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Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja

Hírlap
Önnek is ingyen jár!

Út a munkához – segély helyett közmunka
A munkanélküliek foglalkozta
tásának új szabályozásáról a koráb
bi számainkban már tájékoztattuk a
lakosságot. Ezúttal a munka meg
kezdéséről tudunk beszámolni.
A szociális segélyben részesü
lőknek minimum 90 napot kell
dolgozniuk ahhoz, hogy a későbbi
ekben segélybe részesülhessenek.
Akik igazoltan nem képesek mun
kavégzésre betegségük miatt, to
vábbra is kapják a támogatást.
Bükkösdön öten vannak olyan
helyzetben, hogy nem tudnak dol
gozni, 60 fő viszont rendelkezési
állományba került. A polgármester
megbeszélése hívta össze a jöven
dő munkavállalókat, annak érdeké
ben, hogy az ő igényeiket is figye
lembe tudja venni a munka meg
szervezésében.
Két lépcsőben történik a foglal
koztatás: április 1jén, majd június

15én kezdenek az érintettek. 60
ember foglalkoztatása komoly
szervezési feladat, mivel – és ezt
Budai Zsolt nyomatékosan hangsú
lyozza,  mindenkinek értelmes
feladatot kíván adni. Az ugyanis
nagyon demoralizáló, ha feladat
nélkül kell agyoncsapni az időt,
még akkor is, ha ezért pénzt adnak.
„Próbáltam szem előtt tartani az
egyéni kívánságokat, ami nem
mindig sikerült, hiszen 60 ember
60 javaslattal élt. A felelősség is
nagy, hiszen nagy értékű eszközö
ket, munkagépeket kell használni,
és nemcsak az állag megóvása fon
tos, hanem a balesetek elkerülése
is. Azokat, akik gépekkel dolgoz
nak, különösen gondosan kell ki
válogatni.”  mondja a Budai Zsolt
polgármester
Az időbeosztást, a feladatokat
elfogadta mindenki, sőt, sokan je

lezték, hogy szeretnének hosszú tá
von dolgozni, mivel ne találnak
más álláslehetőséget.
Nem mindenki a falu szépítésé
vel foglalkozik majd, többek az in
tézményeknél, civil szervezeteknél
találnak értelmes munkát.
Nemcsak a munka megszerve
zése, hanem a jövedelmek kifizeté
se is komoly szervezést kíván, hi
szen a béreket az önkormányzat
nak meg kell előlegezni, és csak a
kifizetés igazolása után, utólag té
ríti meg az állam. Ez havonta több,
mint 3 millió forinttal terheli meg a
falu büdzséjét.
Budai Zsolt azt mondja: úgy
érzi, értelmes feladatokat tudott
biztosítani mindenkinek, és hama
rosan az egész falu láthatja az
eredményeket. ■

Megérkezett az új
falubusz
Korábban írtunk arról, hogy pályázati
forrásból új falubuszt vásárolt az önkor
mányzat. A falugondnoki feladatokat a ré
gebbi – fehér – busszal végzik, az újat sze
mélyszállításra lehet használni. Minden
extra megtalálható az új kocsiban, igazán
büszke lehet rá a falu.
Mint minden esetben, most is meg kel
lett előlegezni a vételárat. A pályázaton el
nyert pénzt – az ár 80 %át – most lehet
csak visszaigényelni, de ez hosszú folya
mat, mivel minden részletre kiterjedő el
lenőrzés előzi meg.
Gratulálunk dr. Tarai Klára jegyzőnek és
a hivatal dolgozóinak, akik a pályázatot si
keresen elkészítették! ■
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A fókuszban Bükkösd:

