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Hírlap
Önnek is ingyen jár!

„Genreál” per: 17 milliót vesztett az Önkormányzat
Jogerősen lezárult a per, amely az önkormányzat és az Arató József vezette Generál Egyesület közt folyt,
már több éve. Erről, az ennek következtében kialakuló helyzetről, és saját véleményéről beszél a polgármester:
Arató József és a önkormányzat közti vita régi, rá- úgy, hogy ez a sok munka és befektetett tőke a Generál
adásul bonyolult, ezért most is fontos röviden össze- tulajdona legyen, sőt, arról is, hogy a Generál a Bükfoglalnom annak lényegét. Mint azt a falulap korábbi kösdi Sportegyesület törvényes jogutódja legyen, - ezt
számában elmondtam, a Generál egyesület pert indított tőlük kéne megkérdezni. Nyilván nem akartak rosszat,
az önkormányzat ellen, követelve a bükkösdi sporttele- de gyanítom, nem gondolták végig, ennek milyen jogi
pen korábban végzett beruházásainak pénzügyi ellen- következményei lehetnek. Általában is azt tapasztatételezését. Ahhoz, hogy a falu lakosai megértsék gon- lom, az emberek még ma sem hiszik el, hogy a tetteikdolataimat és az események miatti őszinte megrendü- nek, vagy mulasztásaiknak következményeik vannak,
lésemet, el kell mondanom, hogy mi is egy – bármi- olykor bizony súlyosak...
lyen - egyesület célja? Mindig valamilyen közösség
Arról is beszéltem, hogy a korábban tettvágyó
számára hasznos elképzelés megvalósítása. (Természe- egyesület aktivitása egy idő után érzékelhetetlen lett a
tesen a Generál egyesületé ilyen cél, hiszen a bükkösdi falu lakossága számára. Hogy ez így alakult, azért is a
lakosok sport és szabadidő tevékenységével kapcsola- tagság a felelős, hiszen a Generál elnökségének kellett
tos.) A tagok önkéntesen döntenek egy egyesület volna minden évben programot, és azt ezt biztosító
megalakításáról, saját elvitathatatlan joguk az egyesü- költségvetést kialakítani, majd ezt a tagságnak kellett
letből való kilépés is. Viszont nagyon fontos tudni, volna a közgyűlésen jóváhagynia. Programnak és költhogy a tagság nemcsak jogokkal, hanem kötelezettsé- ségvetésnek kellett lennie, - hiszen enélkül törvénytegekkel is jár. Ugyanis minden egyesület működéséért lenül működik bármilyen egyesület, és a bíróságon
maga a tagság felel: az elnökség évközi döntéseit is aligha indíthatott volna ellenünk pert. De hát tapasztaljóvá kell hagynia, különösen a pénzügyi döntéseket!
ta valaki, hogy mit tett a Generál a falu érdekében az
Ez azért fontos, mert a Generál egyesület önkor- utóbbi években? Nem... Azt, hogy milyen programot
mányzat ellen indított perében Arató József „csak” és költségvetést fogadott el a tiszteletreméltó bükkösdi
képviselte az egyesületet, de – legalábbis törvény sze- polgárokból is álló egyesületi tagság, csak ők tudják.
rint – a per indításáról, a követelt pénzösszeg nagysá- Ezek után érthető a kiábrándultságom, szomorúságom,
gáról a végső döntést a taggyűlésnek kellett jóváhagy- polgármesterként pedig a szorult helyzetem. Ugyanis a
nia. Annak a taggyűlésnek, amelynek többségében bíróság másodfokon, tehát jogerősen jóváhagyta az elközismert és tiszteletben álló bükkösdi polgárok a tag- sőfokú ítéletet, ami azt jelenti, Bükkösdnek közel 17
jai, akiknek ily módon tudniuk kellett arról, hogy az millió forintot kell kifizetnie! A falulapban arról is
Arató József által indított per mit jelent ennek a kis fa- beszéltem több alkalommal, hogy az önkormányzatok
lunak az életében! Ha valaki arra hivatkozik, hogy finanszírozása mindig szűkül. Nyilván mindenki hallja
nem tudta, aligha hihető, hiszen az erről a döntésről a híreket a válsággal kapcsolatban: jövőre még nehekészült közgyűlési határozatot ismernie kellett, mi zebb lesz a helyzet. Mit lehet tenni egy olyan települétöbb, meg is kellett szavaznia!
sen, ahol a legtöbb ember munkanélküli, tehát az
Indult tehát egy per az önkormányzat ellen, amely SZJA-ból alig folyik be pénz, ipari tevékenynagyon sok pénzt követelt a mindig pénzszűkében levő ség, ami komoly bevételt jelentene, szintén nincs, viönkormányzattól, - azaz a falu lakóitól. Korábban el- szont nagyon sok a szociálisan rászoruló polgártármondtam: a Generál Egyesület valóban sokat tett a fa- sunk, és még intézmények is működnek? Ha azt monluért, komoly beruházásokat is megvalósított. Igaz, - dom, hogy bilincsbe verve kell táncolni, akkor nem is
és ezt éppen az ebben dolgozó helybéliek tudják leg- tudom jól kifejezni a helyzetemet. Nem azért mondom
jobban, - e beruházások megvalósulása a helyiek ko- ezt, mert sajnáltatni akarom magam, de amikor pénzmoly társadalmi munkájának, szabad idejének, sőt, ügyekben borotvaélen kell táncolnunk, hogy mindenre
sokszor vagyonának felhasználásával történt, - de a jusson pénz, érthetően bánt, ha azt hallom, rosszul
munka megszervezése a Generál érdeme. Hogy az ere- tesszük a dolgunkat, mert nem elég a segély, fizetni
deti bükkösdi sportegyesület (BKSE) tagjai miért dön- kell szolgáltatásokért, bezzeg a másik faluban csomatöttek úgy, hogy a Generál tagjai lesznek, miért gon- got kapnak a nyugdíjasok, - szóval mintha személyedolták úgy, hogy helyesebb, ha az 1952 óra működő sen én, a jelenlegi polgármester tehetnék arról, hogy
egyesület helyett a Generál egyesületi tagságaként kevés a falu pénze.
▶
döntsenek ezekről a beruházásokról, miért döntöttek

