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Polgárőrség – Őrzik az álmunkat
Az elmúlt hónapokban többször is jártak betörők Bükkösdön. Sőt, rablók, hiszen az egyik idős áldozat sú
lyos fizikai bántalmazást is elszenvedett. Egyre nyugtalanabb mindenki,  joggal. Ha nem kifosztják az embert,
akkor brutális verést kap…
Mindenki szeretné, ha biztonságban élhetne – mondja Budai Zsolt polgármester. Nem különb a többi telepü
lésen sem a helyzet; a legutóbbi bűncselekmények éjszakáján más faluban is ugyanilyen bűncselekmények tör
téntek. Tehát nem elszigetelt eseményről van szó, és úgy tűnik, egyszerre több bűnbanda „dolgozik”.
Azt nem tudni, a rendőrség eddig mit nyomozott ki, hiszen erről nem nyilatkozhatnak. Az azonban pozitívum,
hogy a rendőrség is látja, komoly a gond, ezért a szentlőrinci rendőrséget megerősítették egy kifejezetten ilyen
bűncselekményekre szakosodott rendőrrel.
Ez azonban nem elég. Egyértelmű, hogy magunknak is aktívan tenni kell saját biztonságunk érdekében!
Budai Zsolt elmondja, hogy december 15től három, közcélú munkára fölvett helybéli fiatalember fog éjszakán
ként őrködni Bükkösd biztonságán, sőt, időnként a helyi körzeti megbízott is járőrözik majd velük. Ez a majda
ni Polgárőrség kiindulása kell legyen, mert be kell látnunk, minden kis településre nem lehet rendőrt küldeni,
tehát önmagunknak kell megszervezni biztonságos életünket. A Polgárőrség egyesületként működhet, a bejegy
zéséhez sok feltételnek kell megfelelni. Nem lehet akárki polgárőr, hiszen jogosítványai vannak a bűnmegelő
zés érdekében végzett munkához. (A bűnüldözés továbbra is a rendőrség feladata!)
A polgármester úgy gondolja, a közcélú munkások alkalmazásának ideje – 3 hónap – elegendő idő ahhoz,
hogy megalakuljon a Polgárőrség Bükkösdön. Az egyesület bírósági bejegyzése ugyanis időbe telik. Az önkor
mányzatnak sajnos arra nincs lehetősége – pénze sem,  hogy e feladatra munkatársakat alkalmazzon. Persze,
most az akut vészhelyzetre tekintettel muszáj volt lépni! 30 – 60 önkéntes jelentkezésére van szükség, hiszen
polgárőrködni kizárólag társadalmi munkában lehet, és nem várható el, hogy aki ilyet vállal, másnaponta dol
gozzon.
A közelmúltban, a térségben történt bűncselekmény sorozattal kapcsolatban a Szigetvári Rendőrkapitányság
minden települést felhívással keresett meg. Mire figyelmeztet minket a rendőrség?
1.

2.
3.
4.
5.

6.

A szolgáltatók (víz, áram, posta stb.) soha nem kézbesít és nem kér kézpénzt, ezért az ilyen céllal be
csöngető illetőket senki ne engedje be!
Ha a szolgáltató cégek alkalmazottai bármely okból keresnek fel bennünket, a cég beazonosítható
egyenruhájába vannak öltözve, és kérésünkre igazolják magukat!
Utcai árusokat ne engedjünk be otthonunkba! E tevékenység engedélyköteles,  az utcai házalást az ön
kormányzatok nem engedélyezik a lakosok vagyonbiztonsága miatt!
Ha idegen személyeket, vagy gépkocsit látnunk az utcán, jegyezzük meg a rendszámot, hiszen ezzel a
rendőrség bűnüldözési tevékenységét tesszük eredményessé!
Ha szokatlan dolgot tapasztal bárki, azonnal hívja a polgárőröket a 30/6528824es szolgálati
számon és ők azonnal a helyszínre sietnek!
Tájékoztassa a Szigetvári Rendőrkapitányságot az ingyenes 107 –es hívószámon, vagy telefonáljanak az
514 – 190, ill. 514 – 300 telefonszámra!

