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Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja

Hírlap
Önnek is ingyen jár!

Bensőséges ünnepség az Idősek Napján
Október 22-én köszöntötte a bükkösdi önkormányzat a településen élő időseket. Minden 60 év feletti
bükkösdi polgártársunk kapott meghívót az ünnepre,
amelyen a helyi iskolások adtak szokásosan színvonalas műsort, ezt követően vörösboros marhapörkölttel
és süteménnyel látta az önkormányzat vendégül a
megjelenteket.
Szokás szerint zene is volt: Imhof Mihály szolgáltatta a talp alá valót.
Bár nem illik a vendégnek elkotyogni, mennyibe
került a vendéglátónak a vendégség, mi azért elmondjuk, az Önkormányzat erre az ünnepre 100 ezer forintot költött. Ez igazán szép összeg, éppen ezért Budai
Zsoltot az bántja, hogy a mintegy 240 meghívottból
csak kb. hetvenen jelentek meg. Az ünnep jó hangulatban, vidáman telt el.
Az Idősek Napja nem régi ünnep: az ENSZ Közgyűlése1991-ben határozott úgy, hogy minden év október 1-je az idős emberek napja, azért, hogy ezzel is
figyelmeztesse a világot arra, hogy őket megilleti a
méltóságteljes öregkor, és ha lehet, a társadalomba is
vissza tudjanak illeszkedni munkavállalásukkal.
Az orvostudománynak, az életmód pozitív változásának következtében az átlagos életkor jelentősen megnőtt a XX. században. Ma már nem az a gond, hogy
biztosítani lehessen a minél hosszabb életet, hanem az,
hogy ugrásszerűen nő az időskorúak aránya. Jelenleg
600 millió idős él a Földön, - de 20 év múlva kétszer
ennyien lesznek!
Magyarországon a 2001-es népszavazáskor minden
ötödik ember volt idős. Budapesten és a falvakban
több az idős, mint a városokban. Az öregedés a nőknek
kedvez: az idősek 61 %-a nő!
Ez az arány nemcsak a jobb orvosi ellátással és életmóddal magyarázható, hanem a gyermekszületések
számának drasztikus csökkenésével is. A fejlett országokban mindenhol ez látható, a fejlődő – és többnyire
szegény – országokban még most is sok gyermek születik.

Hogy mi ennek az oka? A nők karrierépítése, a jövő
bizonytalansága, a kényelem utáni vágy, a tartós párkapcsolatok hiánya, az a tendencia, hogy egyre később
– 30 felett, sőt 40 év körül – szülnek első alkalommal
a nők. Egyre több a meddő pár, a környezeti károk
drámaian hatnak a férfiak nemzőképességére. Tehát a
várt gyermeklétszám elmaradása sok okra vezethető
vissza. Azonban ennek hamarosan nagyon súlyos következményei lesznek, hiszen mind kevesebb munkavállalónak kell majd megtermelni mind több idős ember nyugdíját, és ez egyre kevésbé lesz biztosítható.
Ennek következtében a jelenleg fejlett államok gazdasági visszaesése és az
életszínvonal
csökkenése is
várható. Már
most egyértelmű, hogy
az önmagára
oly büszke
Európa, sőt
Amerika fejlődése is lemarad a lélekszámában és ipari fejlődésében egyaránt kirobbanó Kína és India mögött.
Azt mondják, az időskor bölcsességgel jár. Hát legalább ezzel, ha már minden más inkább elromlik: az
anyagi helyzet, az egészség is. Nem jó idősnek lenni,
ha mindenhol fájdalom gyötri az embert, ha gondot
jelent a gyógyszerek kiváltása, - ezek méltatlan problémák.
De ennél is jobban fáj, ha azt érzi egy idős, hogy
nincs rá szükség, útban van. Persze, rajtuk is sok múlik. Azért nem árt, ha a fiatalabbak tudomásul veszik,
hogy az idősek rugalmatlanok nehézkesebbek, érzékenyebbek, - de a felhalmozódott élettapasztalat sok segítséget is adhat nekik!