ELKÉSZÜLT AZ IPARI VASÚT

– A beruházás a válság ellenére sem állt le,
sőt gőzerővel folytatódik – tájékoztatotta a
Dunántúli Naplót a Királyegyháza határában
épülő cementművel kapcsolatos legfontosabb
hírről Merkl István, a fejlesztést bonyolító
Nostra Cement Kft. műszaki igazgatója.
Mint a szakember elmondta, a tél
minimálisan hátráltatta a munkálatokat, de
korántsem olyan mértékben, hogy ne lehetne
behozni a lemaradást a tavasz folyamán. A
királyegyházai munkákkal párhuzamosan,
Bükkösdön is a tervek szerint folytatódnak a
fejlesztések. Itt elkészült a teljes sínhálózat,
és ezzel megtörtént a bánya és a Pécs
Budapest vasúti fővonal összekötése. Most a törőelőkészítő technológia alapozása és szerkezetépítése folyik.
A két telephelyen ezekben a napokban 130150 ember dolgozik folyamatosan.
A fejlesztés legfontosabb adatai változatlanok. A 230 millió eurós beruházás eredményeként a tervek szerint
2010 második felére elkészül Európa legmodernebb cementgyára, akkorra időzítik a kemence indulását is. A
cég közvetlenül több mint száz ember számára biztosít majd munkát, de az igényelt szolgáltatások ennél
lényegesen több munkalehetőséget teremtenek majd a térségben. ■
Baranya megyében 109 polgárőr egyesület
Nőnap – Felköszöntöttük a hölgyeket működik, a bükkösdi az idén megalakultak közül a
Utólag is sok boldogságot kívánunk minden kedves hetedik. A polgárőrségek létjogosultsága nem
hölgy olvasónknak!
kérdéses, eredményességüket a lakosság közvetlenül
Bükkösd Község Önkormányzata is felköszöntötte érzékeli.
Budai Zsolt azt mondja: az a cél, hogy a helyi
az intézményeinek hölgy dolgozóit Nőnap
egyesület valódi civil szervezetté váljon, önálló
alkalmából!
gazdálkodással. Az önkormányzat jó szívvel
*
A Bükkösd Holnapjáért Egyesület március 7én, a támogatást nyújt a működéshez.
A falu lakossága köszöni a tagok áldozatvállalását!
Nőnap alkalmából kellemes, vidám hangulatú
vacsoraestet rendezett nőtagjainknak. Utána farsangi Köszönjük a Nagy és Társai Bt. használt cikk
bál volt a sportcsarnokban, ahol a vendégekkel együtt kereskedésnek a felajánlott 15 db elemlámpát! ■
hajnalig ropták a táncot. Szépek, ötletesek voltak a
jelmezek, mindenki jól érezte magát.
Köszönet a segítségért, a támogatásért és a
részvételért a közreműködőknek!
Ninkóné Györe Valéria, BHE elnök ■

Megalakult a Polgárőr Egyesület!

„Szenvedésed után a halál nyugalom, de nélküled élni
örökös fájdalom”

†
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Sasvári Jánosnét utolsó útjára elkísérték!
a gyászoló család

Több, mint 30 fővel megalakult a polgárőri
APRÓ
feladatokat ellátó egyesület. Elnöke Hajdú József. Az
elnökség tagjai: Törgyéki László, ifj. Blumenschein
Whirpool 6 fiókos „A” kategóriás fagyasztószekrény 50.000
Tibor, Trapp Károly. A
pénzügyi
ellenőrző Ftért eladó. Vida László Bükkösd, Táncsics M. u. 3.
bizottság tagjai: Budai Zsolt és Nagy József.Az
telefon: 06/73 378437
alakuló ülésen részt vett Tóth Tibor, a Megyei
*
Babakocsi hordozóval és bébikomp, illetve jó állapotú
Polgárőr Egyesület elnöke is, aki előadásban vázolta a
tetőcserép eladó. 06/205175826
polgárőrség feladatait, a megyei szervezet szerepét.
*
DIGI beltéri egység távirányítóval eladó. Érd.: 0620/2008160

2

Bükkösdi Hírlap

2009. március

A Közösségfejlesztő Egyesület Hírei
Borverseny 2009.
A Bükkösdi Közösségfejlesztő Egyesület tisztelettel meghívja borosgazdákat az idei Bükkösdi
Borversenyre. A rendezvény a szokásos helyen a Közösségi Házban kerül megrendezésre 2009. április 18-án,
szombaton.
A nevezés feltételei:
A bormintákat a szokásos módon fajtánként 2 db 7 dl-es üvegben kell
leadni április 17-én, pénteken 18 óráig a helyszínen. Az első minta
nevezési díja 500 Ft, minden további minta 200 Ft.
A bírálat menete:

Bükkösd
Bora

A zsűri tagjai a korábbi évekből jól ismert villányi és siklósi borász
szakemberek lesznek. A zsűri zárt ajtók mögött értékel szombat délelőtt,
Spiegel Zsolt villányi hegybíró elnökletével. A mintákat 20 pontos
rendszerben értékelik és arany, ezüst, illetve bronz fokozattal díjazzák.

2009.

A eredményhirdetés:

Az eredmények ismertetésére és az oklevelek kiosztására szombaton
14 órakor kerül sor. Átadásra kerül az év bora kitüntető cím is! Az
eseményre meghívást kapnak a település képviselői és polgármestere is. A díjkiosztó után a szakemberek
kérésre elmondják minden mintáról a véleményezést és tanácsot is adnak. A programot szokás szerint kötetlen
beszélgetéssel, nótázással, borozással zárjuk!

Tisztelettel kérjük a borosgazdákat a minél aktívabb részvételre!

