azt a bizonyos
életkort, függetlenül attól, hogy az illetı aktív-e vagy sem. Településünk 255 polgára kapott meghívást az idén
október 17-re, és mintegy 90-fı részt is vett a Közösségi Házban megtartott ünnepségen.
Az elmúlt években már megszokott módon az idıseket a falubusz szervezetten szállította a helyszínre. A
program délután 3 órakor kezdıdött. Elsıként az Általános Iskola tanulói köszöntötték a vendégeket szép mősorukkal. Ezt követıen Budai Zsolt polgármester szólt az idısekhez, és invitálta ıket a finom ebédre. Közben a
színpadon már készülıdtek a zenészek: Dr. Reményi Ottó szintetizátorral és Kıvári Jenı gitárral.
A közelmúltban kialakított praktikus konyhában a Polgármester személyesen fızte a pörköltet és a babgulyást. A kétféle étel közül választott ki-ki ízlésének megfelelıen. A pörköltféleségek után desszertként somlói
galuskát szolgáltak fel. Köszönet illeti a
Polgármesteri Hivatal dolgozóit, akik
nagyon
segítıkészek
voltak,
sokat
segítettek az elıkészületekben és a
felszolgálásban is.
Az étkezés közben és utána is Reményi
doktorék magyar és sváb zenét vegyesen
játszottak
a
jelenlévık
legnagyobb
örömére. Öt óra felé már vidáman nótáztak
és táncoltak a vendégek. Olyan jó hangulat
kerekedett, hogy a rendezvény esete 9 óráig
tartott. Természetesen nem mindenki bírta
ilyen sokáig az idısek közül, többeket
elıbb haza szállított a falubusz.
Azt hiszem, hogy aki eljött kiválóan
érezte magát. Számos visszajelzés érkezett,
amelyek szerint az elmúlt évek egyik
legjobban
sikerült
idısek
napi
rendezvényén vehettek részt! Jövıre is elvárjuk az idıseket, addig is jó egészséget és sok boldogságot kívánunk
nekik! ■
Volcsányi Gábor
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Munkálatok a Nostra Cement bükkösdi bányaüzemében
bányaüzemben
az
elmúlt idıszakban az
iparvágány kiépítése,
valamint a felszíni víz
elvezetésének
tervezése,
továbbá
a
vasúti
alépítményeket
keresztezı
átereszekkel
kapcsolatos
feladatok kivitelezése történt.
Az
építési
területrıl
a
bányaüzembe szállítjuk a
haszonanyagot, amelyet a
bányaüzem
alsó
szintjén
deponálunk, és folyamatosan
aprítunk a FINTEC típusú
mobil
kıtörıgéppel.
A
bányaüzemben kitermelést az
elmúlt negyedévben nem
végeztünk és a következı
negyedévben, sem tervezünk.
A bányaüzembıl továbbra is
csak a cementgyár építéséhez szolgálunk ki zúzottkı termékeket és a kiszállított termékek mennyisége sem
fogja meghaladni a környezetvédelmi engedélyben meghatározott mennyiséget. A fenti fotón az iparvágány
középsı szakaszának földmővein dolgozó munkagépek láthatóak. ■
Csom István, bányaüzem vezetı

A

Visegrádon Jártunk!

K

ödös, hideg reggel volt 2008.
10. 25-én szombaton, mikor
kis csapatunk felkerekedett és
útnak indult Visegrádra. A
Bükkösd Holnapjáért Egyesület
éves programjában nem csak
Gyermeknap, Majális, Szüreti
felvonulás,
bálok,
ingyenes
ruhaosztás, a falu programjaiban
való aktív részvétel, hanem
kirándulások, színházlátogatások is
szerepelnek,
melyekkel
az
egyesület tagjainak szeretnénk
élményt nyújtó kikapcsolódást,
szórakozási lehetıséget teremteni.
Ezzel mintegy megköszönve a
programok megvalósításában való
részvételüket.
Kirándulásunk
a
tervezett
útvonala Esztergom, Visegrád,