Bükkösdi Hírlap
Ráadásul bármilyen előrelépésre kizárólag
pályázatok révén van esélyünk, a pályázatokhoz pedig
tekintélyes önrészre van szükség. Mondhatjuk, hogy
nincs önrészre pénzünk, - de akkor tényleg vége a
falunak... És ebben a helyzetben kell 17 milliót
kifizetnünk, - méghozzá úgy, hogy nem lehet
eltekinteni arról, amit eddig mondtam az ügyről. Mit
jelent ez a falunak?
Tudni kell, hogy az államtól a falu működésére
szolgáló támogatás havonta érkezik meg. Egy
esetleges inkasszó 3 hónapra lenullázná az
önkormányzat számláját. A kifizetéssel teljesítjük a
bíróság által ránk szabott fizetési kötelezettségünket,
de ennek óriási ára van! Mivel egyetlen fillér sem
marad a számlánkon, ez azt jelenti, hogy nem tudunk
semmit fizetni:
- a hivatal alkalmazottainak nem tudjuk a fizetést
folyósítani,
- semmilyen számlát nem tudunk kiegyenlíteni (áram,
víz stb.)
- nem tudjuk az utcai közvilágítást fizetni, ezért azt
kikapcsolják, vaksötétség lesz,
- nem szállítják el a szemetet, mert nem lesz pénz rá,
- nem tudjuk az óvoda és iskola működéséhet
szükséges pénzt átutalni,
- semmiféle szociális segélyt, ebéd, gyógyszer
hozzájárulást, gyermektámogatást nem tudunk fizetni,
- semmiféle, fejlesztést szolgáló pályázatot nem
nyújthatunk be, mert hiányzik az önrész, - márpedig
éppen most van az Uniós pályázatok dömpingje.
Vagyis: abszolút csődhelyzet alakul ki. Nyilván van,
aki fölteszi a kérdést: ha így áll a helyzet, miért nem
fogadtuk el az Arató József által, az elsőfokú ítélet
után tett ajánlatot, hogy t.i. 80 éves használatra adjuk
át a sportot szolgáló önkormányzati ingatlanok
nagyobb részét, ill. ingyenesen adjunk át a Generál
számára ingatlanokat? Ennek két oka van. Egyik az, és
ezt fontos hangsúlyozni, az Arató József – és az
egyesület bükkösdi tagsága által is jóváhagyott perbeli
követelés eredetileg nem az ingatlanok megszerzése,
hanem pénzkövetelés volt! A másik ok az, hogy 80 év
használatba adás gyakorlatilag azt jelenti, ingyenes
tulajdont szerez valaki, hiszen a még meg sem
született bükkösdi gyerekek is azt látnák: a falu
tulajdonával más gazdálkodik. Ráadásul komoly jogi
aggályokat is felvetne egy ilyen döntés: ha ugyanis
ezekből az ingatlanokból haszon származik, márpedig
származik, és erről ingyenesen lemondunk, akkor
felmerül a hűtlen kezelés lehetősége, és én, mint
polgármester nem kívánom magamat egy ilyen büntető
eljárásnak kitenni, sőt, nem kívánom elítéltetni
magamat. Gondolom, a testület összes tagja ugyanígy
gondolkodik, hiszen a testület döntéseiért mindenkinek
személyesen vállalnia kellene a felelősséget.
Mi 4 évre kaptunk felhatalmazást a lakosságtól,
méghozzá arra, hogy a falu érdekében dolgozzunk, - se
▶