•
Sikeres, nagy összegű pályázat a Közösségi Ház felújítására
Korábban már hírt adtunk arról, hogy Egyesületünk tavaly ősszel pályázatot nyújtott be a Földművelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz úgynevezett Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítására (IKSZT).
Örömmel értesítjük a település lakosságát, hogy a pályázatot magas pontszámmal megnyertük. Rövidesen
benyújthatjuk a konkrét terveket, amely alapján az egykori kultúrház épülete teljesen megújul majd. A mintegy
35 millió forintos beruházás segítségével befejezésre kerül az épület hátsó fele és tetőtere, megújulnak a
nyílászárók, a tetőszerkezet. Ami pedig a legfontosabb, az ügyfelek számára még használhatóbb, XXI. századi
létesítmény valósul majd meg.
A pályázat elnyerője, technikai kezelője és lebonyolítója a Közösségfejlesztő Egyesület. Több gazdasági és
technikai oka volt annak, hogy az egyesület pályázott. Egyrészt az épület működtetését mi látjuk el, és a
pályázat megítélésében előnyt jelentett az évtizedes referencia. Másrészt az Önkormányzati pályázat esetén az
áfát nem finanszírozzák, így a falunak mintegy 7 millió forintot kellett volna hozzátenni. Természetesen a
tulajdonjog továbbra is az Önkormányzaté marad, az Önkormányzat számára, a hivatallal szoros
együttműködésben valósul majd meg a beruházás. A település tulajdonát bővítjük, szépítjük a lakosság javára.
Bízunk abban, hogy a címpályázat után rövidesen kiírják a beruházási pályázatot és a közeljövőben
elkezdődhet a kivitelezés is, amely során méltó módon befejezhetjük a 2002-ben elkezdett munkát. ■
Volcsányi Gábor,
egyesületi elnök
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KÉPES HÍREK AZ ISKOLÁBÓL
KISTÉRSÉGI NÉMET VERSMONDÓ VERSENY
Február 25én rendezték Szentlőrincen, a Kodolányi utcai iskolában a 34. osztályosok
kistérségi német versmondó versenyét. Iskolánkat négy diák képviselte: Peti Gerda és Pető
Nikolett 4. osztályos, Kiticsics Zalán és Molnár Dániel 3. osztályos tanulók. Kiticsics Zalán 2.
helyezést ért el, Peti Gerda és Molnár Dániel pedig 3. lett a versenyen.

Peti Gerda

Pető Nikolett

Kiticsics Zalán

Molnár Dániel

MEGYEI NÉMET NEMZETISÉGI VERSMONDÓ VERSENY
Kiskőrösi Máté (2. o.), Kunczt Bianka (2. o.), Kiticsics Zalán (3. o.), Molnár Dániel (3. o.), Peti
Gerda (4. o.) és Pető Nikolett (4. o.) képviselte a bükkösdi iskolát Pécsett, a Koch Valéria megyei
német nemzetiségi versmondó versenyen március 7én.

REGENBOGEN német nyelvi verseny
Az iskola hatodik osztályát öt tanuló képviselte a Regenbogen német
nyelvi versenyen: Borbás Vivien, Orsós Márió, Papp Rita, Pataki Félix és
Tarr Bertalan. Közülük Orsós Márió bejutott a Budapesti Műszaki
Egyetemen megrendezésre kerülő országos döntőbe.
Ugyancsak márciusban a Pécsi Belvárosi Általános Iskolában német tesztversenyen vett részt
Orsós Márió 6. osztályos, Farkas Vivien, Györe Zoltán és Slavonics Csaba 7. osztályos tanuló.
PÁLYÁZAT AZ „ÖKOISKOLA” CÍM ELNYERÉSÉRE
Március 2ára elkészült az iskola „Ökoiskola” cím elnyeréséért benyújtott
pályázata. A pályázat célkitűzéseivel több, mint húsz szervezet képviselői
(önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek, helyi
vállalkozók) egyetértettek és a pályázatot írásban támogatták.
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MÁRCIUS 15-EI MŰSOR

Március 13án délelőtt az iskolások, délután hat órakor pedig Bükkösd lakói emlékeztek meg az
184849es forradalomról és szabadságharcról az 57. osztályos gyerekek látványos műsorával.
A délelőtti műsor végén került sor a Radnóti 100 projekt márciusi versének közös elmondására. A
márciusi Radnóti vers a Béke volt.
HÍREK A MŰVÉSZETI ISKOLÁBÓL
A képzőművészeti előképzős gyerekek félévi vizsgamunkáit és az utóbbi két hónapban készült
rajzait mutatja be a folyosógaléria márciusáprilisi kiállítása.