Dunakanyar volt. Esztergomban
lehetıségünk nyílt megtekinteni a
Bazilikát,
a
Kincstárat,
a
Vármúzeumot és a Panoptikumot,
valamint betekintettünk a város
központjába is. A csapat nagy
része még arra is vállalkozott,
hogy 416 lépcsıt megmászva a
Bazilika kupolájából csodálja meg
a tájat. A hosszú séták után
átbuszoztunk Visegrádra, ahol egy
nagyon
finom
ebédet
fogyasztottunk el közösen, majd itt
is elkezdıdött a városnézés.
Eljutottunk a Fellegvárba, a
Panoptikumba és megcsodáltuk az
elénk táruló gyönyörő kilátást,
mely a várból nyílt a Dunára. A
vállalkozó kedvőeknek lehetısége
nyílt lovaglásra, sassal való
fényképezkedésre, sıt egyesek
korhő ruhákba beöltözve változtak

át királynékká, királyokká. A
rengeteg
nevetés,
viccelıdés
végigkísérte utunkat. Az idısebb
korosztály ugyanolyan lelkesen
látogatta végig e csodaszép
helyeket, mint a fiatalok. Délután
öt óra körül hazafelé vettük az
irányt. A buszban lelkesen
beszéltük meg a nap történéseit.
De egy kirándulás nem múlhat el
nótázás nélkül. Ez nálunk sem
maradt el, hiszen jókedvően
végignótáztuk a hazavezetı utat. S
bár nagyon messze voltunk, senki
sem érezte fárasztónak a sok
buszozást.
A magam nevében szeretném
mindenkinek megköszönni, hogy
részt vett ezen a kiránduláson, és
bízom benne, hogy élményekkel
gazdagodva
tért
haza.
■
Ninkóné Györe Valéria,
a BHE. elnöke
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Megkérdeztük a polgármestert
A jövıben minden lapszámunkban olvasható lesz egy olyan beszélgetés összefoglalója, amelyben a
polgármester a települést érintı, vagy a bükkösdi polgárokat érintı kérdésekrıl ad hiteles információkat. Ezzel
segítséget és támpontot kívánunk nyújtani ahhoz, hogy mindenki, akit érdekel a falu sorsa, folyamatos
tájékoztatást kapjon, illetve – ami legalább ennyire fontos, – ismerje meg a döntések hátterét is.
Budai Zsolt polgármester örömmel számolt be a sportcsarnok felújításával kapcsolatos fejleményekrıl.
-

-

-

-

A 80-as években épült a sportcsarnok, akkor a csarnok mögé nekikezdtek az akkori építık egy szociális
blokk létrehozásának is, arra gondolva, hogy a majdani táboroztatásokhoz nyújt infrastrukturális hátteret.
Miért nincs befejezve a munka?
Valóban félbemaradt, és mára már omladoznak a falak. Ez látványnak sem szép, de nagyobb baj, hogy
lassanként életveszélyessé is válik. Hogy miért? Egy „apró” szépséghiba miatt, t.i. építési engedély nélkül
fogtak annak idején a munkába!
Nincs ebbıl probléma?
Eddig nem volt, de tavaly – pályázati forrásokból – sikerült a főtésrendszer és a vizesblokk felújítása, e
munkák kapcsán az építési hatóság helyszíni szemlét tartott, így észlelte a törvénytelen helyzetet,
természetesen kifogásolta is. Két megoldás közül választhattunk: vagy lebontjuk, vagy fennmaradási és
építési engedélyt kérünk a teljes befejezéshez. Mi az utóbbi mellett döntöttünk.
Meglehetıs merészség, amikor a pénzhiányról hallunk mindig …
A pénzhiány igaz, de a döntés meghozatala elıtt megkerestem a Nostra Cement Kft-t, hogy a kötelezı
iparőzési adó befizetésén kívül nem támogatná-e ezt a közösséget szolgáló beruházást. A válasz pozitív
volt; 2,5 millió forintot kaptunk a munka elvégzéséhez. Ez látszólag nem nagy pénz, de figyelembe véve az
önkormányzat helyzetét és az egekbe szökı építıipari árakat, komoly segítséget jelent. Ebbıl a pénzbıl
befejezzük az épületet, a megfelelı nyílászárókat behelyezzük, sıt, kívülrıl is bevakoljuk az épületrészt.
Mire lesz használható?
Tökéletes kiszolgálóhelyiségként szolgál majd nagyobb falusi rendezvények, lagzik számára, de megfelelı
hely lesz tárolásra is. A megerısödı és fejlıdı lovassport késıbbi rendezvényei szintén igénylik ezt a
helyiséget, de más, sporttal kapcsolatos fejlesztésre is szolgálhat, pl. igény esetén konditerem kialakítására
is mód van. A falu nevében fejezem ki köszönetemet a Nostra Cement Kft-nek, és remélem, a jövıben is
kapunk hasonló fejlesztésekre támogatást tılük.