Egyszóval: VIVÁT IDŐSEK! Örüljünk annak,
hogy megérték ezt a kort, - és örüljünk annak, hogy
köztünk vannak! ■

Autót kapott a polgárőrség
Október 7-én bejegyezte a bíróság a bükkösdi polgárőrség egyesületét. Ezt a lakosság nem is vette észre, hiszen ugyanúgy vigyáznak a falura éjszakánként a polgárőrök, mint eddig, de a hivatalossá válásnak kétségkívül
vannak előnyei is. Az egyik az, hogy az Országos Polgárőr Egyesülettől a bükkösdi egyesület kapott egy mindössze 113 ezer kilométert teljesített, kiváló minőségű Opel Astra gépkocsit.Az egyesületet megkereste a rendőrség is: a napokban írják alá azt az együttműködési szerződést, amely pontosan szabályozza azt, mire jogosultak
ezután a bükkösdi polgárőrök. Ezentúl a rendőrséggel együtt jogosultakká válnak igazoltatásra, megállításra is.
▶
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A polgárőrség legfőbb feladata a bűnmegelőzés. Hogy
ez milyen jelentős, minden bükkösdi polgártársunk tudja
már, hiszen mindnyájunk biztonságérzete jelentősen nőtt,
mióta a helyi polgárőrség 52 tagja folyamatosan teljesít
éjszakai járőr szolgálatot!
Hajdú József, az egyesület elnöke mindehhez azt is
hozzáfűzi, hogy most már lehetőség nyílik pályázatok
benyújtására is, a fenntartási költségekre, a polgárőrök
képzésére, üzemanyag vásárlására egyaránt. Nemcsak
egyenruhára lesz még szükség, hanem egyéb eszközökre is: pl. távcsőre, lámpára.
Az önkormányzat a lehetőségihez képest mindenben támogatást nyújtott eddig, a pályázati forrásokkal azonban
az önkormányzati terhek csökkenhetnek.
Új fejlemény, hogy faluőri állásra is pályázhatnak az önkormányzatok. Erre a célra az állam 71.500 forint
fizetést és ruhapénzt biztosít. Ha Bükkösdnek sikerül ez a pályázata, nagy segítséget jelentene a helyi
közbiztonság megerősítésében. A településőrök önkormányzati dolgozók lesznek, feladatuk a település
közterületének felügyelete lesz, a nappali időszakban. ■

Bányalátogatáson jártak a képviselők
Az október 8-án tartott, a szokásosnál rövidebb, rendkívüli
testületi ülés után gépkocsiba ült szinte az egész Képviselőtestület, hogy kilátogassanak a Nostra Cement kft.
kőbányájába. A jelenlévők közül egyedül Litter János
alpolgármester jelezte, hogy – teendőire tekintettel – nem tud
részt venni a programon.
A látogatás célja az volt, hogy a település vezetői a
valóságban is megtekintsék azokat a – bánya területén zajló –
munkálatokat, melyeket a tervrajzokon, prezentációkon már
korábban megismerhettek. Több alkalommal adtak
tájékoztatást a cég mérnökei a képviselők számára, de ez
mindig a Polgármesteri Hivatalban történt. Most először járt a
Testület hivatalosan is a helyszínen. Persze van, aki már
egyénileg ismeri a helyszínt és járt már ott, de többeknek sok
újdonságot jelentett a helyszíni szemle.
Mára már van mit látni, hiszen gőzerővel zajlanak a munkálatok. Elkészült az ipari vágány, a monumentális
kőtároló épület halgerincre hasonlító váza pedig uralja a látképet. Arról nem is szólva, hogy új úton és hídon
juthatunk be a bányaterületre.
A helyszínen Csom István bányavezető várta a vendégeket.
Irodájában részletesen elmondta, hogy milyen létesítmények
készültek el eddig és még mik várhatók. Ezek közül kiemelte a
szállító rendszert, a kőtároló és feldolgozó létesítményeket, a
vasutat. Büszkén mesélt az új gépkocsik, dömperek, markolók
érkezéséről, melyeket makettekkel is szemléltetett. A gyártási
folyamat ismertetésekor a bányavezető elmondta, hogy kétféle
követ és agyagot gyártanak majd és ezt szállítják megfelelő
arányban agyagos meddővel keverve a cementgyár részére.
Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a bánya szinte kizárólag a
cementgyár kiszolgálására dolgozik majd, a termeléshez képes
csak csekély mértéket tesz ki az egyéb célú értékesítés.
Az ismertető után Csom úr körbekalauzolta a Testület tagjait a bányaudvarban, ahol megmutatta a épülő
irodát, öltözőt, és persze a hatalmas kőtároló épületet.