Paleszter Dominik

Bogdán Szabina

Orsós Norbert

Dr. Kutnyánszky Valéria a négy település háziorvosa egy jól felszerelt komplett számítógépet
(monitorral, billentyűzettel, hangfalakkal, szünetmentes tápegységgel) adományozott az iskola
képzőművészeti műhelye számára. A számítógép segítségével digitalizálni – és így archiválni –
lehet a gyerekek valamennyi képzőművészeti munkáját. Az eszköz segítségével lehetőség nyílik
számítógépes grafikák rajzolására, és vizuális prezentációk megtekintésére (készítésére) is.
PROJEKTHÉT AZ ISKOLÁBAN A VÍZ VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL
Nagyszabású projektsorozattal ünnepelték meg az iskola
diákjai a Víz Világnapját. Egy héten keresztül különböző
feladatokat oldottak meg az alsó és a felső tagozat diákjai.
Volt köztük rajzpályázat, ismeretterjesztő cikk írása, mese
vagy monda szerkesztése a vízről, papírakvárium készítési
verseny. A projekt zárónapján, március 26án tagozati
vetélkedőkkel döntötték el az egyes évfolyamok csapatai,
hogy mi mindent tudnak a vízről, a víz élővilágáról és a vizes
környezet védelméről.
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Az elmúlt évekhez hasonlóan a KvVM és az esztergomi Duna Múzeum az idén is pályázatot
hirdetett iskolásoknak a Víz Világnapja alkalmából. Az érdeklődők összemérhették tudásukat az
internetes versenyen, írhattak mesét, verset, készíthettek rajzokat, egyéb alkotásokat és
tésztából hidat is építhettek, ez utóbbi kategóriában felnőttek is indulhattak. Évrőlévre egyre
többen kapcsolódnak be a versenybe, az idén is nagy volt az érdeklődés. A képzőművészeti
kiírásra több mint ezer alkotás érkezett az ország minden tájáról, az irodalmi pályázatra is nagyon
szép mesék és verseket küldtek, a legfiatalabb beküldő második osztályos. A nyerteseknek a
díjakat Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter adta át a Víz Világnapja nyíregyházi
központi ünnepségén.
(Átvett hír a KvVM honlapjáról)
A SZONEK bükkösdi tagiskolájának 3. osztályos tanulója, Molnár Dániel 1. díjat nyert az alsó
tagozatos diákoknak kiírt egy hónapig tartó, négyfordulós országos internetes vetélkedőn. Ő a
környezetvédelmi és vízügyi minisztertől és SzabolcsSzatmárBereg megye közgyűlésének
elnökétől vehette át az oklevelet és a helyezésért járó jutalmat. Dani a Déldunántúli Vízügyi
Igazgatóság segítségével jutott el Nyíregyházára, a díjátadó ünnepségre.
FIZIBUSZ AZ ISKOLÁBAN
Március 26án a bükkösdi és hetvehelyi diákok látványos és rendhagyó fizikaórákon vehettek
részt a bükkösdi iskolában. Megérkezett ugyanis az iskolába a Budapesti Elektromos Művek Nyrt.
(ELMŰ) és az Északmagyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (ÉMÁSZ) támogatásával működő
Fizibusz.

A Fizibusz olyan oktató program, amelyben az általános iskolai környezetismeret, természet
ismeret és fizika tananyaghoz illeszkedve, rendhagyó módon, de akár a tanítási órák keretében
közölnek ismereteket az energetika, a tudatos és a takarékos energiafelhasználás témakörében.
A Fizibusz egyben szórakoztató program is, amellyel a tanulók nem csak hasznos, de kellemes,
emlékezetes, vidám perceket is szerezhetnek. Végül, de nem utolsó sorban a Fizibusz a
természettudományokat népszerűsítő kezdeményezés is, amely konkrét segítséget nyújt a
pedagógusoknak ahhoz, hogy a gyerekek megkedveljék a természettudományos tantárgyakat.
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Mackóvilág 2009. - folytatás a 7. oldalról
A szervezőmunka során célunk elsősorban az volt, hogy a
gyermekek, a családok, az óvoda közvetlen partnerei, a fenntartók,
a helyi civil szféra is aktívan bekapcsolódhasson a program
előkészületi és kivitelezési munkálataiba.
Fontosnak éreztük azt is, hogy az iskolával való kapcsolattartási
formáink bővüljenek olyan együttes és a kisgyermekek életkori
sajátosságaihoz, érdeklődéséhez igazodó programok által is, mint
például a MI MACKÓNAPUNK.
Kiemelt feladatként fogalmazódott meg mindannyiunk számára
az, hogy maradandó élményekhez juttassuk a gyermekeket a
sokféle kötetlen, szabadon választható, közösen végzett
tevékenységek; az óvodában eltöltött kellemes délelőtt során.
Sokféle mézből készítettek a gyermekek csemegét maguknak
különféle gyümölcsök, olajos magvak hozzáadásával. Sütöttek mézeskalácsot, amelyet azon melegében el is
fogyasztottak. Megkóstolhattuk a nap folyamán a kellemes ízű medvehagymát is. Az egyik szoba kis mozivá
változott, ahol igen érdekes, a természet „natur” hangjaira épülő animációs filmeket tekinthettek meg az
érdeklődők.
Festettek, ragasztottak, barkácsoltak a fáradhatatlan gyermekmancsok, és még egy kis játszásra is időt tudtak
szakítani az arra vágyók.
Meghívott vendégeinknek szeretnénk megköszönni, hogy jelenlétükkel megtiszteltek bennünket és a lelkes
gyermeksereget!
Úgy érezzük, ebben a formában is (és nem elégszer!!!) köszönetet kell mondanunk mindazoknak, akik a
MACKÓNAPI FORGATAGHOZ bármilyen formában csatlakoztak!
Köszönjük támogatóinknak és segítőinknek, hogy hozzájárultak a rendezvény sikeres és színvonalas
lebonyolításához:
Tóth Tibornak és Csillának; Zékányné, Golácz Tímeának; Harcos Kingának; a Teleháznak; a Bükkösd
Község Önkormányzatának; a Megyefa Sörözőnek; Varga Lajosnénak, Babinak; Bognár Jánosnénak,
Gyöngyinek; Budai Zsoltnénak; Mayer Balázsnak; Molnár Istvánnak és Heffner Annának; a rajzokat bíráló
„denehézdolgavanazsűrinek”-csapatának; a Szülői Szervezetnek; a segítő szülőknek; a tanítóknak,
nevelőknek, valamint az óvoda valamennyi dolgozójának.