A közmeghallgatáson is felmerült, miért nem kezdıdik meg a bükkösdi temetı kerítésének építése? Budai Zsolt
a következıket mondja errıl:
"Ebben az évben nyertünk a kerítés építésére 1,7 millió forintot, és sikerült a kivitelezési szerzıdést is
megkötnünk. Valójában a pályázat megírása és a szerzıdések megkötése a munka könnyő és gyors része, a
neheze csak ekkor kezdıdik. Nem úgy van ugyanis, hogy megnyertük a pénzt, nosza kezdjük el a munkát! A
pályázatok lebonyolításának módját ugyanis jogszabályok írják elı, meghatározott lépések egymás utáni
sorrendjében kell csinálni mindent, sıt, ezeknek a lépéseknek a pontos idıpontját is rögzíteni kell. A kivitelezés
kizárólag e lépések sorrendjében és idıpontjában történhet. A munkát folyamatosan ellenırzik.
A másik fontos tudnivaló, hogy a pályázatok utófinanszírozottak. Ez azt jelenti, hogy csak a szabályosan, a
terv szerint elvégzett munka befejezése és ellenırzése után fizetik ki a pályázaton elnyert pénzt. Tehát az
önkormányzatnak kell a kivitelezınek fizetni, - el lehet képzelni, ez komoly gondot is jelent, hiszen a szőkös
büdzsébıl ki kell gazdálkodni a pénzt, - ezért ütemezni kell a munkát is, hogy fizetni tudjunk.
A pályázati célok megvalósításának egész folyamata: a kivitelezés, a pénzek lehívása, az ellenırzések
folyamata rendkívül bonyolult, ezért mondom azt, hogy a pályázat megírása, - még akkor is, ha bonyolult, csak könnyed elıjáték.
Rátérve a kerítés ügyére: A kıbányától térítés nélkül megkaptuk azokat a köveket, amelyeket mindenki
szemrevételezhetett már. Igaz, mi magunk bontottuk le az ebbıl épült épületeket, de örömmel tettük, mert igen
értékes építıanyaghoz jutottunk ingyen. A bontás és ideszállítás azonban azt megelızıen történt, mint ahogy
megnyertük volna a pályázatot. Ezért tőnik úgy, hogy sokáig halogatjuk az építést.
Tekintettel arra, hogy a szükséges szerzıdéseket megkötöttük, a munka megkezdésének nincs akadálya, és ha
az idıjárás megengedi, még ebben az évben megindul az építkezés"
folytatás a 4. oldalon ►
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Megkérdeztük a polgármestert - folytatás a 3. oldalról
A polgármester fontosnak tartja, hogy az önkormányzat által foglalkoztatottak munkaszerzıdéseivel
kapcsolatban a lakosság körében érzékelhetı félreértéseket tisztázza,
"A központi támogatással megvalósuló foglalkoztatásnak 3 formája van:
1. Közcélú munka. Ennek keretében a helyi önkormányzatok egy elıre – és általuk nem befolyásolható –
keretbıl tudnak alkalmazottakat felvenni. A keretet a Központi Költségvetés határozza meg, figyelembe
véve az elızı naptári év felhasználását. Ha a központilag meghatározott keretet nem sikerült
maradéktalanul elkölteni, a tárgyévben, a következı évben kevesebbet kap a település. Ha minden pénz
elfogyott, akkor következı évben több jut a foglalkoztatásra. Rendszerint pótkeret igénylésére is mód
nyílik, idén a korábbinál szerényebb források álltak így rendelkezésre. A közcélú munka 8 órás
munkavégzést jelent, és kb. 10% önrész kell hozzá. Érthetı, hogy mindent elkövet az önkormányzat annak
érdekében, hogy ezt a lehetıséget kihasználja.
2. Közhasznú munka. Ez 6 órás munkaviszonyt jelent, és a szentlırinci Munkaügyi Kirendeltségnél lehet
pályázni a forrásokra. Azt, hogy mennyi pénzhez lehet jutni, ezáltal hány embert lehet ennek keretében
foglalkoztatni, attól függ, mennyi a pénzkerete a kirendeltségnek. A rendelkezésre álló keret dönti el azt is,
hogy a helyi önkormányzat a bérek hány %-ra kap támogatást: 70, 80, vagy 90 %-ra. Tehát itt a saját
költségvetésünk terhére ki kell pótolni a béreket, és a járulékot is az Önkormányzat fizeti.
3. Közhasznú munka. Ez olyan állami, központi támogatás, amelyet a Szentlırinci Kistérség pályázhat csak
meg, a helyben foglalkoztatottak munkáltatója is a kistérség. Az állam teljes egészében megfinanszírozza a
béreket, napi 8 órás munkaviszony keretében. A jövıben ez a fajta foglalkoztatás kap egyre nagyobb
szerepet.
Mint
látható,
meglehetısen bonyolult
a
foglalkoztatási
rendszer,
a
munkavállalók
különbözı
körülményeknek
kell
megfeleljenek. Ezek a
foglalkoztatások
határozott idıtartamra
szólnak, hosszúságuk a
rendelkezésre
álló
pályázati pénzforrásoktól
függenek.
Így válik érthetıvé,
hogy miért történnek
látszólag
érthetetlen
döntések: egyik nap
„elbocsátanak”
5-6
embert, másnap pedig ugyanennyit fölvesznek. Nem elbocsátás történik ugyanis, hanem lejár a
munkaszerzıdés, és az is lehet, hogy a másnapi felvettek már más foglalkoztatási formában kezdik meg a
munkát.
Ebben egyetlen polgármesternek sem tükrözıdik a szimpátiája, elfogultsága, de még az elvégzett munkával
kapcsolatos véleménye sem. Bizony elıfordul, hogy olyan embertıl kell megválni, akit legszívesebben
folyamatosan alkalmaznának. Ehhez azonban az önkormányzatnak fix státusra és a hozzá való nem csekély
pénzre volna szüksége, - ami viszont nem áll rendelkezésre."
Budai Zsolt lényegesnek tartja, hogy ebben az évben összesen 28 munkanélküli foglalkoztatására nyílt
lehetıség, - a legtöbbjük nyáron dolgozhatott, amikor a közterületek karbantartására a legnagyobb szükség
van, - ami akkor is jelentıs segítség, ha ez csupán átmeneti jellegő. ■
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Hírek az óvodából és az iskolából
