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Önnek is ingyen jár!

Szociális és foglalkoztatási helyzetkép
Budai Zsolt polgármester kiemeli
azt, hogy június 15-t l újabb 28 ember foglalkoztatása kezd dött el a
közmunka program keretében. Az önkormányzat arra törekszik, hogy a lehet legtovább dolgozhassanak a
munkavállalók, ennek a feltétele az is,
hogy az állami finanszírozás mindig
id ben megérkezzen. A bérek kifizetése ugyanis utófinanszírozott, vagyis
el ször a bükkösdi önkormányzatnak
kell kiutalni, -ez havonta több, mint 6
millió forintot jelent!- ennek igazolása után érkezik meg az államtól az
összeg. Tekintettel arra, hogy nagy
kiterjedés✁ a falu közterületi hálózata,
újabb kéziszerszámokat is kellett vásárolni, mivel az eddigiek tönkrementek. Tehát a közmunkások foglalkoztatása nem kevés kiadással jár, de ez az a feladat, amit mégis nagyon szívesen végeznek az önkormányzat munkatársai. A lakosság visszajelzése is pozitív.
A gazdasági válság hatását mára már mindenki saját b rén érzi. Helyben hogyan csapódik le a romló szociális helyzet következménye, és mit tud tenni saját hatáskörben az önkormányzat?
Az tény, hogy sokan keresnek munkát az önkormányzatnál. Még mindig érzékelhet az a félreértés, hogy azt
gondolják az emberek, az önkormányzatnak csak elhatározás kérdése, fölvesz-e valakit, vagy sem.
Valójában az a helyzet, hogy a törvényekben el írt munkakörökhöz ugyancsak a törvényekben meghatározott számú munkahely fizetését biztosítja az állam, ezért aztán kizárt, hogy újabb munkaer t alkalmazni lehessen, hiszen újabb feladatokat is csak jogszabállyal lehet „teremteni”.
Természetesen a szociális segélyek iránt megnövekedett az igény, de ebben a témában sem lehet sok vigasztalót mondani, ugyanis a falu kasszájában nem lett több pénz, viszont az áfa emelés megnöveli a kiadásokat, és
ezt az összeget valami rovására kell kigazdálkodni. Azt pedig nem tudni, mekkora lesz a segélykeret jöv re, de
a jelenleginél biztosan nem több.
A polgármester hangsúlyozza, hogy Bükkösdön ténylegesen – és jól! - m✁ködik a szociális bizottság, de persze csak abból a pénzb l tud gazdálkodni, ami van.
Sokaknak okoz gondot a téli tüzel beszerzése, különös tekintettel arra, hogy megsz✁nt a 13-dik havi nyugdíj. Budai Zsolt azt mondja, nagyon igazságtalannak tartja, hogy a városiaknak létezik gázár és távf✁tési támogatás, a falun él knek pedig semmi sem jut, holott a t✁zifával történ f✁tés semmivel sem olcsóbb, mint az
el bbiek. Ami segítség lehet, az a lakhatási támogatás, de ehhez az egy f re es jövedelmen kívül a lakás nagyságát is figyelembe kell venni, nemcsak bonyolult az err l szóló rendelet, hanem olyan feltételeket támaszt a
jogszabály, hogy gyakorlatilag alig van olyan család, aki jogosulttá válik rá. Itt, helyben rendkívüli segély lehetne a megoldás, de ahhoz, hogy érdemben lehetne támogatni a rászorulókat, sokkal több pénzre lenne szükség.
Több bükkösdinek okozott kárt a jéges is. Szerencsére nálunk a jégverésnek nem voltak olyan katasztrofális
következményei, mint pl. Szabolcsban, de pl. az ablakred nyöket szinte minden házon kilyuggatták a dió nagyságú jégdarabok. Egyéb károk is keletkeztek, - cserepek elmozdultak, termést vert el a jég. A helyi károk nem
akkorák, amelyre az állam az u.n. vis maior keretéb l igényelni lehetne pénzt. A biztosítók fizetnek ilyenekre.
Folytatás a 2. oldalon ✂
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Szociális és foglalkoztatási helyzetkép - Folytatás a 10. oldalról
A tanulság mindenképpen az, hogy nagyon fontos biztosítást kötni lakóépületeinkre, mert a havi díj nem
olyan magas, amit ne lehetne kigazdálkodni a családi költségvetésből, ha viszont bekövetkezik a káresemény,
csak a biztosítás adhat tényleges segítséget!
A szociális támogatások között jelentős segítség a családoknak a rendszeres gyermekvédelmi támogatás,
amelynek most folyik a felülvizsgálata. Az jogosult erre, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a
legkisebb öregségi nyugdíj (28.500 Ft) 125 %-át, egyedülálló szülő esetében 130 % - át. A jogosultságról az
önkormányzat határozatot hoz, és ennek birtokában ingyenes étkezést és tankönyvet biztosítanak az iskolában.,
valamint egy évben két alkalommal gyermekenként 5.800 forint készpénzt kap a család. A nehéz helyzetben
élőknek ez komoly segítség.
2007 júliusától alapvetően megváltozott a közgyógyellátás rendszere. Aki tartósan beteg, tudja, milyen
komoly kiadást jelent az életben maradáshoz szükséges havi gyógyszeradag. Ez a fajta szociális támogatás sem
kényezteti el a rászorulókat. Csak akkor jár, ha az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a legkisebb
öregségi nyugdíj (28.500 Ft) 150 %-át, és a jogszabály az is előírja, milyen nagyságrendű gyógyszerkiadás
esetén jogosult rá az igénylő. Valójában az önkormányzatok csak a postás szerepét játsszák, hiszen semmiféle
mérlegelési lehetőségük nincs, ezért aztán ha valakinek olyan pechje van, hogy a nyugdíja akár 1 forinttal
magasabb az előírtnál, nem kaphat semmit, még akkor sem, ha a jövedelme felét elviszik a tabletták. Az
önkormányzati ügyintézőnek még kibontani sem szabad az orvos véleményét, azt lezárt borítékban kell
továbbítania az OEP-nek, ahol viszont azt számolják ki, hogy az adott betegségekre mi a legolcsóbb
gyógyszer, és ehhez képest állapítják meg, mekkora a havi kiadás nagysága.
Itt most álljunk meg egy pillanatra. A gyógyszerészeknek – elvileg – kötelező minden esetben
felvilágosítani az embereket arról, hogy a felírt gyógyszert lehet-e helyettesíteni azonos hatóanyagú, de olcsóbb
szerrel. Ezt rendszeresen ellenőrzik a különböző hatóságok (hozzá kell tenni, városokban), és rendszeresen azt
tapasztalják, hogy a betegek nem kapják meg a kötelező felvilágosítást, sőt, az olcsóbb gyógyszereket raktáron
sem tartják. Nyilván azért, mert a patikusok a bevételükből élnek, és olcsóbb áruból kisebb a bevételük, mi
pedig kiszolgáltatottak vagyunk. E ténynek a figyelembevételével – amely tényeket a hivatalos (!) hatósági
vizsgálatok állapítanak meg! - különösen jelentős, hogy a bükkösdi gyógyszerész – dr. Harcos Kinga –
nemhogy figyelmeztet mindenkit az olcsóbb lehetőségre – és persze a helyi háziorvos is eszerint írja a receptet,
- hanem módszeresen törekszik arra, hogy minden, recept nélkül kapható készítményből is a legolcsóbbat
szerezze be. Köszönjük a falu nevében hogy ilyen módon segít, - hiszen az állami lehetőségek korlátozottak.
Budai Zsolt azt kéri, aki szeretne szociális támogatást igényelni, keresse fel az önkormányzatot, ahol a
személyes körülmények ismeretében felvilágosítást kap a lehetőségekről. Ha a kapott információ kedvezőtlen,
az nem a helyi hivatal hozzáállásán, hanem az egyre szigorodó törvényi előírásoknak köszönhető.