Végezetül szeretnénk köszönetet mondani gyermekeinknek, hiszen nélkülük mindezek talán az
eszünkbe sem jutottak volna!
Utószó
„Vendég vagy a világban, és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van
virágja, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz többet törődni azzal, ami még a világ
szépségeiből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is.”
Wass Albert

Kiticsics Anikó ■
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Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról (MNVH),
mely a nemzeti hálózatokat egybefogó Európai Vidékfejlesztési Hálózat része

Célja:
● A vidékfejlesztésben érintett kormányzati és önkormányzati intézmények,
társadalmi szervezetek, szakmai testületek, gazdálkodó szervezetek információs
és együttműködési hálózatba szervezése, és tevékenységük összehangolása.
● A vidék társadalmi fejlődése és felzárkóztatása.
● Támogatási források hatékony felhasználása.
● Az MNVH szolgáltatásainak széles körben történő hozzáférhetővé tétele.
Feladata:
o
o
o
o
o
o
o
o

megszervezi a szakmai tapasztalatok cseréjét
terjeszti a legjobb gyakorlatokat (hazai és nemzetközi szinten)
igényfelmérést végez az ÚMVP III-IV. tengelyének intézkedéseivel kapcsolatban
kapcsolatot tart az ÚMVP végrehajtásához kötődő szervezetekkel, elősegíti a
közöttük lévő kapcsolattartást
segítséget nyújt a térségközi és nemzetek közötti kooperációhoz
tanulmányutakat, képzéseket szervez
tájékoztatást nyújt a hazai és nemzetközi fejlesztési források nyújtotta
fejlesztési lehetőségekről
biztosítja az Európai Vidékfejlesztési Hálózattal (EVH) való együttműködést

Várható szolgáltatásai:
o

o
o

o
o
o
o
o
o

Interaktív, online szolgáltatások (www.mnvh.eu), mely által a regisztráltak
naprakész információkat kaphatnak nemzeti és nemzetközi ügyekről, hasznos
hivatkozásokkal és dokumentumokkal. A regisztrált személy részére a
regisztráció során bejelölt szakterületekkel kapcsolatos valamennyi
rendelkezésre álló információt eljuttatja a rendszer.
Képzési- és szaktanácsadási rendszer (animáció, szemináriumok);
Véleményalkotás!!! lehetősége  az MNVH-nak jogában áll javaslatokat tenni
a kormánynak és az érintett minisztereknek a vidékfejlesztéssel kapcsolatos
intézkedések megtételére (az elnök –Glatz Ferenc- 6 tárcát felszólíthat, hogy
stratégiai döntéseknél kérjék ki a vidék véleményét);
Proaktív szakértelem biztosítása;
Tapasztalatcsere;
Legjobb Gyakorlatok Hálózatának kiépítése;
Igényfelmérések végzése;
Publikációk, hírlevelek készítése;
Tudás- és kutatás- tár.