2

2009. szeptember
erkölcsi alapunk, se jogi lehetőségünk nincs arra, hogy
az unokáink, ükunokáink jogait csorbítsuk! Tehát e
bírósági döntésnek igen komoly következményei
vannak. A következmények egy része rövid távú: a
falu csődje és nagyon sok család abszolút
ellehetetlenülése. Nem kevésbé tragikus a hosszú távú
következmény sem: a pályázatok elmaradása miatt az
elkövetkező 4-7 évben minden fejlesztés elmarad, és
ezt soha nem lehet behozni. A mostani pályázatok
ugyanis uniós pénzekből vannak, ez a lemaradás
véglegesen megpecsételné Bükkösd életét, teljesen és
behozhatatlanul leszakadnánk, - az ilyen települések
szomorú sorsát mindeni ismeri. Arató József
egyfolytában arra hivatkozott, hogy az egész pert nem
a pénzért csinálta, hanem erkölcsi okból, mivel úgy
érzi, hogy a Generált kisemmizték a helyi sportéletből.
Nos, a bírósági ítélet erkölcsileg kárpótolta őt, - és
természetesen az önkormányzat sem vitatta, hogy
korábban sokat tett a faluért. Tehát az erkölcsi
elégtételt megadta a bírósági ítélet. Ha valóban ez volt
Arató József igazi célja, és ha valóban s falu érdekeit
tartja szem előtt, amit mindig hangoztat, akkor lehetne
olyan nagyvonalú, hogy eláll a közösség szempontjaira
tekintettel a követelésétől. Persze meglehet,
gyermekien naiv vagyok, ha így gondolkodom. Mégis
így gondolom. És így gondolom a Generál Egyesület
köztiszteletben álló bükkösdi tagjaival kapcsolatban is:
ha eddig nem vették komolyan döntésük súlyát, most
végképp el kéne gondolkozniuk: mit mulasztottak a
bükkösdiekkel szemben, mit tehetnek még az
érdekükben, - ha most sem tesznek semmit, képesek
lesznek polgártársaik szemébe nézni? Azokéba, akik
pl. nem kapnak gyermekvédelmi, gyógyszer, vagy
étkezési támogatást? Hangsúlyozom:az ítélet jogszerű.
Ám mindenki tudja, a bíróságok nem igazságot, csak
jogot szolgáltatlak. Tehát nyugodtan mondom: nem
érzem igazságosnak. A magam részéről mindent el
fogok követni, hogy ez a rémállapot ne következzen
be. Tarai Klára jegyző asszonnyal gőzerővel
dolgozunk a vészfogatókönyveken, kötelességünknek
tartjuk, hogy megtaláljuk a lehetséges megoldást. De
nem árt, ha mindenki tudja: ha nem kell is
vaksötétségben lenni, ha továbbra is lesz
kedvezményes gyermekétkeztetés, segély, fizetés, stb,
mert találunk elfogadható áthidaló megoldást, - ennek
árát akkor is a bükkösdi lakosoknak kell megfizetni.
Ha jogos zúgolódás lesz a majdani megszorítások
miatt, - ne bennünket szidjanak, - azt a kérdést, hogy
MIÉRT? Arató Józsefnek és a Generál egyesület
tagságának tegyék föl... ■
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Két éve indult a cementgyári építkezés
Most két éve, 2007 szeptember 6-ikán indultak a királyegyházai cementgyár alapozási munkálatai. Ebből
az alkalomból Kővári József, a Nostra Cement kft. ügyvezető igazgatója tájékoztatta a sajtó képviselőit az
építkezés jelenlegi állapotáról.
olyan kulcsfontosságú berendezések, mint a
cementmalom, a klinkerhűtő, vagy, a hőcserélő,
európai beszállítóktól, a vas- és acélszerkezetek
Kínából
érkeznek.
A cementmű kivitelezése várhatóan 2010 júliusában
fejeződik be, ezt 3-6 hónapnyi próbaüzem követi. A
gyár 2011-től állít elő cementet, termelését pedig
fokozatosan
növeli.
A létesítmény több mint 100 embert foglalkoztat majd,
éves kapacitása 630 ezer tonna klinker, 750-850 ezer
tonna
cement
lesz.
A gyártáshoz szükséges alapanyag vasúton érkezik
a cég bükkösdi kőbányájából Királyegyházára, a
A terveknek megfelelően halad a Nostra Cement készterméket pedig vasúton és a tervek szerint
Kft. cementművének építése Királyegyházán. A megépülő M60-as gyorsforgalmi útra csatlakozva,
szállítják.
mintegy 50 milliárd forintos beruházás 2010 nyarára közúton
A
vállalat
korábban
27
milliárd,
aztán
30-33
készül el, a gyár 2011-ben kezdi meg a termelést milliárd
forintos
beruházással
számolt,
a
helyszín
közölte a társaság ügyvezető igazgatója. Kővári József
beszámolt arról, hogy az építési munkák készültségi megváltoztatásával és az idő múlásával azonban a
50
milliárd
forintra
emelkedtek.
foka jelenleg 70, a mélyépítésé 65, a szereléseké 20 költségek
A
társaság
a
beruházáshoz
a
kormány
egyedi
döntése
százalékos. Szakemberek hozzáláttak a klinkersiló
alapján
a
Nemzeti
Fejlesztési
és
Gazdasági
acélszerkezetének összeállításához, melyet még
szeptemberben
a
villanyszerelés
követ. Minisztériumtól 800 millió forintos állami támogatást
Hozzátette: a technológiai szerelést magasan képzett kapott a Beruházás-ösztönzési Célelőirányzat terhére.
kínai mérnökök irányítják. A működés szempontjából ■

Új helyi egyesület
került bejegyzésre
Mint arról korábbi számunkban
is beszámoltunk a Polgárőr
Egyesület bejegyzése a többszöri
hiánypótlásokra való felszólítások
miatt jelentősen elhúzódott. Most
azonban örömmel tudatjuk, hogy ez
a kérdés nemrégiben megoldódott.
Az eljárás ügymenetében a
Közösségfejlesztő
Egyesület
nyújtott segítséget az új egyesület
számára. A hivatalos bejegyzése
megtörtént, így már a helyi
polgárőr mozgalom egyesületi
formában
működhet
tovább,
melynek
elnöke
immáron
hivatalosan is Hajdu József.
A bejegyzés körüli hosszadalmas
huzavona ezzel ugyan megoldódott,
és a korábban szintén közzé tett új
szolgálati
gépkocsi
átés