Jelentkezzen Ön is Önkéntesnek!
Várjuk azok jelentkezését, akik hajlandók polgárőrként a település biztonságáért tevékenykedni!
Jelentkezni lehet telefonon (30/9577848) vagy személyesen Budai Zsolt polgármesternél.
_______________________________________________________________________________________

Boldog Újévet Kíván Bükkösd Község Önkormányzata!
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Munkálatok Nostra Cement kft bükkösdi bányaüzemében
A bányaüzemnek ebben az évben több
célfeladata volt. Részben biztosítani kellett a
királyegyházai
cementgyár
beruházási
munkáihoz szükséges zúzottkő termékeket (út,
vasút, raktár, felvonulási és építési terület
céljára), másrészt a bükkösdi bányaüzemben
folyó út, vasút, valamint a bükkösdi patakon
átívelő híd és a hozzá tartozó külső és belső
csomópont kiépítéséhez szükséges zúzott kő és
bontott mészkő termelését.
Ezeken a feladatokon túl kőzetfúrási és
robbantási tevékenységet kellett végeztetni a
belső csomópont tereprendezése, továbbá a
vasút
nyomvonalába
eső
földművek
kialakításához.
Feladatunk volt továbbá a bányaüzemben a
lefedési meddőhányó áthelyezése és az alatta
elhelyezkedő élő sziklapadok leművelése. A
fúrási és robbantási tevékenységünkkel lehetővé
kellett tenni a vasúti pályatest kialakítását is, valamint az alatt kialakított átereszek és egyéb kereszteződések
elhelyezését. A bányaüzemben 6 fő saját állományú fizikai dolgozó folyamatos egy műszakban az érvényes
MÜT alapján zúzottkő terméket állított elő a cementgyár építéséhez. A mellékelt fotón az iparvágány
földművének utolsó szakaszán dolgozó munkagépek láthatók. ■

A Nostra Cement kft vezetősége Boldog Karácsonyt, és sikeres Új Évet kíván
bükkösd minden lakosának!

Bükkösd Holnapjáért Egyesület hírei
A Bükkösd Holnapjáért Egyesület december 13án jól sikerült, hangulatos évzáró zenéstáncos vacsoraestet
rendezett tagjai részére. Közel 30 fő szórakozott békességben, egyetértésben a klubhelyiségben.
A Bükkösd Holnapjáért Egyesület köszönetet mond mindazoknak, akik adójuk 1%ával támogatást nyújtottak
az alapszabályban előírt feladataink ellátásához.
Kívánunk mindenkinek sikeres, boldog újévet!
Tisztelettel kérjük további támogatásukat a következő adószámra: 18325140102
Köszönjük!
BHE elnöksége nevében:
Ninkóné Györe Valéria
elnök
A nép ügyvédje
Az Egy Hajóban Alapítvány ingyenes jogsegély szolgálata legközelebb 2009. január 12én 9.3011.00 óra
között tart ügyfélfogadást a Közösségi Házban! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak! ■
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Életképes a falusi könyvtár!
Halljuk, tapasztaljuk, hogy az olvasási kedv csökken. Igaz ez? Szükség vane kistelepülési könyvtárra? Igaze,
hogy a könyv feleslegessé válik az információs társadalomban? Átveszie a könyv szerepét a számítógép? Erről
beszélgetünk Volcsányi Gáborral. A könyvnyomtatás feltalálása alapvetően forradalmasította az információhoz
férés, a művelődés feltételeit. Az informatika robbanásszerű fejlődése ugyanolyan forradalmi hatású a jelenben,
mint a középkorban Gutenberg találmánya volt. A könyv, a könyvtárak hosszú időn át megszokott szerepe,
feladata is megváltozott.
 Hogyan illik bele a könyvtári szolgáltatás a
Teleház strukturájába?
 Eredetileg informatikával foglalkoztam, de a
Teleházban dolgozva minden nap azt
tapasztaltam, hogy ezt a munkát folyamatosan
át meg áthatja a közösségi és művelődési
tevékenység. Ez utóbbinak pedig szerves része
az olvasás, tehát egyenes út vezetett a mai
állapotokhoz.
Ma
már
önmagában
könyvtártant nem tanítanak, például én magam
is informatikuskönyvtáros szakot végeztem a
főiskolán, ez a párosítás önmagában is
mutatja, hogy ez a két tudományág
összetartozik. Visszatérve Bükkösdre, nem is
helyes azt mondani, hogy a teleházhoz
illeszkedik a könyvtár, sokkal inkább úgy
szoktam ezt aposztrofálni, hogy teleház és a
könyvtár egyegy szolgáltatása valami
komplex egésznek.
 Mekkora az igény a könyvtári szolgáltatásra?
 Úgy tartom méltányosnak, ha kályhától
indulok ki, a könyvtár működése ugyanis nem
a semmiből teremtődött meg. A múlt
században mindig is volt Bükkösdön könyvtár,
pl. a mai 100 forintos bolt, majd a jelenlegi
Közösségi Ház épületében. Utoljára a 80as
évek közepén volt jelentős állomány
gyarapítás, ezután a történelem alakította a
dolgokat. A Művelődési Ház kimúlásával
együtt elsorvadt a könyvtár is. Az állomány
természetesen megmaradt, és átkerült az
iskolába,  amelynek egyébként is volt iskolai
könyvtára. Az iskola tetőterének beépítése
után a két könyvtár anyaga a tetőtéri részbe
került, és azt most is szakszerűen gondozza az
iskola. Bár iskolai könyvtárként működik, de
nyitott, bárki kölcsönözhet onnan is. Egy baja
van csupán: az állomány nagy része 20 éve
került oda, ami érthető a horribilis beszerzési
árak ismeretében. A községi könyvtárral