A szolgáltató központ közbeszerzésének március végére lesz eredménye,
ennek függvényében a szolgáltatások előre láthatóan április hónaptól
indulnak!
Folytatás a 10. oldalon ▶
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Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról – folytatás az 9. oldalról
●
●

Az MNVH kialakításánál és fenntartásánál figyelembe veszik a vidéki szereplők
igényeit, ezért tevékenysége rugalmas, ami által az újabb elvárások is a
rendszerbe integrálhatóvá válnak
Az MNVH által megvalósul:
- az információáramlás
- a tanácsadás
- az információk-, és gyakorlatok cseréje
- képzés
- térségközi és nemzetek közötti együttműködés
- projektgenerálás
- többszereplős fejlesztések
- folyamatsegítés, animáció

REGISZTRÁCIÓ
A hálózatba regisztrálhat minden olyan szervezet, magán- és közigazgatási szerv vagy
természetes személy, amely az MNVH célkitűzéseivel egyetért.
Nincs tagság! Regisztrálni ingyenesen a www.mnvh.eu honlapon és a
területileg illetékes Helyi Vidékfejlesztési Irodában (HVI) lehet. A kinyomtatott,
aláírással – és ha rendelkezésre áll, akkor pecséttel- hitelesített regisztrációs
lapokat el kell juttatni (személyesen vagy postai úton) a Helyi
Vidékfejlesztési Irodába, mivel azokat az irodavezető hitelesíti, s aztán kerül
továbbküldésre a központba.
o A regisztrálásról az ügyfelet az MNVH Állandó Titkársága írásban értesíti.
o

A regisztráció során a regisztráló személynek vagy szervezetnek az érdeklődési körének
megfelelően a rendelkezésre álló 11 szakterületből legalább 1 szakterületet kell
megjelölnie:
– Állattenyésztés, állattartás
– Szántóföldi növénytermesztés
– Élelmiszer feldolgozás:
élelmiszeripari vállalatoktól à a helyi termékek előállítójáig
– Fenntartható energia (nem csak biomassza)
(gyümölcs, zöldség, tej hús, gomba)
– Vidéki örökség (kulturális/természeti)
– Kertgazdaságok, természetközeli gazdálkodás
(gyümölcs-zöldségtermelés, bio-, öko-, és egyéb alternatív termelési módok)
– LEADER
– Erdészet és vadgazdálkodás
– Turizmus és vállalkozásfejlesztés
– Társadalmi integráció
(vidéki közösségi-, és közszolgáltatások, társadalmi felzárkóztatás)
– Tudás, innováció, kutatás-fejlesztés, informatika szakterület.
Sikeres regisztrációt kívánunk! Ha bármilyen kérdése felmerül akár a
hálózattal-, akár a regisztrációval kapcsolatban, bizalommal forduljon a Helyi
Vidékfejlesztési Irodához!
Elérhetőség: 7940 Szentlőrinc, Pécsi út 21. Telefon: 06-73-570-186, 06-20-326-48-96;
email: szentlorinci@vkszi.hu
Müller István, HVI vezető ■
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NymTIT Gyorsinfo – 2009. március
Tájékoztató körút a Nyugat-Mecsekben
Március 3-án Bodán indult útjára a Nyugat-mecseki
Társadalmi Információs és Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás (NymTIT) szervezésében a
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.)
tájékoztató körútja a térségben élők részére.
A kilenc települést érintő körút célja az volt, hogy
a térség lakossága újabb információkat kapjon az
RHK Kft. tevékenységéről, a térségben tervezett
munkálatokról. Az első tájékoztatást a bodai
faluházban tartották az érdeklődőknek. Az itt szép
számban megjelentek két előadást hallgathattak meg.
Először Buday Gábor, az RHK műszaki és
tudományos igazgatója beszélt, majd Szabó Attila, a
társaság pr-főmunkatársa következett. Az érkezőket
mindenekelőtt egy kérdőív kitöltésére kérték, amely
hat kérdésből állt, és egy európai közvéleménykutatás nyomán született.
Kovács Győző, Boda polgármestere rövid köszöntője
után Buday Gábor szakmai előadása egy animációs
film segítségével vázolta fel a nagy aktivitású
radioaktív
hulladék
majdani
elhelyezésével
kapcsolatos koncepciót, melynek lényege a mélyen
földfelszín alatti, többszörös védőrendszerben történő
elhelyezés. Az előadást követően a közönség is
kérdezhetett.
A több mint félszáz érdeklődő érkezéskor egy-egy
kérdőívet kapott, amelyek az Eurobarométer
legfontosabb kérdéseit tartalmazták. A kitöltött ívek
gyors kiértékelése pillanatképet vázolt fel a jelenlévők
tájékozottságáról. Ennek következtetéseit Szabó Attila
kommunikációs főmunkatárs meg is tudta osztani a
résztvevőkkel előadásában. Rövid bevezetőjében
elmondta, hogy a hazai radioaktív hulladékok
elhelyezésével megbízott társaság kétévente végeztet
közvélemény-kutatást az atomenergia békés célú
felhasználásával és a hulladék elhelyezési programmal
kapcsolatos témakörben. A Nyugat-Mecsekben a
tájékoztató körút után kezdték meg munkájukat a
kérdezőbiztosok.
Ezt követően március első két hetében a többi
térségi településre is eljutottak az RHK. Kft előadásai.
Mindenütt szép számmal jelentek meg érdeklődők az
előadásokon. Minden településén jó hangulatú
beszélgetés bontakozott ki a szakemberek és a helyiek
között. A legjobb kérdezők minden alakalommal egyegy palack kiváló minőségű bort kaptak ajándékba.
Sok kérdés hangzott el a hulladék elhelyezés
biztonságosságával kapcsolatban, de a nemzetközi és
a majdani térségi kutatások is sokakat érdekeltek. Az
előadók igyekeztek minden kérdésre kimerítő választ