használatba vétele még ebben a valaki aki kölcsönözni szeretne.
hónapban megtörténik. ■
Továbbra is várunk minden olvasni
legyen az rendszeres
A Közösségi Ház hírei vágyót,
korábbi vendégünk vagy újdonsült
Szeptember 15-én új könyvek érdeklődő! A regisztráció és a
érkeztek
a
Közösségi
Ház kölcsönzés továbbra is ingyenes,
könyvtárába, az idei évben már azonban ha 14 év alatti gyermek
második alkalommal. Az állomány szeretne taggá válni, akkor kérjük a
ugyan lassan bővül, de a könyvtár beiratkozásra valamelyik szülő is
megalakulásához
képest
a kísérje el! ■
példányszám
növekedés
már
E-ON hibabejelentés
szembetűnő. Mind a szépirodalom,
mind
szakés
kézikönyv Arról értesültünk, hogy több
kategóriában, és természetesen a esetben az E-ON munkatársai
gyermek és ifjúsági irodalmat tévesen
az
Önkormányzathoz
tekintve is bővült az állomány irányítják
a
közvilágítással
összesen több mint 100 db meghibásodásával
és
egyéb
könyvvel. Így már egyre több szép hibákkal kapcsolatos panaszt tenni
könyvtől roskadoznak polcaink, kívánó lakosokat.
Ezekben az
melyek továbbra is mindegyike esetekben nem az önkormányzatot
vadonatúj,
frissen
vásárolt kell
hívni,
hanem
bárki
kiadvány. A könyvtárnak jelen bejelentéssel élhet az ingyenesen
pillanatban csaknem száz regisztrált hívható
06 80/20-50-50-es
tagja van, és szinte minden nap van telefonszámon! ■
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Változás a Képviselő
testület összetételében

testületnek. Számra tehát nem új a feladat. Érdekesség,
hogy Bartalovics személyében ismét egy férfi szerzett
mandátumot, így továbbra sincs hölgy a képviselők
között. Bartalovics Képviselő Úrnak jó munkát
Mint ismeretes Szabó Zoltán lemondása kapcsán új
kívánunk! ■
tagot kellett jelölni a bükkösdi Képviselő-testületbe. A
Afrikai misszióban
törvény szerint a lemondott képviselő helyére a
választáson elért eredmények alapján a következő
gyógyít a háziorvosunk
legtöbb szavazatot kapott képviselőjelölt kerülhet. A
választási eredmény szerint ez a személy Pernekker
Az Afrikai-Magyar Egyesület negyedik alkalommal
Józsefné lett volna, ő azonban nem vállalta a önkéntes orvosokat küld Kelet-Kongóba a Háború
megbizatást. Szintén nemet mondott Eilinger Gyermekei Segélyakció keretében. A 3 fős csapat
Ferencné, aki az eredményei alapján ezután szeptember 15-én, kedden utazott el Budapestről, hogy
következett volna. Végül letehette az esküt a megkezdje egy hónapos gyógyító tevékenységét egy
szeptember 21-i rendkívüli testületi ülésen Bartalovics menekülttáborban és a környező falvakban. A csapat
János, aki korábban már tagja volt a Képviselő- tagja dr. Kutnyánszky Valéria háziorvos is. ■

Ősz, Búcsú, Falunap
Bükkösdön az elmúlt öt évben szeptember első
heteinek egyik hétvégéjén került megrendezésre a
Mézes-Mázas fesztivál a Bükkösdi Közösségfejlesztő
Egyesület szervezésében.
Azonban az idén ősszel megtartott bükkösdi falunap
jelentősen szakított a korábbi évek hagyományaival.
Ennek több oka is van. Elsősorban anyagi, hiszen a
korábbi években elnyert támogatásokra idén nem volt
esélyünk. Olyannyira komoly volt a forráshiány, hogy
felmerült a gondolat, hogy egyáltalán ne legyen
rendezvény. Az idén mint mindenen, ezen is spórolt az
állam és a szokásos forrás helyett „csak” egy
falunapokra kiírt pályázatot tudtunk megnyerni. Tudni
kell, hogy ekkora „bazájt” csak pályázatból lehet
csapni. Az Egyesületnek, sem az Önkormányzatnak
nincs erre 1,5 millió forintja. És ne feledjük,
Bükkösdön tavasszal már volt egy majális is! A
korábbi színvonalat harmad annyi pénzből nem lehet
tartani. Mivel nem szerettünk volna, hogy semmi sem
legyen ezért helyette tartottuk meg ezt a sokkal kisebb
volumenű rendezvényt. Sajnos a klasszikus MézesMázas napról le kellett az idén mondanunk.
Elrugaszkodtunk az elnevezéstől is; a másnap
megtartott
búcsúval
összevontan
a
hétvégi
programsorozat Bükkösdi Ősz néven futott le. Ezzel is
kifejezve azt, hogy senki ne a korábban
megszokottakra számítson. Persze így is voltak
csalódott hangok. Tőlük elnézést kérünk. Sok minden
hiányzott: nem voltak kézműves sátrak, büfésátor,
szakmai előadások és nagy nevű élő zenei előadók.
Viszont kiváló volt a hangulat, és az esti órákra
zsúfolásig megtelt a tér. Talán még ennyien soha nem
jöttek ki a térre. Másféle mulatság volt ugyan, de úgy
tűnik, hogy erre még nagyobb is volt az érdeklődés.
Szeretnénk megköszönni azoknak akik lehetővé tették
a rendezvényt megvalósulását. A program anyagi
forrása legnagyobb részben az ÚMVP által
meghirdetett Falunapi rendezvények 2009. pályázat
volt. A rendezvényt támogatta még a Mecsekérc Zrt.
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és sokat köszönhetünk Önkormányzatnak is. A fedett
színpadot a Nyugat-Mecseki Területfejlesztési és
Információs Társulástól kaptuk, a hangosítást szintén
ők biztosították. Az Egyesület és az Önkormányzat
közös finanszírozásában szombaton és a másnapi
búcsú napján is ingyenesen üzemeltek a körhinták és a
légvár, a fiatalok nagy örömére.
A program ugyan már reggel elkezdődött az árusok
és a körhintások kivonulásával, de csak 14 órakor
kezdődött hivatalos megnyitóval. Egészen a kora esti
órákig a helyi és részben helyi érdekeltségű amatőr
előadók léptek fel. Köszönjük Bóna Zsófinak, Kovács
Ervinnek és a Hangzorró zenekarnak, hogy bemutatták
tehetségüket a nagyközönség előtt. Az esti műsor része
volt az Egy Híján Trió nevű formáció, akik akrobatikus
biciklis-késdobálós műsorral léptek fel. Ihos József,
Kató néniként szórakoztatta a közönséget. A 8 órától
fellépő sztárvendégre, Krisz Rudira pedig rengetegen
voltak kíváncsiak.
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a rendezvény
népszerűbb volt, ahol a falu apraja-nagyja is
várakozáson felüli létszámban gyakorlatilag minden
korosztály részvételével képviseltette magát. Így egy
sikeres és népszerű őszi falunapot sikerült
megvalósítani. ■
V.G.
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SZEPTEMBERI HÍREK AZ ISKOLÁBÓL