kiegészülve viszont nagyon jó helyzetben van
a település könyvtárügye.
Miként alakult ki a mostani helyzet?
A mai állapotokban van jó és rossz is. Rossz,
hogy a kulturális normatíva mindössze nem
alig több mint 1000 forint egy főre vetítve,
ebből kéne többet között a könyvtári
szolgáltatást is biztosítani, ami nyilván
lehetetlen, amikor egy valamire való kötet ára
5 ezer forint, vagy akár több is. A jó az, hogy
ez a feladat
kistérségi
szinten
valósul meg,
így érdemi
lehetőség
teremtődött
a
szolgáltatás
beindításra.
A Megyei
Könyvtár
szerzi be és
gondozza a
könyveket, a
Kistérség
pedig
erre
forrást
biztosít.
Ennek
köszönhetően szakmailag és financiálisan is
működik a dolog. Egyelőre kicsi az
állományunk, de negyedévente jelentősen
bővül, ráadásul új, népszerű kiadványokkal.
Figyelembe veszik a helyi igényeket?
Maximális mértékben.
Elégedett az igénybevétellel?
folytatás a 4. oldalon ►
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Életképes a falusi könyvtár… folytatás az 3. oldalról
•

•
•

•
•

•
•

4

Persze én boldog lennék, ha még többen jönnének,
de abszolút elégedett vagyok, akkora az igény,
mint amire reálisan számítottam. De ha egészen
precíz akarok lenni, akkor azt mondom, nem
tudom, mekkora lesz a valódi igénybevétel, hiszen
minden héten beiratkoznak néhányan! Jelenleg
több, mint 70 beiratkozott könyvtári tagunk van, 
de ki tudja, mennyi lesz akár fél év múlva?!
Milyen könyvekre van igény?
Az biztos, hogy a szépirodalmra és a kötelező
olvasmányokra kevésbé. Ez nem is profilunk,
hiszen van az iskolának könyvtára. Népszerű a
romantikus, fantasy, a fiatalok körében a scifi. Az
állomány 10 %át DVDk képezik, ezeket is
rendszeresen kölcsönzik. Jó kézikönyveink
vannak, pl. barkácskönyv, kismamák könyve,
utónévkönyv, növényhatározó, lexikonok stb.
ezek iránt kiemelkedő az igény.
Mi a jövője a könyvtáraknak és a könyvnek?
Átveszi a digitális könyvtár a szerepüket?
Hát … A digitalizálásnak sok az előnye. Pl. nem
rongyolódik el, mint a könyv, gyakorlatilag
ingyen van, míg a könyv egyre drágább. Ha egy
szakkönyvből néhány oldalra van szükség, nem
kell egy több száz oldalas kötettel dolgoznom,
hanem kijelölöm az oldalakat, kinyomtatom. A
mai technikai feltételekkel akár egy egész
könyvtárat hordhatok a zsebemben pendriveon,
nem foglal helyet, nem porosodik. Ám a könyvet
nem lehet temetni, hiszen annak is sok előnye van.
Pl. nincs helyhez kötve, bárhova magammal
vihetem, egy képzőművészeti album nézegetési
külön öröm, és azt az élményt, amit olvasás
közben lehet átélni, amikor elképzeljük az
olvasottakat, semmivel sem lehet pótolni. Az 50
év fölöttiek jelentős része idegenkedik a
számítógéptől, ugyanakkor egyre több az olyan
fiatal, aki könyvet ugyan nem venne a kezébe, de
számítógépen mindent elolvas, a szépirodalmat is.
Nekem az a véleményem, hogy dokumentumok
mindegyik formájának helye van és helye lesz az
emberek életében.
Akkor tehát a könyvtárak is szükségesek…
Igen, de más módon működnek majd, mint a múlt
században, alkalmazkodva a megváltozott
igényekhez. Jómagam a komplex, egységes
szolgáltatások jövőjében hiszek: abban, amikor a
könyvtár, az informatikai hozzáférés, a