adni. A Boda közelébe tervezett tároló biztonságos
elhelyezése a mélyben, az építkezés időtartama több
helyen is felvetődött. Érdekes és bíztató fejlemény
volt, hogy több olyan felszólaló is akadt, aki már a
kutató laboratórium beindítására bíztatott. A
tapasztalat az volt, hogy a filmvetítés, az előadás és a
kérdésekre adott válaszok együttesen elegendő
információt nyújtottak az érdeklődőknek. Volt olyan
település, ahol olyan sikert aratott az egyik előadás,
hogy annak szerkesztett változatát a helyi lapba is
elkérték.
Összegezve kijelenthető, hogy a NyugatMecsekben élők évről-évre felkészültebbek a
radioaktív hulladékok témakörét illetően, legalábbis
az előadásokon jelenlévők ezt erősítették meg. Az
itteni lakosok érezhetően igénylik a rendszeres
tájékoztatást, az RHK szakemberei pedig ígéretet
tettek arra, hogy továbbra is igyekeznek rendszeresen
beszámolni a térségben az aktualitásokról.
A
tájékoztató
körút
sikeréhez
nagyban
hozzájárultak a polgármesterek is, akik mindent
megtettek az eredményes lebonyolítás érdekében.
Köszönet jár nekik is.

Miért a Nyugat-Mecsek?
Mint az ismeretes, a Radioaktív Hulladékokat
Kezelő Kft. (RHK Kft.) igyekszik minél inkább
együttműködni a Nyugat-mecseki Társadalmi
Információs és Területfejlesztési Önkormányzati
Társulás
(NymTIT)
tagtelepüléseivel
annak
érdekében, hogy a nagy aktivitású radioaktív
hulladékok végleges elhelyezésének koncepcióját
minél többen megismerjék. Idén is megrendezésre
került az a tájékoztató körút, melynek keretében mind
a kilenc tagtelepülésre ellátogattak az RHK Kft.
munkatársai, hogy tájékoztassák a helyi lakosokat a
távlati tervekről, elképzelésekről. A márciusban tartott
találkozókon sok érdekességgel találkozhatott a
hallgatóság, de ezekből is kiemelkedik az egyik, sok
kérdésre választ adó előadás. Most ezt osztjuk meg az
olvasókkal is.
Sokakban felvetődött már a kérdés, hogy miért
éppen a Nyugat-Mecsekben kezdtek el kutakodni a
szakértők annak kapcsán, hogy milyen módon lehetne
végső helyet találni a hazai keletkezésű nagy
aktivitású hulladékoknak. Miért kell egyáltalán
országon belül megoldást találni erre, és miért kell a
föld alatt kutakodni egy biztonságos tároló
létesítésének érdekében?
Folytatás a 12. oldalon ▶
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NymTIT Gyorsinfo – folytatás a 11. oldalról
Először is zárjunk ki néhány olyan ötletet a hulladékok
elhelyezésével kapcsolatosan, melyek habár első
hallásra
megoldásnak
tűnhetnek,
ha
jobban
megvizsgáljuk, sok veszélyt rejtenek. Az első radioaktív
hulladékok keletkezésének idejében, felvetődött a
kérdés, hogy azokat a világűrbe kilőve, könnyen
megszabadulhatna az emberiség ezektől a kényes
rakományoktól. Aztán az idő előrehaladtával kiderült,
hogy a rakéták használata veszélyes üzem, sajnos
napjainkban is akadnak olyan, akár kilövés utáni
balesetek, melyek után több kilométeres sugarú körben
zuhannak le a rakéták, műholdak, űrrepülőgépek
darabjai. Ezt a kockázatot nem lehet felvállalni
radioaktív hulladékok esetében.
Később olyan ötlet is napvilágot látott, hogy az ilyen
hulladékokat legjobb, ha az óceánok mélyén helyezik el.
Azonban több tanulmány rávilágított ennek a
megoldásnak a veszélyeire. Baj esetén, rövid idő alatt,
nagy mennyiségű víz szennyeződhet el. Ekkora
mennyiségű víz nem gyűjthető össze, és veszélyt
jelenthet a tengeri élővilágra, és ezen keresztül az
emberekre is. Sajnos, a 2004-es „cunami”, azaz tengeri
szökőár hatására, Szomália partjainál már komoly
problémát okozott egyszer, az ott illegálisan a tengerben
elhelyezett veszélyes hulladék. Ez a szomorú eset is
bebizonyította ennek a javaslatnak a hibáit.
Habár korábban megoldást jelentett a nagy aktivitású
hulladékok külföldre szállítása, ma ezt már nemzetközi
szerződések tiltják. Míg régebben atomfegyverek
készítéséhez is felhasználtak ilyen típusú hulladékokat,
mára már egy országban sem kívánatosak ezek a
szállítmányok. Ennek tükrében egyértelmű, hogy
minden országnak – így hazánknak is – saját magának
kell
gondoskodnia
ezen
anyagok
végleges
elhelyezéséről. Itt érdemes megjegyezni azt is, hogy az
ilyen jellegű hulladékokat nem szabad keletkezésük
helyszínén sem hagyni, hiszen ezeket biztonságos és
ellenőrzött helyeken kell tárolni. Így hatékonyabb
inkább központilag megépíteni ezeket a létesítményeket,
és oda begyűjteni a hulladékokat. De hova?
Tekintve, hogy egy sugárzó anyag, akár több
százezer évig is veszélyes maradhat megfelelő tárolás
nélkül, így olyan helyre kell tervezni az ezt megoldani
hivatott kamrákat, ahol biztosított a zavartalan tárolásuk.
A tudomány mai állása szerint, erre a föld alatti,
mélygeológiai tároló létesítése adja meg a helyes
választ. Hogy miért kell a mélyre levinni a nagy
aktivitású hulladékokat? Évszázadok alatt olyan