A közoktatási intézményeket érintı változásokról
elızı számunkban olvashattak a fıigazgató asszony
cikkében. A polgármesteri információkhoz hasonlóan
mostantól havonta kapnak olvasóink aktuális híreket a
bükkösdi gyermekeket nevelı-tanító intézmények
munkájáról.
udjuk,
hogy
a
tanulóévek
elsı
négy évében – az
alsó tagozatban –
minden, a gyermeket érintı
pedagógiai tevékenységnek
kiemelt jelentısége van. Itt
dıl el, megtanul-e a kisdiák
olvasni,
számolni,
megszereti-e
magát
a
tanulást, fel lehetett-e kelteni érdeklıdését a külvilág
iránt, képessé válik-e a hatékony tanulásra, nyitott,
érdeklıdı kamasz, a világ változásaira gyorsan
reagálni képes felnıtt válik-e belıle. A késıbbi
tanulóévekben az ekkor kifejlesztett kézségekre lehet
majd alapozni az egyre nehezebbé váló szakmai
tantárgyak tanítását.
A bükkösdi iskolában komoly munka folyik e cél
elérése
érdekében.
Elsı
osztályban
tanító
pedagógusok olyan módszereket alkalmaznak,
amelyek alkalmasak megfelelıen ösztönözni a
gyerekeket, hiszen a cél az, hogy motiválttá váljon a
tanulásra. Felsıbb évfolyamokon olyan nyelvi,
irodalmi és kommunikációs programok vannak,
amelyek jelentıs mértékben fejlesztik a gyermekeket,
alkalmazkodva életkori sajátosságaikhoz.
A mai tanítás sokban különbözik attól, amit a mai
középkorúak tapasztaltak meg kisdiákként. Jelentısen
megnıtt az ismeretanyag, fontossá vált a
nyelvismeret, az informatika használata. A tanulási
hajszában egyre jobban háttérbe szorultak azok a
tárgyak, amelyeket – mi tagadás – a korábbi
generációk is „tölteléktantárgyaknak” tartottak.
Eközben kiderült: a gyerekek egyre intenzívebb és
eredményesebb tanulása lehetséges ugyan, de igen
nagy az ára: egyre több az olyan kisdiák, aki komoly
magatartási, tanulási zavarokkal küzd.
Nem véletlen tehát, hogy mind többet kezdtek
foglalkozni az u.n. „érzelmi intelligenciával”, azzal a
faktorral, ami az ismeretanyaggal nem adható át, ennek fejlesztését azok a bizonyos tölteléktárgyak, és
olyan foglalkozások szolgálják, amelyek a
mővészettel kapcsolatosak. A zene, a mozgás, a
kézmőves
foglalkozások,
az
irodalom
drámapedagógiai
feldolgozása
nem
pusztán
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ismeretátadást jelent, hanem fejlıdik a gyermek
érzelmi élete, empátiája, képes megfeledkezni a
másnapi dolgozatírás miatti szorongásról, boldogságot
él át, társai felé fordul, együttmőködıvé válik. Ez a
tevékenység az u.n. boldogsághormonokat szabadítja
fel, olyan ingerületátvivı anyagokat, amelyek az
agyban termelıdnek!
És éppen ezeket a tárgyakat szeretnék háttérben
látni a versenyhajsza szellemében élı szülök, de nem
ritkán a pedagógusok is! A bükkösdi iskolában
minden adva van az érzelmi intelligencia
fejlesztésére: mesedráma- csoport, társastánc csoport,
ez évtıl képzımővészeti csoport és német
hagyományırzı szakkör is.
Bizonyára sokan emlékeznek a gyerekek
táncmősorára, amelyet az idei majálison mutattak be.
Öröm volt nézni, milyen kecsesen, ügyesen, látható
örömmel, felszabadultan mozogtak! A csoportos
foglalkozásoknak egyéb hozadéka is van: fejleszti a
kommunikációs készségeket, figyelmet, fegyelmet.
Nem arról van szó, hogy a jövı szobrászait, vagy
táncmővészeit nevelik ki, „csak” arról, hogy
kiegyensúlyozott, boldog gyerekeket engednek haza
naponta az iskolából. Kell ennél komolyabb
eredmény?!
Szeptemberben
a
gyerekeknek
akadályversenyt rendezett az iskola, a szüreti
felvonuláson végigtáncolta a tánccsoport a falut.
Az iskolában mindig történik valami érdekes:
októberben az Állatok Világnapjához kapcsolódó
programokat szerveztek a pedagógusok, és az Idısek
napi rendezvényen adtak mősort a gyerekek. Ez
igazán fontos, hiszen ha azt látja egy gyermek, hogy
az idıseket a körülöttük élı felnıttek nem nyőgnek,
zavaró tényezınek tekintik, ık is hasonló érzéssel
fordulnak az öregedık felé, - és fontos az is, hogy
mintát kapnak a következı generációk is arról, hogy
bár a generációk között az emberiség történelme során
mindig ellentétek voltak, de lehetséges a kultúrált,
elfogadó kapcsolat megtartása is.
Az óvodában is komoly nevelımunka folyik,
jóllehet a gyermekek csak élvezetes, játékos
programokat tapasztalnak. Ebben az életkorban a
játék a leghatékonyabb tanulási lehetıség. Az idei
kellemes ısz kirándulásokat tesz lehetıvé, melyek
során színes leveleket, terméseket győjtenek az
óvodások, ezeket pedig késıbb játékok kellékeként,
díszítésre lehet majd hasznosítani. Ez a kicsit
kreativitását, ízlését nagyszerően fejleszti. A
kirándulások arra is alkalmat adnak, hogy beszélgetni
lehet az évszakok változásáról, az idıjárási
jelenségekrıl, a gyermekek így sok és fontos
ismeretet szereznek a természetrıl
folytatás a 6. oldalon ►
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Hírek az óvodából és az iskolából - folytatás az 5. oldalról
Az óvoda pedagógusai fontosnak tartják, hogy a gyermekek már most megszeressék a rendszeres
testmozgást, hiszen ez nagyban hozzájárul az egészség megtartásához. Speciális módszert alkalmazva
foglalkoznak az óvodásokkal, személyre szabott, játékos fejlesztési formákat alkalmazva, aminek a lényege,
hogy mindenki sikerélményhez jusson, azt tapasztalhassa meg, hogy ügyes, jól tud mozogni. Így a testnevelés
nem kötelezı, ezért szükségképpen „nemszeretem,”. hanem élvezetes foglalkozást jelent számukra. ■