Az id✁ is kegyes volt a Falunapon
A tavalyihoz hasonlóan az idén is az Országos Távlovas és Távhajtó Bajnoksághoz igazodva került
megrendezésre a falunap. A párosítás mindenkinek szerencsés, hiszen a bükkösdiek közelebb kerülhetnek a
lovak, lovassport világához, amikor kilátogatnak a családi és kulturális programokra.
Persze a lovasok és kísérőik számára is kikapcsolódást jelenthet a falunap, a lovasbál és az egész napos
színvonalas vendéglátás, amely a nagyobb számú résztvevőre épül. Egyszóval már tavaly is láthattuk, hogy jól
működik együtt a kettő, ezért idén is ragaszkodtunk ehhez a megoldáshoz. Mivel a verseny időpontját az
országos versenynap határozza meg, ezért az időpont adott volt számunkra, amely nem várt kellemetlenségeket
járt. A kijelölt napra nem kaphattuk meg az ingyenesen igénybe vehető eszközöket, amelyeket a NyugatMecseki TIT biztosított a korábbi években, ezért a rendezvény sokkal többe került az előzetes kalkulációnál.
Ami pedig még ennél is rosszabb, hogy a rendezvény napjára a folyamatos esőt és vihart jelzett a
meteorológia. A költségeket igyekeztünk csökkenteni, amely többé-kevésbé sikerült is. Az időjárás pedig
kegyes volt hozzánk, kiváló időnk volt egész nap.
Folytatás a 3. oldalon ✂
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Az id is kegyes volt a falunapon - Folytatás a 2. oldalról
A másik dolog, amelyet a tavalyi rendezvényb✁l de viharos szelet és jeget ígértek délutánra ezért nem

adoptáltunk az a közös szervezés. Idén is az
Önkormányzat támogatása mellett a Közösségfejleszt✁
Egyesület, a Bükkösd Holnapjáért Egyesület és a
BKSE Lovas Szakosztálya közösen bonyolította le a
rendezvényt. A falu nevében is köszönjük a szervezést
és a komoly anyagi hozzájárulást mindegyik
szervezetnek.
Azt hiszem elmondhatjuk,
hogy megérte, hiszen nagyon
sokan látogattak ki és érezték jól
magukat a nap folyamán. Soha
még ennyi árus, bazáros nem
volt a falunapon, mint idén. A jó
id✁ kicsalogatta a kicsiket és a
nagyokat egyaránt. A gyerekeket
háromféle gumijáték is várta;
volt légvár, szumó és vízifoci is.
A
játékokat
a
Bükkösd
Holnapjáért Egyesület és a
Bükkösdi
Közösségfejleszt✁
Egyesület finanszírozták, így az egyesületek jóvoltából
ingyenesen lehetett használni ✁ket. Az a gyermek sem
maradt program nélkül, akit nem kötöttek le az
„gumicsodák” , hiszen többféle sportverseny,
lufihajtogatás, kézm✂veskedés, placsinta evés és még
sok minden a BHE szervezésében. Délután színpadi
fellépéseket, íjászbemutatót tekinthetek meg a
résztvev✁k
a
Közösségfejleszt✁
Egyesület
szervezésében. A sztárvendég az MC Hawer és
Tekkn✁ együttes volt. A fellépésükön zsúfolásig
megtelt a sportcsarnok (képünkön). Sajnos a
viharjelzés miatt a szabadtérre tervezett programot a
csarnokban kellett megtartani. A nagy tömeg és a
fülledt meleg miatt jobb lett volna a szabadtéri m✂sor,