Szeptember 11-én, pénteken került sor az iskola hagyományos erdei akadályversenyére, ahol többféle állomáson kellet az
osztályok csapatainak ügyességüket, leleményességüket bizonyítaniuk. Az akadályok leküzdése után a sportpályán és a
sportcsarnokban különböző sport- és ügyességi játékok várták őket. A szülők ismét ízletes bográcsban főtt ebéddel látták
vendégül a gyerekeket.
Az Autómentes Világnap keretében
kerék-páros ügyességi és KRESZ-verseny
zajlott
szeptember
17-én
az
iskolaudvarban. (A képen a győztes
csapatok képviselői mutatják büszkén
oklevelüket.)
Ugyanezen a napon a Kapronczay
Alapfokú Művészeti Iskola tartott
táncbemutatót az iskolában, azzal a céllal,
hogy tanítványokat toborozzanak erre a
tanévre is a bükkösdi gyerekek közül.

MESEÜNNEP
Benedek Elek születésének 150. évfordulóját, a Magyar Népmese Napját meserajz-kiállítással és
meseünneppel köszöntötték az iskolások, a vendégül hívott óvodás gyerekekkel együtt. Az ünnepi
műsorban magyar népmesék és furulyán előadott népdalok hangzottak fel a gyerekek előadásában. Györkő
Ernő tanár úr ismertette a nagy mesemondó életútját, majd bemutatásra került a „Király Erzsi hegedűje”
című mesefilm.

SZENTKATOLNAI BÁLINT
GÁBOR MLÉKTÁBLÁJÁNAK
FELAVATÁSA
Hazánkban Bükkösd a negyedik
település,
amelynek
emléktáblát
adományozott
a
Dél-Dunántúli
Regionális Eszperantó Alapítvány az
erdélyi testvérfalu, Szent-katolna
szülötte, a híres tudós, Bálint Gábor
tiszteletére. Az emléktábla-avató
ünnepségen Nagy Róbert, a DURA
képviselője ismertette Bálint Gábor
szakmai életútját. Ezt követően Meisl
Károlyné igazgató az iskola nevében,
Budai Zsolt polgármester a bükkösdi
önkormányzat
nevében
megkoszorúzta az emléktáblát.

KIÁLLÍTÁS
Székelyföld két híres
szülöttjének állít
emléket az a kiállítás,
amely szeptember
30-án nyílt meg az
iskolában erdélyi
dokumentumokból és
tárgyi emlékekből.