•
•

közművelődési programok és a lakossági
ügyfélszolgáltatás egyszerre van jelen, és ehhez
adott a közösségi tér. Azt tapasztalom, hogy ez az
én napi munkámban jól működik, sőt, a
döntéshozók is belátták ezt, hiszen a fejlesztési
irányok erre mutatnak.
Mikor várhatóak új könyvek?
A Megyei Könyvtárban már feldolgozás alatt van
az új szállítmány, amely várhatóan január
közepére érkezik meg könyvtárunkba! Bízom
benne, hogy 2009ben is sokan jönnek majd a
könyvtárba és szeretettel várjuk az új
beiratkozókat is! ■

Iskolaigazgató választás
Bizonyára a lakosok már értesültek róla, hogy
Molnár Lajosnének az intézmény jelenlegi
vezetőjének a megbízatása lejárt, így helyére új
tagintézmény vezetőt kell választani. Mivel az iskola
tagozódott a szentlőrinci SZOKEbe, ezért a
kinevezés joga is a főigazgató asszonyt illeti. A
megállapodás értelmében azonban a fenntartó
polgármestereknek egyetértési joguk van, vagyis
hozzájárulásuk szükséges a megválasztáshoz.
Ugyanez
a
joguk
megvan
a
kisebbségi
Önkormányzatoknak is.
Úgy tudjuk több jelölt pályázata formailag nem
volt megfelelő. A versenyben eséllyel indul a jelenlegi
igazgatóhelyettes Meisl Károlyné, egy volt bükkösdi
pedagógus Czakó Ernőné, valamint Horváth Anikó
Szentlőrincről. A hivatalos protokoll szerint
véleményezték a jelölteket a szülők, a szakszervezet, a
dolgozók, a BNÖ és más érintett szervezetek is.
A következő számban részletesen beszámolunk a
választással kapcsolatos eseményekről!