lehetett kockáztatni. A nap utolsó programja a
hagyományos lovasbálnak nevezett mulatság volt,
amely szintén jó hangulatban telt egészen hajnalig.
Szeretnénk olyan embereknek is köszönetet
mondani, akik kötelességükön túlmen✁en is segítettek
a rendezvény sikeres lebonyolításában. Különösen
köszönet illeti Trapp Károlyt
a terület rendbetételének
megszervezéséért
és
a
f✁zésért. Köszönet Györe
Valériának, Bucsai Klárinak
és
a
BHE
minden
önkéntesének
a
családi
programokért
és
a
palacsintáért, a Családsegít✁
Szolgálat munkatársainak az
arcfestésért,
Ócsainé
Erzsikének
a
finom
babgulyásért. Köszönjük még
Permeker Ferencnek és Lucz
Tamának, hogy többször is életet leheltek az
elektromos
rendszerbe.
A
fellépéseket
és
közrem✂ködésüket köszönjük a Bükkösdi Iskolának
valamint a Szentl✁rinci Újhelyi középiskola és a
SZONEK táncosainak. Kiemelt köszönet jár még
Hajdu Józsefnek a polgár✁rség elnökének és minden
akik
biztosították
az
esemény
polgár✁rnek,
zavartalanságát. Végül, de nem utolsó sorban Budai
Zsoltnak, mint polgármesternek megköszönjük az
aktív részvételét, szervezését, vendéglátósként pedig a
sörivó versenyhez nyújtott támogatását. Reméljük,
hogy jöv✁re is egy legalább ilyen színvonalas szép
rendezvényen találkozhatunk újra! ✄

Szennyvízszállítás új szolgáltatóval
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a településen a folyékony hulladék elszállítását Daróczi Zsigmond és
Társa Kft. végzi. A szolgáltatás díja bruttó 1560 Ft/m3. Elérhet✁ség: 72/224-264, 30/6362-486. ✄

Újra ezüstérmet szerzett a csapat
Ezüstérmet nyert a BKSE labdarúgó csapata a Megye II másodosztályban. Ezzel megismételték a tavalyi
sikeres szereplésüket. Kit✂n✁ ✁szi teljesítmény után hosszú hónapokon keresztül az els✁ helyet szinte kibérelte
a csapat. A tavaszi idényben azonban sérülések, kiállítások miatt akadozott a játék, így nem sikerült a nagy
álom, a bajnokság megnyerése. Ez az ezüstérem azonban mégis szépen csillog, hiszen folyamatosan két éven
keresztül az élmez✁nyben játszott a csapat.
Szeretném megköszönni a játékosoknak, hogy az év során jól teljesítettek. Köszönet az edz✁nknek Bacsi
Jánosnak, továbbá Bartalovics János korábbi SE elnöknek, a Perneker családnak, valamint minden szurkolónak
és támogatónak, aki önzetlenül is segítette a munkánkat. A legnagyobb köszönettel Bükkösd
Önkormányzatának tartozunk a fennmaradást biztosító anyagi és dologi támogatásokért.
Folytatás a 3. oldalon ✂
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Újra ezüstérmet szerzett a csapat - Folytatás a 3. oldalról
Az eddigi eredmények szépek, de fontos, hogy
szóljak a jöv r l is. Elkezdtem egy edzésmunkát
heti két alkalommal a bükkösdi fiatalokkal.
Fontos, hogy ezek a fiatalok megszeressék a
játékot és céljuknak tartsák a feln tt csapatba
kerülést. Utánpótlás nélkül ugyanis nem nagyon
lehet a futballról hosszabb távon beszélni. A
közeljöv ben célunk, hogy több bükkösdi
fiatalnak is játéklehet séget adjunk. Ebben a
munkában partner a bükkösdi iskola is, Császár
Csaba tanár úr vezetésével sikeres az iskolai foci
is.
Az öregfiúk csapattal lassan körvonalazódik
újra a három generációs futball Bükkösdön. A
hajdan szép sikereket elért játékosok alkothatják
az öregfiúk csapatának gerincét. Remélem, hogy
a fentiek szellemében jöv re is egy sikeres
évadról számolhatok majd be. ✁

Képes hírek az iskolából
IGAZGATÓVÁLASZTÁS
Június 2-án került sor arra a nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletre az iskolában, amelyen az iskola és az óvoda
dolgozói ismételten megerősítették abbéli szándékukat, hogy Meisl Károlynét szeretnék tagintéz-ményvezetőként látni a
bükkösdi oktatási intézményben. Az igazgatói pályázata mindkét értekezleten 100 %-os támogatottságot nyert. A
SZONEK Igazgatótanácsa – a helyi véleményt figyelembe véve – szintén amellett döntött, hogy Meisl Károlyné kapjon
megbízást 5 évre az igazgatói posztra.