„Középsısök lettünk”
A nyárnak vége és a maga ezerszínő, varázslatos szépségével és ködös, esıs, szeles csúfságával ismét
beköszöntött az ısz. Az óvodakezdés már megtörtént, a gyermekek lassan vissza- és beszoknak abba a
környezetbe, ahol napjaik legnagyobb részét töltik.
Az ıszi idıszak gazdag kínálata meghatározza az óvodai tevékenységeket. A séták, kirándulások sok-sok
látnivalót, ”tanulási lehetıséget” nyújtanak. A közösen összegyőjtött termések, színes falevelek, egyéb ısszel
kapcsolatos győjtemények a késıbbiek során számtalan játékhoz kellékek, kiegészítık lehetnek.
Továbbá fontos azért, hogy egyre jobban megismerjék az ıket körülvevı világot, annak jellemzı jegyeit
(idıjárási változások) és azok okait.
A múlt évben tanult gyermekdalok felelevenítésére, közös eljátszására adott lehetıséget a Mézes-Mázas
napon történı fellépés.
Köszönjük a szülıknek, hogy gyermekeiket elhozták, ezzel segítve a kicsik szereplését, önállósodását.
A rajzpályázat aktív részvevıi voltak, alkotásaik elnyerték a zsőri tetszését, melyet jutalmaztak is, a
gyermekek örömére.
Az aktuális születésnapok megünneplését a délutáni órákra helyeztük ún. „gyermekzsúr” keretében. A terem
díszítése, az ajándékok készítése, átadása, sütizés, gyertyagyújtás, zenehallgatás, tánc mind-mind hozzájárul a
„csak az én napom” érzéséhez.
A gyermekek elırehaladásáról folyamatosan tájékoztatjuk a szülıket, kihelyezett szülıi értekezletet
kívánunk az elkövetkezıkben tartani pl.: Cserdiben.
A természet változásain kívül az ovisok testi változásait is nyomon követjük, megtörtént a súly-és
magasságmérésük, melyet tavasszal megismétlünk.
Egészségük, testi fejlıdésük érdekében a „Mozgáskotta” módszert beépítettük és továbbra is beépítjük a
testnevelési foglalkozásainkba, játékainkba. A széleskörő játékos fejlesztési formák megteremtik annak
lehetıségét, hogy minden gyermek sikerélményhez jusson, ezáltal nem érzik kötelezı tevékenységnek a
testnevelést.
Pályázaton nyert pénzbıl Szorgos-Dolgos füzetek kerültek beszerzésre, melyben különbözı feladatok
megoldására nyílik lehetıségük képességüknek megfelelıen.
Bízunk benne, hogy a csoportunkba járó gyermekek örömmel jönnek nap, mint nap az óvodába. ■ P. Ágota