Összeállította:
Györkő Ernő
és
Heffner Anna
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ÓVODAI ÉLET
Az idei nevelési év szeptemberében 22 kiscsoportos korú
gyermek érkezett intézményünkbe, hogy megkezdhesse az
óvodát - melyet a közoktatási rendszer első láncszemének
neveznek - azaz az óvodai életet.
Augusztus17-től vártuk a szülőket és gyermekeiket, hogy
ismerkedhessünk egymással, az óvoda épületével, környezetével.
Biztosítottuk számukra a könnyebb beilleszkedést segítő "anyás
beszoktatást", mellyel számos család élni kívánt, így gyermekük egyéni
ütemben, fokozatosan, kíméletesen vált az intézmény óvodásává.
Fontosnak tartottuk,
hogy a gyermekeket otthonukban is meglátogassuk és onnét
is invitáljuk őket, bizalmukat, szimpátiájukat megnyerve.
Törekedtünk
a
közvetlen
kommunikációra,
a
személyességre, hiszen feladatunk a folyamatos, bizalomra
épülő, segítő, őszinte, együttműködő partneri
viszony
kialakítása és fenntartása a közös nevelés érdekében.
A szülő joga és kötelessége elsősorban a gyermek nevelése,
az óvoda kiegészítő, segítő szerepet tölt be. A gyermek
fejlődéséért a család és az óvoda egyaránt felelős. Építeni
kívánunk a családi nevelés eredményeire. A kiegészítő
szerepkörünkből adódóan az óvodánk családias lehet, de más
a funkciója, küldetése, mint a családnak.
Az eltérő gyermeknevelési szokások, igények megismerésére
törekedtünk, és hogy ezeket közelítsük a gyermek fejlettségi mutatóihoz. Segítő, kezdeményező szándékunkat
éreztetjük velük.
Csoportunkba 11 lány és11 fiúgyermek jár. Busszal bejáró gyermek 17 fő, 5 gyermek bükkösdi, 8 gyermek
másodszorra járja a kiscsoportot.
Az óvoda biztosítja számukra a nyugodt, szeretetteljes légkört, mi óvodapedagógusok pedig fokozottabban
alkalmazzuk az egyéni bánásmód elvét. A hátrányos helyzetű gyermekek esetében szorgalmazzuk, hogy
rendszeresen járjanak az óvodába, így biztosítottá válik napi gondozásuk, étkeztetésük.
Nem választjuk szét a nevelést és az oktatási, tanulási folyamatot. Napi fejlesztő tevékenységeinkkel,
programjainkkal, módszereinkkel arra törekszünk, hogy elősegítsük a gyermekek minél egészségesebb, minél
harmonikusabb, minél sokoldalúbb fejlődését. Változatos tartalmakat biztosítunk az egyéni és életkori
sajátosságokhoz illeszkedően, hogy egyes tapasztalataikat, ismereteiket többféle helyzetben, módon, formában,
színben, helyen szerezhessék.
Gazdag, színes, ötletes dekorációkkal, az aktuális évszakhoz, szokáshoz, hagyományhoz, ünnephez igazodva
tesszük szebbé óvodai környezetünket, a folyosókat, csoportszobákat.
A gyermekek által készített rajzok ill. egyéb munkák is helyet kapnak annak érdekében is , hogy a
gyermekek otthonosabbnak érezzék az épületet, sajátjuknak, mely megengedi, hogy kifejezhessék identitásukat,
egyediségüket.
Óvodánkban etnikai nevelés is folyik, melyhez szorosan köthető nevelési feladat a másság elfogadása és
elfogadtatása. Programunk kiemelt része a cigány hagyományok, haladó értékek megjelenítése a
mindennapokban (művészetek, kézművesség...)
Irodalmi (mesék, versek) és zenei nevelés, kézműves tevékenységek tartoznak ide. Irodalmi gyűjteményünk
változatos, figyelembe veszi az egyes korosztályok által a befogadhatóságot. Egyszerű cselekmény és egyszerű
szóhasználat jellemzi, ill. tréfás fordulatok.
Nevelő, fejlesztő munkánk során arra törekszünk, hogy a közös tevékenységek, közös élmények örömét,
érzelmi többletét a gyermekek átéljék, átérezzék, hogy éljünk azokkal a helyzetekkel, amelyek megadják annak
a lehetőségét, hogy a kisgyermek szabályokat alkothasson, betarthassa, majd később betartassa azt.
Pozitívan értékelünk, modellt nyújtunk, nagy szerepet tulajdonítunk a közösség által megkövetelt
viselkedésmintáknak.
Az első időszakban az ismerkedési, beilleszkedési, szokásalakítási szakaszról beszélhetünk.
Az egészséges életmód kialakítása az egészségre nevelés az óvodai életben megalapozó jellegű, mely
minden nevelési mozzanatban jelenlévő tevékenységet jelent.
▶
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Kiemelt jelentőségű a gyermek
testi
gondozása,
testi
szükségleteinek kielégítése, testi
épség védelme, higiénés szoktatás,
tisztálkodás, kultúrált étkezés,
környezeti higiéné és rend,
balesetmentes viselkedés, a ruházat
tisztántartásának megtanítása.
Mindezek a testápolás, az
egészségvédelem,
az
egészségfejlesztés
megalapozó
szokásainak alakítását segítik. Ismerkedünk, gyakoroljuk a helyes
kézmosást, szappan ill. zsebkendő használatát, csap elzárását, cipő le-ill.
felvételét, ügyelünk a mosdó rendjére, törölköző használatra.
Gyakoroljuk a fogápolási technikákat, hogy szokássá, belső igénnyé válhasson a mindennapokban is.
A pihenés, az alváshoz szükséges nyugodt légkör megteremtése is mindennapi feladatunk, mely
elengedhetetlen az egészséges fejlődéshez.
Mivel a gyermekek alapvető tevékenysége a játék, ebből próbálunk kiindulni fejlesztéseink során.
Fontos, hogy minden tevékenységet játékként éljenek meg, és a tevékenységek során észrevétlen
szerezzenek tapasztalatokat.
Tevékenységi tartalmaink:
Anyanyelvi nevelés, irodalmi nevelés, mely mesékkel
való ismerkedésben, verselésben, mondókázásban valósul
meg.
A zenei nevelés során a hallás, a ritmus, az időérzék, a
zenei emlékezet, a zenei alkotókedv fejlődik a dalos
játékok, közös éneklés, mondókázás, zenehallgatás által
Manuális-vizuális nevelésünk az építő, ábrázoló, alkotó
tevékenységek, firkálgatás, festés, gyurmázás, tépés, nyírás,
ragasztás során segíti a gyermek térbeli, formai és
színképzeteinek kialakulását, gazdagodását.
A testedzés, a mozgásos tevékenységek is hangsúlyosak.
Udvari játék, élményszerző séta, kirándulás során is
ismerkedünk a közlekedés a sorban állás szabályaival.
A külső világ tevékeny megismerése (élő és élettelen, ezen belül
matematikai tapasztalatszerzések) komplexen jelenik meg a többi
tevékenységgel.
Egy-egy téma, tartalom köré szerveződik az összes többi
tevékenység.(játék, néphagyomány, jeles napok, ünnepek, évszakok)
Törekszünk arra, hogy a gyermekek egy adott témával
kapcsolatban minél több érzékszervi tapasztalatot szerezzenek, hogy
fedezzék fel a különböző összefüggéseket és, hogy észrevételeiket
próbálják megfogalmazni. Érzelmeiket gyakorolják kifejezni
gesztusaikkal, mimikájukkal, metakommunikációs jelekkel is.
Fontos, hogy fejlődjön egymáshoz való érdeklődésük,
alkalmazkodási készségük.
Várjuk és segítjük a" baráti "kapcsolatok kialakulását. Az év közben érkező óvodásokat már szeretnénk
"valódi" kis közösségben fogadni, segítve az ő beilleszkedésüket a már óvodás gyermekeink bevonásával
Ha a gyermekek örömmel, vidáman járnak óvodába, ők és szüleik is bizalommal fordulnak az óvodánkban
dolgozókhoz, ha a gyermekek szívesen vesznek részt a közös játékban, tevékenységben az már fél siker
számunkra.
További együttműködésükre számítva:
Györkő Edit, Juditné Bertényi Tímea
óvodapedagógusok és
Mojzes Józsefné, Marika
dajka ■
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Kistérségi hírek