ÖKOISKOLA-CÍM ÁTVÉTELE

Június 6-án Budapesten, a Városmajori Gimnáziumban került sor arra az országos rendezvényre, amelyen az idei
ökoiskola-cím nyertesei átvehették az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Környezetvédelmi és
Vízgazdálkodási Minisztérium által közösen alapított címet: az ökoiskola név és embléma viselésére vonatkozó
jogosítványt.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium részéről Dr. Kling István államtitkár, az Oktatási és Kulturális Minisztérium
képviseletében Brassói Sándor főosztályvezető–helyettes adta át az elismerő okleveleket az "Ökoiskola 2009" pályázat
155 nyertesének, köztük a bükkösdi iskolának. Az ökoiskolák száma jelenleg 477 Magyarországon. Közöttük található
nyolc évfolyamos általános iskola, óvoda-iskola, kistérségi társulásban működő intézmény, művészeti iskola, nemzetiségi
iskola, szakiskola és kollégium is.

Folytatás az 5. oldalon ✂
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ISKOLAI KIRÁNDULÁS VISEGRÁDRA
Június 10-én az iskola 2-7. osztályos diákjai Visegrádra mentek
kirándulni, ahol részt vettek az immár 11. alkalommal
megrendezésre kerülő kispalota-játékokon. A program
eretében megismerkedtek Mátyás király reneszánsz palotájával
és csodálatos kertjével, a Mátyás Király Múzeum impozáns
kiállításával, felfedezhették a Salamon-torony román kori
lakótornyát.
Aki akart, az reneszánsz táncot tanulhatott, kézműves
mesterek (kőfaragó, kovács, gyertyamártó, fafaragó, fazekas,
nemezes) közreműködésével betekintést nyerhetett a korabeli
mesterségek
fortélyaiba,
középkori
gyermekjátékokat
próbálhatott ki és őri recept alapján készült ételt kóstolhatott. A
gazdag program egyik legemlékezetesebb részét képezte a
Szent György Lovagrend tagjainak közel egyórás fergeteges
haditorna bemutatója.

BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ
Június 13-án, szombaton délelőtt 9 órai kezdettel került sor a
nyolcadik osztályosok ballagására és az iskola tanévzáró
ünnepélyére. Idén 22 tanuló fejezte be általános iskolai tanulmányait
a bükkösdi iskolában.
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Litter Adrienn, az 2
iskola óraadó tanára 1,5
nagyon
szép 1
búcsúztató műsorral 0,5
örvendeztette meg az 0
iskolától
elköszönő
nyolcadikosokat. 123
tanulója volt ebben a
tanévben az iskolának. Közülük 59-en bükkösdiek, 26-an cserdiek, 10-en
dinnyeberkiek és 27-en helesfaiak. Nemzetiségi német nyelvet tanult 68
tanuló (az összlétszám 56 %-a).
Az iskola tanulmányi eredménye 3,76 lett ebben a tanévben. A magatartás
átlaga 4,02, a szorgalom átlaga 3,59 volt. Az egyes osztályok tanulmányi átlagait az alábbi diagram szemlélteti.
Kitűnő tanulmányi eredményt nyolc tanuló ért el: Baum-gartner
Zoltán
(1.),
Freifogel Bea (1.),
Kunczt
Bianka
(2.),
Kiskőrösi
Máté
(2.),
Kiticsics
Zalán
(3.),
Kántor
Izabella (4.), Peti
Gerda (4.), Pető
Nikolett (4.).
Jeles
bizonyítvánnyal tíz
tanuló
zárta
a
tanévet: Szegő Nikoletta (1.), Bogdán Krisztina (2.), Hoffer Dániel (2.), Gyenis Balázs (3.), Kiss Márton (3.), Molnár
Dániel (3.), Juhász Zoltán (4.), Orsós Richárd (4.), Gondos Alexandra (5.), Kiszt Richárd (8.).
Általános nevelőtestületi dicséretben részesült Pető Nikolett 4. osztályos és Kiszt Richárd 8. osztályos tanuló. Ők –
idén először – a dicséret mellé elnyerték a bükkösdi iskola emlékplakettjét.
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AZ ISKOLA TÁRGYI FELTÉTELEINEK ALAKULÁSA A TANÉVBEN
Egy új német szaktanterem
létesült, teljesen új, csoportfoglalkozásokra
is
megfelelő
bútorokkal
berendezve.
Az iskola vagyona egy
kiállításnyi
népi
használati
tárgyat és eszközt tartalmazó
helytörténeti gyűjtemény-nyel
gazdagodott
a
második
félévben.
Októberre elkészült egy 15
fő foglalkoztatására alkal-mas
képzőművészeti
műhely,
februárra pedig egy kézműves
műhely az iskola padlásterében.
A második félévben pályázati pénzből a képzőmű-vészeti
műhely új rajzasztalokkal lett felszerelve.
Szintén októberre az egyik tantermet alkalmassá lett téve
arra, hogy ott működhessen a zeneiskolai képzés. A terembe
elhelyezést nyertek a SZONEK Alapfokú Művészeti Iskolájából
kihelyezett hangszerek és zenei kellékek (furulyák, fuvolák,
elektromos zongora, kották, kottaállványok, szemléltető táblák
stb.).
Karácsony óta működik az iskola „folyosógalériája”, amely
egy-egy kiállítás alkalmával közel 50 alkotást képes befogadni,
és bemutatni.
A
számítógépterem egy újabb winchesterrel, és egy laptoppal
bővült.
Több mint félmillió Ft értékben Yamaha hangosító berendezést
vásárolt az iskola.
A technikai eszköztár DVD író-lejátszóval, digitális kamerával
és fényképezőgéppel, színes nyomtatóval, lamináló géppel,
diktafonnal gazdagodott.
A nyári szünidőben kerül kialakításra az iskola
fejlesztőszobája, melynek új bútorzata, berendezési tárgyai,
fejlesztőeszközei mintegy 800.000 Ft értéket képviselnek.
A tornaszoba az első félévben új kazánt kapott, a második félévben sporteszközök és sportmezek gazda-gították a
tornaszertárat.
A napközi a kézműves foglalkoztatáshoz eszközöket, az udvari játékhoz labdákat kapott.