Kopjafa avatás
Értesítjük a község lakosságát,
hogy a Szentgyörgyi Lajosné (Tóth
Róza)

tanítónı

Régi rádiók, szórakoztató
elektronikai cikkek gyűjtése
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Jeles napok, történelmi események
1956. október 23-ra emlékezünk
1956.
október 23. A
magyar
nép
nemzeti ünnepe.
Ezen a napon egy dicsıséges
forradalom adta hírül a világnak
minden magyar ember óhaját:
legyen végre Magyarország szabad
és független!
Nagyszüleink még szívükben
ırzik az 1956-os forradalmat. A
személyes emlékek így még
bensıségesebbé teszik ezt a napot.
Nagy költınk, Szabó Lırinc így ír
a szent forradalomról:
„Amit a magyarság mővelt, azt 8
napon át lángoló glóriaként
csavarta maga körül a földgolyó.
Nem szabad csökkentenünk ezt a
fényt, ezt a ragyogást. Ész, erı,
készenlét és mindent szent akarat
fogjon most össze, és ırizze s
emelje végsı diadalra benne
céljainkat, az igazság, az okosság,
az
emberiesség,
a
nemes
hagyományok,
a
haladás
érvényesüljön
az
új
országépítésben.”
A második világháború után,
1945-ben sokan úgy képzelték,
hogy új haza épül a romokon.
Azonban az országot megszálló
szovjet csapatok segítségével