A szeptemberi napok igen mozgalmasak a kistérség
településein. Különösen azért, mert szinte mindenki a
pályázatok
írásával,
tervezéssel,
mellékletek
beszerzésével foglalkozik. A határidő szorít, ugyanis
szeptember 30-ig kell beadni a támogatási kérelmeket
az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek (IKSZT)
kialakítására. (e cikk írása közben érkezett a hír,
miszerint a beadási határidőt meghosszabbították
október 15-ig) Erre azok a falvak kaptak lehetőséget,
akik már korábban is eredményesen szerepeltek a
pályázat első fordulójában és rendelkeznek IKSZT
címbirtokosi
okirattal.
Most
a
beruházások
következhetnek, ha eredményesen bírálják el a beadott
dokumentációkat. Kistérségünkből az előzetes
információk alapján Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi,
Gyöngyfa, Hetvehely, Kacsóta, Királyegyháza,
Pécsbagota, Szabadszetkirály, Szentkatalin, Velény és
Zók községek adják be kérelmüket. Ez a tény már
csak azért is figyelemre méltó, mert a kistérség 20

tagtelepülése közül 13 települést érint. Már mindenütt
megvannak a helyszínek, ahol a közösségi és
szolgáltató tér kialakítható. Többnyire épületek
felújításáról, korszerűsítéséről van szó, néhány helyen
a már meglévő épületek bővítésére is lesz lehetőség.
Bodán például a falu közepén a teleház melletti öreg
épület kaphat új „ruhát”, hozzá kapcsolva egy
bővítmény is szolgálhatja majd a helyi lakosokat.
Ebben az épületben minden olyan közösségi funkció
elérhető lesz, amire a településen élőknek szükségük
lehet. Ide tervezik elhelyezni például a postát is.
Hasonló a helyzet Bükkösdön és Királyegyházán is,
ahol szintén meglévő épületeket újítanak fel, illetve
bővítménnyel látják el. Hetvehelyen a már müködő
szolgáltatóház emeleti szintjét építik be, itt kapnak
helyet a közösségi és lakossági szolgáltató funkciók,
amelyek mindenki számára elérhetők lesznek.
Szentkatalinon is két szintet szeretnének beépíteni úgy,
hogy a mozgáskorlátozottak is megközelíthetik majd a
különböző funkciókkal ellátott tereket. A szociális
helyiségeket is úgy kell kialakítani mindenütt, hogy a
mozgáskorlátozottaknak biztosítva legyen a bejutás. A
kistérségi beruházások költségvetése természetesen
eltérő, de átlagban jellemzően 30-35 milliós
fejlesztések valósulhatnak meg a településeken. ■

NymTIT Gyorsinfo – 2009. szeptember
Bakonya

búcsújának napján a bodai szakácsok egy
vegyespörköltet főztek a csíkrákosi polgárok számára,
A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány, a akik ebéd közben a kitűnő bodai borokat is
CÉDE pályázat, és önerő segítségével kiszélesítik a megkóstolhatták.
Bakonyát Kővágótöttössel összekötő utat kb. 3 millió
Ft értékben. A meglévő úttest mindkét oldalát 80 cmBükkösd
rel növelik meg. A beruházás átadási határideje:
A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványnál
október 15.
pályázatot Nyújtott be a Bükkösdi Önkormányzat, az
Polgármesteri
Hivatal
épületének
akadályBoda
mentesítésére. A beruházás várható költsége
Szeptember 14-én tartotta soron következő ülését a 21.000.000 Ft. Amennyiben elnyerik a támogatást,
Nyugat-mecseki Társadalmi Információs Társulás a úgy a beruházás jövőben kezdődhet.
kővágószőlősi tájékoztató irodában. A megbeszélésen
A Bükkösdi Községi Sport Egyesület szintén
részt vett Buday Gábor, az RHK Kft. tudományos és pályázott a fenti alapítványhoz, melynek elnyerése
műszaki igazgatója, valamint Hideg József, a esetén az Egészségház teljes akadály-mentesítésére is
MECSEKÉRC Zrt. vállalati kapcsolatok menedzsere. sor kerülhet, mintegy 8.000.000 Ft értékben.
A napirendi pontok között szerepelt a társulás III.
negyedévi gazdálkodása, a németországi tanulmányút
Cserdi
tapasztalatainak átbeszélése, és az elmúlt három hónap
Folynak a térfigyelő rendszer kiépítésének
eseményeinek összefoglalója. A testület megtárgyalta
munkálatai, jelenleg a kameratartó-oszlopok alapozása
és elfogadta az október 2-án és 3-án megrendezendő
zajlik. A kivitelező tervei szerint október 15-től sor
VI. Tájoló nap programját is.
kerülhet a próbaüzemre is
*
*
Szeptember 5. és 9. között az erdélyi
Elkészült a település temetője elé megálmodott
partnertelepülés, Csíkrákos falunapi rendezvényein
harang, melyet novemberben, Márton napján
vett részt a bodai önkormányzat küldöttsége, Kovács
szentelnek majd fel, ünnepélyes keretek közt.
▶
Győző polgármester vezetésével. A település
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▶