KÖSZÖNET A TÁMOGATÓKNAK
Az iskola diákjai és dolgozói e helyütt mondanak ismételten köszönetet mindazoknak, akik támogatás nyújtottak a tárgyi
feltételek javításához, a gyermek-programok gazdagításához. Továbbá mindazoknak a támogatóknak, akik
nyilatkozataikkal támogatták az iskola pályázati törekvéseit, megvalósulás előtt álló projektjeit. Így még egyszer köszönet
valamennyi önkormányzatnak, kisebbségi önkormányzatnak, civil szervezetnek, helyi vállalkozásoknak és
vállalkozóknak, s nem utolsó sorban a szülők közösségének. Külön köszönet illeti a Bükkösdi Német Önkormányzatot,
amely hozzájárult ahhoz, hogy az iskola hat tanulója a nyári szünetben Salsburgban nyelvi táborozáson vegyen részt.
(Az iskolai képes híreket összeállította: Heffner Anna.)
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Mit tehetünk az er szak ellen?
Hosszú, olykor éles viták, Alkotmánybírósági
állásfoglalás után a közelmúltban fogadta el a
Parlament az u.n. távolságtartási törvényt. E szerint azt
a családtagot, aki a vele együtt él rokonát
bántalmazza, kötelezni lehet a lakásból történ
eltávozásra.
Érdemes röviden áttekinteni az el zményeket.
Néhány évtizede kezdtek el a nyugat európai,
amerikai orvosi publikációkban megjelenni olyan
esetleírások, amelyek gyermekek különböz , logikusan
nem magyarázható sérülésit írták le. Hamarosan ezekre
az esetekre a „megvert gyermek szindróma” elnevezést
alkalmazták, hiszen minden esetben „normális”
balesetben nem bekövetkezhet sérülések és sajátos
viselkedési zavar volt észlelhet . Ezzel szinte egy
id ben kezdtek el a szakemberek felfigyelni a családon
belüli er szakra is, és szinte azonnal reagáltak ezekre a
körülményekre. Speciális segít intézmények, (pl.
megvert n k otthonai) létesültek. Ezt a gyors reagálást
az tette lehet vé, hogy Nyugaton az ilyen
szolgáltatásokat alapítványok szervezik meg, amelyek
hatékony módszerekkel tudnak forrásokat szerezni a
m ködtetésre. A jogi reagálás sem késlekedett sokáig:
a bántalmazók büntetésre és a családtól történ
kötelez
távoltartásra
számíthattak.
(Családi
történeteket feldolgozó amerikai filmekben gyakran
távoltartásra
hallani, hogy egyik-másik szerepl
kötelezett, - eleinte nem is értettük, mir l beszélnek.)
szervek kezdtek a témával
Nálunk jogvéd
foglalkozni, eleinte óriási ellenállást váltva ki ezzel. Ha
egy n úgy 20 éve betelefonált a rend rségi ügyeletre,
hogy a férje szétverte a lakás berendezését, és t is
rugdossa, garantáltan azt a választ kapta: asszonyom,
ez családi ügy, mi csak akkor megyünk, ha már folyik
a vér. (kérdés persze, hogy akkor már minek?)
Nemcsak a rend rség, hanem a közvélemény is
hüledezve reagált a nyugati hírekre: ugyan már, miért
bántalmazná egy szül a gyermekét, - a házastársát is
veri, van ilyen? Persze, nálunk is volt, van ilyen, csak err l nálunk nem „illett” beszélni. Emlékeznek a
közmondásra: Az asszony köténye akkora legyen,
amekkora elrejti a problémákat. Néha ez a kötény egy
sátorlapnak is megfelelt. Igazán csodálkozni sem kell:
a gyermeknevelés bevett eszköze volt a pofozás, az
id sebb korosztálynak arról is lehetnek saját emlékei,
hogy az iskolában a tanárok „körmöst” osztogattak.
A jogvéd k voltaképpen egy létez , de elhallgatott
problémára hívták fel a hazai közvélemény figyelmét,
amit b ségesen alátámasztottak adatokkal is. (ezek sem
okozhattak igazi meglepetést, hiszen pl. a nemi er szak
kevés kivételt l eltekintve mindig családon belül
történik!)
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Hosszú ideig tartott nálunk, amíg a jogalkotók
elfogadták, hogy a családon belüli er szakot másképp
kell értelmezni, mint mondjuk egy utcai verekedést,
hiszen a bizonyítása nehéz, a bántalmazott ritkán tesz
feljelentést, ha mégis, akkor visszavonja, mivel a
dolgok alakulásába a szövevényes érzelmi kapcsolatok
mélyen belenyúlnak.
Azokban az országokban, ahol évtizedek óta
foglalkoznak ezzel a kérdéssel, olyan rendszer alakult
ki, amely a rend rségi, büntet jogi következmények
mellett kiépült segít szervezeti hálót m ködtet. A
bántalmazott családtagok számára anonim (mindenki
számára ismeretlen helyen m köd ) otthont biztosít,
ezzel egy id ben viszont jól képzett szakemberek
foglalkoznak velük, segítenek feltárni és megértetni,
miért alakult így az életük, és különböz
megküzdési,.megoldási stratégiákat is megtanítanak.
Egy id után bevonják a bántalmazókat is, hiszen
jellemz módon nem b nöz kr l van szó, hanem olyan
emberekr l, akik nem tudják a feszültségüket kezelni,
vagy az er szakos reakciókon kívül fogalmuk sincs,
hogyan lehetne véleményüket képviselni. Hogy miért
nem? Mert a saját családjukban nem tanulhatták meg,
mivel ket is bántalmazták.
Az is tapasztalat, hogy pusztán a büntetés és a
távolságtartás elrendelése nem old meg semmit, s t, a
kés bbi, még durvább er szak megteremt je.
Minden irányú tapasztalat tehát b ven volt, - a jogi
szabályozás azonban kínlódva született meg. Nehéz
azonban érzelmi viszonyokat a jog nyelvére
lefordítani: ki számít hozzátartozónak, mi számít
bántalmazásnak? Joga van-e az eljáró rend rnek
azonnal elrendelni a távoltartást, ha igen, mennyi
id re?Alkotmányos
alapjogok
ütköznek:
a
tartózkodáshoz, a tulajdonhoz f z d jogok – az
emberi méltósághoz való joggal. Melyik az el bbre
való? Egyáltalán: alkotmányos alapjogoknál van olyan,
hogy az egyik el bbre való a másiknál?
A jogvéd k szerint távoltartásra lehetett volna
kötelezni a volt élettársat, jegyest, és a lelki er szak
esetén is alkalmazni kéne. Az Alkotmánybíróság
szerint a többi törvénnyel összhangban sz kítette azok
körét, akikkel szemben el lehet járni, és az ismétl d ,
súlyos fizikai bántalmazás esetén tette lehet vé a
beavatkozást. Az eljáró rend r azonnal 72 óráig
kötelezheti a bántalmazót a lakás elhagyására, ha
indokoltnak látja, hosszabb id re a bíróság rendelheti
ezt el. A jogvéd k hevesen tiltakoznak: miért nem
érinti a törvény pl. az udvarlót? Miért nem lehet
alkalmazni lelki bántalmazás esetén? Miért kötelez
u.n. „mediációs” eljárásban részt venni, ami szerintük
a bántalmazott büntetése?
Folytatás a 8. oldalon ✂
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Mit tehetünk az er szak ellen - Folytatás a 7. oldalról
Legalább
olyan
negatív a jogvéd✁
civil szervezetek
ilyen
megközelítése,
mint
amennyire
hasznos volt, hogy
ezt
a
témát
elfogadtatták
a
társadalommal.
Nem lehet ugyanis
az egyes embert
saját maga iránti
felel✁ssége alól felmenteni, ezt a felel✁sséget helyette
vállalni. Mert nyilvánvaló, hogy mindenki felel✁s a
saját életéért, - így a párválasztásáért is. Abban igazuk
van a jogvéd✁knek, hogy a lelki er✁szak akár
súlyosabb lehet a testinél is, de ez nem rend✁rségi
kérdés. Mit kezdhet egy b✂nüldöz✁ szerv azzal a
helyzettel, amikor pl. egy férj, vagy feleség a
házastársának állandóan azt mondja: te ügyetlen,
mihaszna, életképtelen, alkalmatlan (a becsmérl✁
jelz✁k sora tetsz✁legesen folytatható). vagy! Ilyen jogi