olyan emberek kezébe került a
hatalom, akik elárulták, becsapták
a magyar népet. Függetlenséget,
szabadságot, jólétet hirdettek, de
igazából zsarnokság nyomorította
az emberek életét. A parasztoktól
elvették állataikat, terményeiket.
Még a padlásról is lesöpörték a
kenyérnek való gabonát és a jövıt
adó vetımagot. A munkásemberek
megélhetése is nehéz volt. Az
elkeseredést fokozta, hogy aki az
ország sorsáról bármi rosszat
mondott, börtönbe zárták. Az
országban
egyre
nıtt
az
elégedetlenség.
1956
ıszén
egyetemista
diákok
jobbító
szándékkal tüntetést szerveztek,
akikhez
sok
ezer
ember
csatlakozott. A tőntetık a Bemszobornál találkoztak. A tömeg
egyre nıtt. Az ország akkori
vezetıi helyett Nagy Imrét
követelték a kormányba.
A
tüntetı
diákok
és
forradalmárok a rádióhoz vonultak,
hogy beolvassák a nemzet
követeléseit. A népnek jogokat,
reformokat követeltek. A rádiót
védı karhatalmisták rálıttek a
fegyvertelen tüntetıkre. Sokan
életüket vesztették.

1956.
november
4-én
a
Szovjetúnió
tankokkal
vérbe
folytotta a magyar forradalmat. A
szabadságharc
elbukott.
A
forradalomban részt vevı diákokat,
munkásokat elfogták és börtönbe
csukták. Több mint 200 embert
kivégeztek. Neves és névtelen
hısök:
kivégzettek
és
bebörtönzöttek lettek áldozatai a
szovjet
tankoknak
és
fegyvereknek, a szabadságharcot
követı megtorlásoknak.
A szovjet csapatok 1989-ig
megszállás
alatt
tartották
Magyarországot. 1989. Október
23-ig kellett várni amíg a
forradalmat
megtorló
Kádárrendszer
megbukott.
Ekkor
kiáltották
ki
a
Magyar
Köztársaságot.
Hazánk
függetlenné vált!
Szeretettel
emlékezünk
az
1956-os
forradalom
bátor
harcosaira, akik életüket adták a mi
szebb jövınkért! ■
forrás: Szivárvány

Bükkösdön is ünnepeltünk...
Településünkön is megemlékeztünk az 1956-os
forradalomról és szabadságharcról. A nemzeti ünnep
elıestéjén tartottuk a települési programot. Délelıtt a
teljes iskola átvonult a kultúrházba, ahol az iskolai
mősort tartották meg. Az esti felemelı, hangulatos
mősort szintén a tanulók adták elı, szándékunk szerint
immár a település egésze számára. Sajnos a
Bükkösdre jellemzı részvételi arányt tapasztaltuk. Ha
nem számítjuk a szülıket, a tanári kart és a település
vezetıit, akkor alig néhány "civil" ünneplıt
számolhattunk. Pedig azért tettünk az esti órákra,