Azt hiszem mindenki számára hasznos volt látni a fejlesztést a gyakorlatban is. Látható volt, hogy a
munkálatok a testületi üléseken korábban ismertetett mederben zajlanak. A felmerülő kérdésekre pedig
mindenki kielégítő választ kaphatott. Ez volt az első, de valószínűleg nem az utolsó alkalom, hogy a képviselők
kilátogattak a bányaterületre. ■
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Közel Afrikához
Bükkösd
háziorvosa,
dr.
Kutnyánszky Valéria neve és ő maga
is többször szerepel a sajtóban. Nem
véletlenül, hiszen olyan misszióban
vett részt, amire igazán kevesen
vállalkoznak. Az Afrikai-Magyar
Egyesület szervezésében a volt BelgaKongó
területén
található
menekülttáborban
és
falvaiban
gyógyította az embereket saját éves
szabadságának terhére egy teljes
hónapig.
Élményeiről
és
tapasztalatairól kérdezzük.
•
Kik a tagjai ennek az
egyesületnek?
• Annyit tudok, hogy egy Balogh
Sándor nevű férfi a vezetője, nem
tudom, mi a foglalkozása. Ez az egyesület Afrika több országában szervez különböző missziókat, pl. Csádba
(árvaházakba), Szomáliába, Ugandába (megerőszakolt, rabszolgaként használt nők megsegítésére), Kenyába,
és többek között Kongóba is.
• Hogyan lett kapcsolata az egyesülettel?
• Az Orvosok Lapjában olvastam cikket róluk májusban, azonnal megkerestm az interneten az egyesület
honlapját, és a szakmai önéletrajzommal e-mailban jelentkeztem munkára. Rögtön választ is kaptam:
szakmai tapasztalataim alapján tökéletesen megfelelek. Ez a megfelelés nyilván annak is köszönhető, hogy 3
éve Indiában dolgoztam önkéntesként, egy árvaházban, de bejárhattak oda a környék lakói is, akiket
természetesen ingyen láttunk el. Számomra természetes volt, hogy mindenki kap ingyenes orvosi ellátást, igazán Indiában döbbentem rá, hogy mit jelent az, ha emberek sokasága a legalapvetőbb szolgáltatást sem
kapja meg, egyszerűen azért, mert nincs rá pénze. Akkor elhatároztam, ha van lehetőség ilyen önkéntes
munkát végeznem bárhol a világon, én odamegyek! A helyzetemet könnyebbé tette Indiában az, hogy a
férjemmel mentünk, és már helyben meg tudtam vele beszélni minden nyomasztó helyzetet. Kongóba
azonban nem jöhetett, mert kizárólag orvosokat kerestek.
• Hogy jut eszébe egy orvosnak, hogy háborús körülmények közé menjen?
• Minden ilyen indíttatást a szülői házból hoztam. A szüleimtől mindig azt hallottam: lányom, segíts, ahol
tudsz! De nemcsak mondták, hanem eszerint is éltek: mindenkinek segítettek, minden bajban levő ismerőst
befogadtak, nem egyszer fordult elő, hogy akár hónapokig nálunk lakott valaki, míg nem rendeződött az
élete. Ez a példamutatás nem múlt el nyomtalanul.
• Nem félt? Hiszen akár az életét is elveszthette volna!
• Nem. Én fatalista vagyok. Ha az van „megírva”, hogy meg kell ott halnom, meghalok, ha nem, akkor nem
lesz bajom. Egyébként is, a félelemnél sokkal nagyobb volt az a gyönyör, hogy olyan helyzetben, olyan
embereken segíthetek, akiknél elesettebbeket alig találni ezen a földön.
• Ki fedezte a költségeket?
• Ez egy olyan egyesület, amelyiknek semmi pénze nincs, csak megszervezi az utakat. Az útra, ellátásra, sőt,
a kivitt gyógyszerekre is nekünk kellett összegyűjteni a pénzt. Aki támogatott engem, az egyesület
számlájára utalta át az adományát, azzal a megjelöléssel, hogy „Kutnyánszky Valéria missziója”. Ebből
vették meg a repülőjegyet, intézték a szükséges hivatalos ügyeket.
• Kik voltak a támogatók?