politikai-társadalmi átalakulások mennek végbe, melyek
most még megjósolhatatlan változásokat hozhatnak, de
egy, a földfelszín alatt több száz méterre elhelyezkedő
objektumra ezek a változások sokkal kevesebb hatással
lehetnek, mint mondjuk egy földfelszíni épületre.
Másfelől, már több ezer éves távlatban gondolkodva, itt
a Nyugat-Mecsekben találták meg azt a kőzetet, mely
olyannyira ellenáll a víznek, és olyannyira kiszámítható,
hogy biztonsággal zárja el a sugárzó anyagokat a
külvilágtól. Így a környezetbe semmilyen módon nem
kerülhet ki szennyeződés. Ez a kőzet az agyagkő,
tudományos nevén az aleurolit. Ez egy olyan kincse
ennek a térségnek, melyet vétek lenne nem kihasználni.
Az elmúlt években 32 helyen találtak Magyarországon
olyan kőzetet, amelyet vizsgálatra alkalmasnak találtak.
A vizsgálatok a Bodai Aleurolit Formációt (BAF)
tartották a legmegfelelőbbnek a további kutatásokra. Itt
mégegyszer fontos hangsúlyozni, hogy ez a
képződmény kiváló vízzáró képességekkel bír, ami a
földalatti tárolás kapcsán rendkívül fontos tényező. A
tervek szerint, az ideszállítandó anyagokat a kőzeten
kívül, réz- és bentonitréteg is elzárja majd a külvilágtól.
Fontos említést tenni még a lemeztektonikai
mozgásokról és földrengésekről is. A létesítményt több
száz méteres mélységbe tervezik, így a geológiai
formációk folyamatos mozgása során (kontinensek
vándorlása, hegyek emelkedése), évmilliók múlva is a
föld alatt, a felszíntől messze marad minden, amit el kell
zárni a külvilágtól. Gyakran feltett kérdés, hogy
biztonságos lehet-e egy tároló ott, ahol földrengések
pattannak ki? A helyes válasz az, hogy nem az a fontos,
hogy lesz-e az adott körzetben földrengés, hanem az,
hogy a tároló élettartama alatt mekkora valószínűséggel
pattanhat ki olyan energiájú földrengés, amely kárt
okozhat a tárolóban. Az egész országra vonatkoztatva
kijelenthető, hogy ebből a szempontból hazánk
elhelyezkedése szerencsés.
Összefoglalva kijelenthető, hogy a kutatások mai
állása szerint, ez az irány az, ahol a megoldást keresni
kell. Az agyagkőben kialakított mélygeológiai tároló
adhat hathatós választ az olyan kihívásokra, mint a
politikai változások, a vizek természetes mozgása, vagy
az olyan geológiai folyamatok, melyek csak évmilliók
alatt okoznak mérhető változást a környezetben. ■
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