hogy mindenki eljöhessen! A gyermekek is nagyon
szép mősorral készültek.
A polgármester beszédében méltatta az 52 évvel
ezelıtti eseményeket, de inkább a jelenrıl és a jövırıl
szólt és tett bejelentést. Eztán átvonultunk a
kopjafához, és immár hagyományosan koszorút
helyezett el a Tantestület nevében Molnár Lajosné
tagintézmény-vezetı és Budai Zsolt polgármester.
Bízunk benne, hogy az emberek a jövıben
nagyobb
érdeklıdést
mutatnak
az
efféle
megemlékezések
iránt,
hiszen
a
hısök
mindannyiunkért áldozatot hoztak! ■
VG
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NymTIT Gyorsinfo 2008. szeptember-október
Bátaapátiba látogatott az amerikai nukleáris hatóság
elnöke
2008. szeptember 23-án és 24-én hazánkban
tartózkodott Dr. Dale E. Klein, az Amerikai Egyesült
Államok Nukleáris Biztonsági Hatóságának (US NRC)
elnöke. Klein úr Bátaapátiba látogatott, hogy
megtekintse a paksi atomerımő kis- és közepes
aktivitású hulladékainak elhelyezésére szolgáló Nemzeti
Radioaktívhulladék-tároló felszíni és felszín alatti
létesítményeit. A látogatást követı nemzetközi
sajtótájékoztatón az US NRC elnöke úgy fogalmazott:
„egyértelmő, hogy Magyarország jelentıs lépéseket tett
nem csak a villamosenergia-termelés, de a hulladék
elhelyezés terén is". Dr. Dale E. Klein megtekintette a
fogadólétesítményt, majd a vájatokban is körbevezették.
Az újságírók kérdéseire válaszolva kiemelte: „a
létesítmény ırzés-védelmi rendszere nagyon jó”. A
média harminc fıvel képviseltette magát, köztük olyan
külföldi riporterekkel, akik az Egyesült Államok, NagyBritannia, Németország, vagy éppen Hollandia
újságainak, televíziós csatornáinak tudósítottak. Dr.
Klein mellett természetesen jelen volt Dr. Rónaky
József, az Országos Atomenergia Hivatal fıigazgatója,
valamint Dr. Hegyháti József, a Radioaktív
Hulladékokat Kezelı Kft. ügyvezetı igazgatója is.
Tájoló Nap dicsérettel
Az esıs idı ellenére idén is nagy érdeklıdés kísérte
az október 4-én, immár ötödik alkalommal megrendezett
Tájoló Napot. Idén is Kovács Gyızı, Boda
polgármestere, a NymTIT elnöke köszöntötte az
érdeklıdıket. Megnyitó beszédében kitért arra is, hogy
egy olyan nagy nemzeti projekt, amilyen a radioaktív
hulladékok biztonságos elhelyezése, nemzetközi szinten
is nagy érdeklıdést vált ki. Késıbb elıadást tartott az
információs társulás nemzetközi kapcsolatairól is. Az
idei Tájoló Nap díszvendége a madridi székhelyő GMF
(Nukleáris
Létesítmények
Körüli
Európai
Önkormányzatok Társulása) fıtitkára volt. Mariano Vila
d’Abadal az európai szervezet tapasztalatairól beszélt,
valamint kiemelte, hogy Magyarország a radioaktív
hulladékok biztonságos kezelése terén hatékonyabb és
felkészültebb a legtöbb európai országnál. A Tájoló Nap
hagyományosan a Radioaktív Hulladékokat Kezelı Kft.
(RHK) és a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs és

Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (NymTIT)
közös szervezésében valósult meg. Az ismeretterjesztı
elıadásokat, valamint a már hagyományosnak számító
horgászversenyt Bodán rendezték, míg a térség általános
iskolásainak szervezett játékos vetélkedınek Cserkút
adott otthont. A horgászok közül idén a cserkúti csapat
vehette át a gyıztesnek járó kupát és oklevelet, míg a
gyermekvetélkedın Kıvágótöttös diadalmaskodott.
Terv szerint átadták a tárolót
2008. október 6-án Bátaapátiban ünnepélyes keretek
között megnyílt a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló
(NRHT) felszíni létesítménye. A szalagátvágási
ceremónián részt vett Dr. Pálinkás József, a Magyar
Tudományos Akadémia elnöke, Dr. Rónaky József, az
Országos Atomenergia Hivatal fıigazgatója, valamint
Dr. Hegyháti József, a Radioaktív Hulladékokat Kezelı
Kft. ügyvezetı igazgatója. A szalagátvágás ünnepélyes
ceremóniáját követıen az eseményen megjelentek
végigkísérhettek néhány jelképes hordót azon az úton,
amit a Paksról érkezı hulladék néhány hét múlva már
„élesben” fog bejárni. A megnyitó beszédekben a tároló
jelentıségét hangsúlyozva elhangzott, hogy így a paksi
atomerımő kis- és közepes aktivitású hulladéka
biztonságosan és véglegesen lerakható. A felszíni
létesítménybe érkezı hulladék közelebb kerül a végleges
elhelyezéshez, ez pedig jelentıs tárolási kapacitást
szabadít fel. A Bátaapátiban lévı tároló elsı két felszín
alatti kamrája, ahol a végleges tárolásra kerül majd sor,
2010. után készül el. A hordók pedig a további
szükséges
engedélyek
megszerzését
követıen
kerülhetnek végleges helyükre.
Október végén jelenik meg a Nyugat-Mecseki Tájoló
legfrissebb száma
Érdemes lesz belelapozni a Nyugat-Mecseki Tájoló
október végén megjelenı legfrissebb számába. Az
ötödik Tájoló Nap részletes leírása mellett, Kovács
Gyızı, Boda polgármestere számol be barcelonai
tapasztalatairól. Ezenkívül pedig számos, a nyugatmecseki térséget érintı érdekességrıl is olvasni lehet
majd. ■

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

A lap megjelenését a Nostra Cement Kft. támogatja!
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