Új szennyvízszolgáltató
Az Önkormányzat évek óta kényszerhelyzetben
fogadta el a szennyvízszállítási díjakat, hiszen nem
volt választási lehetősége. Idén egy új szolgáltató
ajánlatát is megvizsgálhatta a Testület, aki olcsóbb az
eddiginél. 2009re Daróczi Zsigmond és Társa Kft.
vel köt a település szerződést.
Szippantás díja bruttó 1560 Ft/m3.
A vállalkozót a 72/228264es vezetékes illetve a
30/6362486 mobilszámon hívhatják!
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Megkérdeztük a polgármestert...
Budai Zsolt ez alkalommal szeretné összefoglalni, mi
történt a most búcsúzó évben. A „leltár” szolgáljon arra,
hogy számba vegyük, milyen eredményt ért el a falu
vezetése, különös tekintettel arra, hogy Bükkösd – mint
minden település, különösen a falvak,  egyre
reménytelenebbül romló pénzügyi körülmények között
kell dolgozzanak.
1. Tavaly (2007) év végén Cserdi kivált a
körjegyzőségből. A tényről, a jogi bonyodalmakról,
perekről rendszeresen kaptak tájékoztatást a helybéliek.
A kilépés nemcsak azt jelenti, hogy Bükkösd megszűnt
körjegyzőség lenni, hanem azt is, hogy hirtelen
rendkívül nehéz pénzügyi helyzetbe került. Az előbbi
inkább presztizskérdés, az utóbbi azonban húsba vágó
nehézség, hiszen a falu működéséről volt szó!
Kínkeservesen sikerült orvosolni a pénzhiányt – mondja
Budai Zsolt. – Minden lehetőséget fel kellett kutatni
ahhoz, hogy a bevételeinket gyarapítani tudjuk.
Szerencsére sikerült támogatásokat szerezni.
Honnan és mennyit?
 Mecsekérc: 1,2 millió
− Nyugat Mecseki TIT: 2 millió – a fix
támogatáson felül!
− Bükkösdkő Kft: 300 ezer
− Nostra Cement: 5,3 millió
Ezúttal köszönjük minden cégnek!
2. Kiemelkedő esemény a kistérség, de Bükkösd
történetében is, hogy létrejött az oktatási intézmények
fúziója. Az csökkenő gyermeklétszám és a folyvást
apadó állami támogatás fenyegető réme volt az iskola
bezárásának lehetősége. Ezt nemcsak a lakosság, de a
falu vezetése is el akarta kerülni, hiszen a bükkösdi
iskola a térség nem csak régi, de jó hírű intézménye is
volt mindig. A fúzióval a helyi intézmény státusa
tagiskola lett, de ebből az ide járó gyerekeknek
nemhogy hátránya nincs,  sokkal inkább előnye
származik. A fúzió következtében ugyanis a kistérség
oktatási intézményei 1 milliárd (1.000 millió!) forinthoz
jutnak, ebből Bükkösd 100 milliót használhat fel az
iskola és az óvoda fejlesztésére. Ez óriási összeg, amiből
valóban a mai kor igényeinek maximálisan megfelelő
iskolát és óvodát lehet kialakítani!
3. Sikerült a szennyvízhálózat kiépítése érdekében az
első lépést megtenni: Bükkösd 7,8 millió forintot nyert
pályázaton a csatornatervezés elvégeztetéséhez.
Infrastrukturálisan egy apró lépést tettünk a XXIdik
századba…

4. Februárban „munkába áll” az új falubusz, amelyet
szintén pályázati pénzből sikerült megvenni, és amely
minden feltételében alkalmas az idős és beteg
bükkösdiek szállítására.
•

•

•

•

•

Pályázati pénzből sikerült új, esztétikus játszótereket
építeni, Egéden közműfejlesztést megvalósítani és a
bükkösdi temető kerítésének megépítéséhez
hozzáfogni. (A kivitelezés jövőre történik.)
A bükkösdi közélet fontos és előremutató változáson
ment keresztül: a település civil szervezetei (a
BKSE, a Közösségfejlesztő Egyesület és a Bükkösd
Holnapjáért Egyesület közösen rendezte meg az idei
majálist, valamint a MézesMázas Napokat. A
polgármester azt reméli, hogy az eredményes
együttműködés jövőre is folytatódik, hiszen erős
civil élet nélkül nincs jó faluközösség sem.
A civil szervezetek (Bükkösd Holnapjáért Egyesület,
Horgász Egyesület) és helyi vállalkozók több
pályázatot nyújtottak be az év végéig, amelyek –
sikeres megvalósításuk esetén  a falu életének
javítását eredményezik.
A Közösségfejlesztő Egyesület 30 milliós értékben
nyújtott be pályázatot a kultúrház komplex
felújítására. A sikerre reményt ad az a tény, hogy a
vidékfejlesztés uniós stratégiája az, hogy minden kis
településen kerüljön kialakításra olyan közösségi tér,
ahol a humán szolgáltatások egy helyben érhetők el,
megfelelően színvonalas környezetben. Ha megnyeri
az egyesület a pályázatot, nemcsak az épület teljes
rekonstrukcióját lehet elvégezni – nyílászáról
cseréje, új berendezés stb.), hanem a fenntartására is
további támogatást lehet igényelni!
Az önkormányzat 7 millió forint értékben nyújtott
be pályázatot arra a célra, hogy a volt ÖNO
épületéből konyhát alakíthasson ki. Ezzel sikerülne
elérni, hogy helyben, olcsón tudjunk az
intézményeknek és a helyi lakosoknak is ebédet
biztosítani, ráadásul munkahelyet is teremtünk.