kategória nincs. És ugyan miért lenne baj az, hogy
olyan képzett szakember (mediátor) elé kerülnek a
családtagok, aki abban tud segíteni, hogy a
konfliktusokat képesek legyenek verekedés nélkül
megoldani, segíti annak megértését, mi és hogyan
vezetett eddig, hogyan lehet kijutni bel✁le? Hát éppen
ez az igazi segítség, - amint azt a nyugati tapasztalatok
is alátámasztották. Ha ez kimarad, annak a
valószín✂sége óriási, hogy a bántalmazott fél
visszafogadja a bántalmazót, aki természetesen
alaposan megbünteti majd az eljárásért.
A rend✁röket már évek óta képezik erre a feladatra.
Nincsenek irigylésre méltó helyzetben: az alapvet✁en
b✂nmegel✁zésre,
b✂nüldözésre
képzett
szakembereknek pillanatokon belül kell hosszú távra
ható döntést hozni széls✁séges érzelmekkel,
indulatokkal teli emberi, családi vitákban.
A lényeg: megszületett egy olyan törvény, amire
szükség volt, amelyet a tapasztalatok birtokában
tovább lehet finomítani. Mert az tény: a folyamatosan
bántalmazott családtagok segítségre szorulnak, de az is
tény, hogy életünk alakulásáért magunknak is komoly,
másokra át nem hárítható felel✁sséget viselünk. ✄