A közmunka program keretében 26 lakóház
Kővágószőlős
felújítására nyílt lehetőség az idén. Sor került a
A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány
kőműves munkákra és a külső homlokzat kifestésére
is. A munkákhoz szükséges építőanyagokat a lakók pályázatán elnyert 11 millió forintnyi támogatás
segítségével, még az idén megvalósulhat az orvosi
vásárolják meg.
rendelő teljes akadály-mentesítése. A munkálatok
Helesfa
szeptember hónapban kezdődtek.
Szeptember hónapban – a járdaépítési program
részeként – folytatódtak a Bükkösdi víz, és a Malom
árok fölé tervezett gyalogos hidak kivitelezési munkái.

Hetvehely
A település képviselőtestülete nem adja fel annak a
lehetőségét, hogy a 2000 lélekszám alatti településekre
kiírt szennyvízcsatorna kiépítési pályázaton sikert
érjen el. Ennek érdekében újra benyújtották a település
pályázati anyagát.

Kővágótöttös
A sikeres pályázatoknak köszönhetően több helyen
is megkezdődnek a települést fejlesztő és szépítő
munkálatok, ugyanis még az idén megkötik a
szerződéseket az érintett kivitelezőkkel.
*
Szüreti felvonulást és mulatságot szervezett
szeptemberben a Kővágótöttösi Faluszépítő Egyesület,
melynek keretében átadták a település legszebb
virágos portái címeket is. ■

Felhívás
A Paksi Atomerőmű tájékoztató-kamionos programja
A 2007. július 31-én alakult Teller-projekt keretében a Paksi Atomerőmű Zrt. a Budapesti Műszaki
Egyetemmel közösen – felkészülve a parlamenti jóváhagyásra – több kommunikációs tervet dolgozott ki, amely
az új atomerőművi blokkok megépítését, valamint az atomerőmű biztonságos, környezetbarát és gazdaságos
üzemeltetésének megismerését célozza. A Teller-projekt sikeres lezárását jelentő 2009. március 31-i pozitív
parlamenti döntést követően megalakuló új projekt (Lévay Projekt) kommunikációs csoportja új
kommunikációs eszköz – egy látványos tájékoztató-kamion - alkalmazását tűzte ki célul, amely a hagyományos
médialehetőségeken túl hatékonyabban juttatja el Magyarország lakossága számára a szükséges információkat.
A tájékoztató kamion feladata, hogy a személyes találkozás lehetőségét kihasználva, a lakosságot
tájékoztassa, valamint a tájékoztatáson túl, lehetőséget is teremtsen a lakosságban felmerülő kérdések
megválaszolására, interaktív párbeszéd megvalósítására. A kamionos tájékoztatás célja, hogy az atomerőmű
bővítésével kapcsolatos információkat az érintett célközönség közvetlen lakókörnyezetébe vigye, bemutassa az
atomerőmű biztonságos működését, valamint a magyar gazdaságra és környezetvédelemre gyakorolt jótékony
hatásait. (pl. csökken az importfüggőség, kevesebb lesz a szén-dioxid-kibocsátás stb.)
A tervek szerint a kamion első lépésként a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Társulást (NymTIT),
majd a Társadalmi Ellenőrző és Tájékoztató Társulást (TETT), a Társadalmi Ellenőrző és Információs Társulást
(TEIT), a Paks 30km-es körzetén belüli településeket, végül az Izotóp Tájékoztató Társulás (ITT) településeit
látogatja meg. Az előzetes elképzelések szerint, 2009. október 3. és december 20. között 33, 2010. január 11. és
május 17. között további 61, összesen 94 településre jut el a kamion.
A települések meglátogatása során a kamion egy központi, jól látható helyen áll majd meg, majd itt fogadja
a település összes intézményének szervezett csoportjait, tágabb értelemben az egész helybéli lakosságot. Az
érdeklődőket a helyi önkormányzatok segítségével – előre meghatározott időbeosztás szerint – fogadja majd a
kamion. Egy-egy településen minden közintézmény, általános iskola, középiskola, felsőoktatási intézmény,
szociális intézmény, társulás vagy szervezet is meghívást kap. ■
A lap megjelenését a Nyugat-Mecseki Területfejlesztési és Információs Társulás támogatja!
A lap megjelenését a Nostra Cement Kft. támogatja!
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