A polgármester így zárja az évértékelést: Remélem,
most mindenki belátja, a falu vezetése nagy
erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy beruházások
történjenek. Manapság kizárólag pályázatokkal lehet
pénzhez jutni, a pályázatok elkészítése – lévén uniós
pályázatok,  rendkívül nehezek, bonyolultak, és semmi
nem garantálja a sikert. Minden képviselőnek,
önkormányzati dolgozónak köszönetet mondok az elmúlt
évben végzett elkötelezett, eredményes munkájáért! ■
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Sikeres évet zár az RHK

Tájékoztató fórum Kővágószőlősön

Az elvégzett munka szempontjából eredményes
évet zár 2008ban a Radioaktív Hulladékokat Kezelő
(RHK) Kft. Dr. Hegyháti József, a társaság ügyvezető
igazgatója számolt be erről a társaság hagyományos
év végi sajtótájékoztatóján Budapesten. A radioaktív
hulladékelhelyezéssel kapcsolatos eredmények idén
nagyon látványosak voltak, köszönhetően a Tolna
megyei Bátaapátiban októberben átadott Nemzeti
Radioaktívhulladéktárolónak. A jövő év feladatai
között szerepel többek között a paksi Kiégett Kazetták
Átmeneti Tárolójának bővítése is.
A sajtótájékoztatón külön kitértek a nyugat
mecseki térségre is. Ezzel kapcsolatban megjegyezték,
hogy már megtalálták a kutatók azt a kőzetet, amely
alkalmas lehet a további vizsgálatokra, és majdan akár
egy tároló befogadására is. Habár ez a kutatás a
társaság egyéb feladatai miatt néhány éve lelassult, a
szakembereknek továbbra is meggyőződése, hogy
Magyarországnak szüksége van egy biztonságos nagy
aktivitású végleges tárolóra. Mivel itt az atomerőmű
elhasznált fűtőelemeinek befogadása a cél, kizárólag
mély geológiai létesítmény jöhet szóba, amelyet az
említett kőzetbe, az agyagkőbe vájnának. A térségben
az elkövetkező években felgyorsuló felszíni
munkálatokra, majd ezt követően egy földalatti
kutatólaboratórium létesítésére lehet számítani.

A Zsongorkő Baráti Kör, az NymTIT lakossági
tájékoztatásban közreműködő szervezete 2008.
november 12én a MECSEKÖKO Zrt. vezetőinek
kezdeményezésére
tájékoztató
napot
tartott
Kővágószőlősön. A rendezvényre meghívót kapott az
NymTIThez tartozó 9 település polgármestere és a
téma iránt érdeklődő lakosság is. Kővágószőlős,
Bükkösd, Boda, Cserdi és Helesfa is részt vett az
eseményen. Ugyanitt a MECSEKÉRC Zrt.
menedzsere a bodai kutatási program elemeiről,
ütemezéséről, és eddigi eredményeiről tartott
tájékoztatót.

Jön a decemberi Tájoló
Az év utolsó Tájoló című lapja hamarosan megérkezik
a postaládákba.
A tartalomból:
●

●
●
●
●

APRÓHIRDETÉSEK
Babakocsi hordozóval és bébikomp eladó.
Tel: 06205175826
*
1 db fotelágy, 1 db fémtálcás mosogató fali
szekrénnyel, 1 db gáztűzhely, 1 db 3 fiókos fagyasztó
eladó. Érd.: 30/4922762

Beszélgetés Dr. Hegyháti Józseffel, a
Radioaktív  Hulladékokat Kezelő Kft.
ügyvezető igazgatójával
Közös és egyéni siker a Nyugatmecseki TIT
életében
A 2008as esztendő a társulás életében
Tájékoztató fórum Kővágószőlősön
A nukleáris reneszánsz

Ezenkívül pedig számos, a nyugatmecseki térséget
érintő érdekességről is olvasni lehet majd.

A lap megjelenését a NyugatMecseki Területfejlesztési és Információs Társulás támogatja!
A lap megjelenését a Nostra Cement Kft. támogatja!
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