Továbbra is gy☎jtjük az aláírásokat
Kérjük azokat a falubelieket, akik a jöv✁ben tervezik valamely szolgáltatás megrendelését, vagy már
korábban sikertelenül próbálkoztak ADSL kapcsolat létesítésével, azok fáradjanak be a Közösségi Házba és
töltsék ki az igényl✁lapot, aláírásgy✂jt✁ lapot ezzel is el✁segítve a falu m✂szaki fejl✁dését. Ez idáig csak igen
kevesen jelentkeztek, még több tucat aláírást várunk, hogy meger✁síthessük az igényt a T-Comnál! Az interenet
mellett lehet✁ség van a Sat TV és a telefonvonal megrendelésére is. A három együttes megléte esetén jelent✁s
kedvezményeket nyújt a szolgáltató. Kérjük, hogy érdekl✁djenek, jelentkezzenek a Teleházban. ✄

Hívja a Polgár✆rséget!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy vészhelyzetben a polgár✝rség telefonon hívható! Amennyiben ön gyanús
tevékenységet, betörést, rablást észlel kérjük, hogy hívja a polgár✝ség ügyeletesét a 06 30/652-8824 telefonszámom!
Figyeljenek rá, hogy a tolvajok nappal is igyekeznek különféle csellel bejutni a lakásokba, f✝leg id✝s emberekhez!
Legyenek óvatosak és fokozottan figyeljenek saját értékeikre és a lakótársaikra is.

APRÓHIRDETÉSEK
Schwinn női citybike, kiváló állapotban kerékpár eladó! Ugyanitt férfi versenybicikli eladó! Érd.: 20/336-56-36 vagy a teleházban.
*
37 cm-es és 52 cm-es színes tévék eladók! Érd.: 20/336-56-36 vagy a teleházban.
*
84 cm-es Philips színes TV eladó! Irányár: 45.000 Ft. Érd.: 20/944-1500
*

Ékszertekn✝s berendezett 50 l-es akváriummal, teljes felszereléssel eladó! Érd.: 20/44-96-797
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Kistérségi hírek –
Befejez dött a falubusz program - indul az IKSZT !
Sikeresen zárult a tavaly megkezdett kistérségi falubusz program. Két héttel az írás megjelenése el✁tt
valamennyi gépkocsira felkerült a kötelez✁en el✁írt dekoráció, amelyet az FVM központi forrásából
finanszíroztak, így az nem került az önkormányzatoknak egyetlen fillérjébe sem. A matricázás befejezésével
ténylegesen is pontot tehetünk ennek a mindenképpen települési közérzetet javító fejlesztésnek a végére. Csak
emlékeztet✁ül említem meg a nyertes települések nevét, ahol már javában dolgoznak a falugondnoki teend✁ket
ellátó falubuszok: Boda, Bükkösd, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Királyegyháta, Sumony. Gratulálunk az
önkormányzatoknak és jó munkát kívánunk az új buszokat „kezel✁” falugondnokoknak.
Szinte még be sem fejez✁dött az egyik program, már is itt a másik, egy lényegesen nagyobb falat.
Kistérségünkben tizenhat település adta be igényét az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér ( IKSZT )cím
elnyerésére. Örömmel említjük a sikert, valamennyi beadott pályázat kedvez✁ elbírálást kapott az els✁
fordulóban, címbirtokos lett és ezzel megnyílott a lehet✁ség a második fordulóban való részvételre,ami egyben
már a beruházást,kivitelezést és a majdani m✂ködtetést jelenti. A helyi települési szinteken m✂köd✁ közösségi
házak 100 százalékos támogatást kapnak, a pályázóknak csak az ÁFA költségeket kell állniuk, ami azért valljuk
be nem kis falat egyetlen település számára sem, ebben a gazdasági helyzetben. A fejlesztés során lehet✁ség van
meglév✁ épületek korszer✂sítésére, felújítására, valamint meglév✁ épületek b✁vítésére. Hogy hol mit
alkalmaznak, ez a helyi viszonyoktól függ, a rendelkezésre álló elhagyott, nem gondozott épületek
helyreállításával.
A fejlesztések során eszközök beszerzésére is van lehet✁ség, így a legmodernebb számítógépeket,
nyomtatókat másolókat stb. vásárolhatják meg a pályázók, amelyeket a helyi közösség használhat a hét szinte
minden napján. A ház alkalmas lesz a fiatalok ,id✁sebbek és szépkorúak hasznos id✁töltésére. A kit✂zött cél a
helyi közösség meger✁sítése, a tudásszint emelése, közös programok szervezése és megannyi olyan
tevékenység, amelyek a helyi lakosság életmin✁ségét javítják.
A beruházásra, fejlesztésre a támogatási kérelmeket ez év augusztus 31-ig kell eljuttatni az illetékes MVH
kirendeltségekre, ahol a bírálat történik. Az id✁ tehát sz✂kös, a tervezést szinte azonnal meg kell kezdeni. Ehhez
segítséget nyújt a helyi HVI iroda is, kérdéseikkel bátran forduljanak az iroda vezet✁jéhez Müller Istvánhoz.
Elérhet✁ség: 20-326-48-96, e-mail: szentlorinci@vkszi.hu, személyesen HVI iroda: Szentl✁rinc, Pécsi u. 21. ✄

Tanulmányút Németországba
A Nyugat Mecseki TIT szervezésében több napos
szakmai úton vett részt Györk✁ Ern✁ az Önkormányzat
képviseletében.
Kilenc
település
képvisel✁i,
polgármesterei látogattak el a Hamburg melletti
Gorlebenbe, ahol Németország magas aktivitású
nukleáris hulladékát helyezik el.
Az els✁ napon Ausztriában Boda község
testvértelepülése, Holzleithen látta vendégül a
küldöttséget. Másnap Hamburgban szállt meg a csapat.
Rövid városnézés után a következ✁ napon látogatták
meg a létesítményeket.
El✁ször egy szakmai el✁adást hallgattak meg a
tárolás
megoldásairól.
Ezt
követ✁en
bányászfelszerelésben megtekinthették a 840 mélyen
fekv✁ kutató laboratóriumot. A vágatban tájékoztatást adtad az eddig elvégzett munkáról és a jöv✁
elképzeléseir✁l. A szakemberek megfogalmazták, hogy miért biztonságos a sugárzó anyag elhelyezése ebben a
környezetben. Ehhez hasonló kutatólabor nálunk még csak tervekben szerepel. A hulladékot egyenl✁re még
nem itt, hanem a felszín felett átmeneti tárolókban helyezik el.
A tapasztalatokról Györk✁ Ern✁ elmondta: Szigorú biztonsági el✁írásokat betartva jutottunk be a
létesítményekbe, ahol megtekinthettük a munkálatokat és tájékozódhattunk a m✂szaki és biztonsági
kérdésekr✁l. Az elmondottak meggy✁z✁nek t✂ntek arra vonatkozóan, hogy egy ilyen létesítményben
biztonságosan tárolhatók lesznek majd a nukleáris hulladékok.
A tartalmas szakmai utat követ✁en, jó hangulatban, busszal érkezett haza a társaság a hosszú útról. ✄
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NymTIT Gyorsinfo – 2009. június
Bakonya

Hetvehely

A hagyományoknak megfelel en június els szombatján

A

Közúti

Közlekedési

Szakszervezet

Baranya

rendezték meg a gyermek és falunapot Bakonyán. A

Megyei Szervezete Hetvehelyen szervezte meg „Foci

délel tti programok a gyermekeknek szóltak, volt

Majális” nev✁ rendezvényét. A résztvev ket Wágner

légvár, arcfestés, lángos és üdít is ingyen. Ezután egy

Antal polgármester, Horváth Zoltán, a Pannon Volán

kiadós ebéd várta a vendégeket és a falu lakóit,

Zrt. vezérigazgatója, és Dr. Konkoly Thege Mária, a

miközben

Közúti Közlekedési Szakszervezet Baranya megyei

a

színpadon

lezajlottak

a

kulturális

programok. A gyerekek megmutathatták ki miben

elnöke

ügyes, volt vers-, próza-, ének- és táncbemutató is. A

programok lebonyolítását Gyenei János és Csizmadia

délutáni kulturális programok alatt a színpadra hívták a

Dezs települési képvisel k, a Volán dolgozói végezték.

foci kupa résztvev it, a f z versenyen indulókat és a

A rendezvényen volt f zés, foci, kocsikázás, árpádkori

legjobb borok gazdáit is. Számukra értékes jutalmakat

templom-látogatás, horgászás. A jó hangulatot a

adtak át a szervez k, igazi juniális hangulat volt

Különjárat zenekar alapozta meg, a friss hideg sörr l

Bakonyán.

pedig Gulyás Attila helyi vállalkozó gondoskodott.

Boda

köszöntötte.

A

helyszín

kiválasztását,

a

A MOHOSZ gyereknapi horgász versenyt rendezett a

Elkészültek a település két játszóterének felújításával.

hetvehelyi

horgásztavon.

Meglepetésként

minden

vetélked kkel avatták fel,

gyerek egy spiccbotot, szákot, csalit és etet anyagot

melyen az önkormányzat ajándékokat is adományozott.

kapott, melyet a horgászat után megtarthatott. Az

Az egyik játszótéren egy faházat is felállítottak, amelyet

iskolások között is népszer✁ a horgászat, így 33 tanuló

a településen él gyermekek fognak kifesteni.

vehetett részt az eseményen.

Az eszközöket különböz

Június közepén hatalmas vihar tombolt végig a térség

K✂vágótöttös

falvakban is dió

A szokásostól eltér en, egy kirándulást választottak a

nagyságú jég esett, hatalmas anyagi károkat okozva.

település lakói a falunap alkalmából. A falu lakói –

Nagyon sok ház és középület teteje megrongálódott, de

közel 130 polgár – négy busszal indult útnak.

az autókat sem kímélte a vihar. A bodai templom tetejét

Felkeresték a k szegi várat, a Széchenyi család

50 négyzetméteren szakította be jéges . A település a

fészkét Nagycenken, és a fert di kastélyt is.

településein. Bodán és a környez

pénzügyi tartalék felhasználásával igyekszik fedezni a
helyreállítási munkákat.

Cserdi
Befejez dött a település templomának renoválása. Több
mint 30 négyzetméteren festették át a felületet speciális
alpintechnika segítségével.
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