• Itt, a faluban nem kértem meg a vállalkozókat, hogy adjanak támogatást, - de azért volt támogató: Litter
János jelentős összeggel, illetve dr. Harcos Kinga, aki a gyógyszercsomagot összeállította. A többi pénzt a
baráti, ismerősi körből gyűjtöttem össze, és jómagam is hozzájárultam a saját missziómhoz. Volcsányi Gábor
sokat segített az adminisztratív ügyek bonyolításában, továbbá Heffner Anna is komoly segítséget nyújtott a
közeljövőben megrendezendő rajzok kiállításában.
• Hol dolgoztak?
• Kiwanja menekülttáborában és a környező falvakban. Maga a tábor az ENSZ bázistól 400 méterre
található.
▶
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• Hol laktak?
• A helyi protestáns parókián. Nem olyan nyomorúságosan, mint a táborbéliek, de nem európai körülmények
között! A szobánkban – hárman voltunk, orvosnők, - ágy természetesen volt, de szekrény nem, a falba vert
szögeken tartottuk a ruháinkat. A falakon akkora repedések voltak, amiken szépen átláttunk a másik szobába,
meg a külvilágba... Sokszor víz sem volt, - meleg víz egyáltalán nem! Volt ugyan zuhanyozó, de zuhany
nem, a falból úgy derékmagasságban néhány vízcsap állt ki, amiből olykor folyt a hideg víz, aláguggolva
próbáltunk tisztálkodni.
•Mit ettek?
• Hát, nem sokat. Kenya borzalmasan drága, ráadásul áru sincs. A boltban ásványvizet, Fantát, Kólát,
majonézt, kekszet, sűrített paradicsomot és halkonzervet lehet kapni. Mást nem. Az első héten kekszet
rágcsáltunk, este pedig azt a hideg sült krumplit majszoltuk el, amit napközben a parókia szakácsa csinált
nekünk. Kenyeret nem tudtunk enni, mivel ott amolyan kalácsféle édes kenyér van, és az sehogy se ízlett.
Később főzőcskéztünk magunknak. A piacon lehetett avokádót kapni, és azt az egyik kolléganő
többféleképpen el tudta készíteni, én meg fölfedeztem a nyanyát. Ez egy paprikához hasonló alakú zöldség,
az íze a padlizsánéra hasonlít, csak kicsit kesernyés. Ebből lecsófélét készítettünk, megpróbáltuk
hasznosítani az egyetlen húsfélét, a boltban kapható halkonzervet hozzá. Néha az ENSZ bázisról is kaptunk
ételt.
• Mit esznek a menekültek?
• Nem sokat és nem sok mindent. Maniókalisztből sütnek kenyeret maguknak, ehhez a halkonzervből, vagy a
nyanyából készítenek valamit.
• Hogyan jutottak el a helyszínre?
• Kairóból Entebbe városába repültünk, onnan taxival Uganda fővárosába, innen busszal, majd taxival a
határig. Ez 8-9 órás út volt, és nem tudtuk, hogy a határ 6 órakor „bezár”. Utána érkeztünk a határra, ezért
csak másnap jutottunk át Kongóba, ahol az ENSZ katonák szállítottak el a menekülttáborhoz.
• Milyen nyelven folyt az érintkezés?
• Miután Belga-Kongó területén voltunk, franciául lehetett beszélni, én a piacon pl. franciául tudtam
vásárolni. Az ott élők a szuahéli nyelvet beszélik, a tolmácsaink angolul és franciául is beszéltek, de csak az
angol volt a tényleges tárgyalási nyelv. Vagyis a betegek szuahéliül mondták el a panaszaikat, a tolmácsaink
lefordították nekünk angolra. Az ENSZ békefenntartók – akik egyébként indiaiak voltak, - szintén angolul
beszéltek.
• Kapott védőoltásokat is?
• A sárgaláz elleni injekció kötelező volt.
• Itt egészen más betegségek vannak, mint Afrikában. Biztosan készülni kellett a munkára.
• Igen. Májustól intenzíven tanulni kezdtem, megvásároltam az összes legkorszerűbb tankönyvet és
szakirodalmat, és szükség esetén konziliárus segítségét is kértem.
• Milyen a helyzet a menekülttáborban?
• Embertelen, - de ez a szó nem fejezi ki a körülményeket. Nagy létszámú családok élnek akkora kunyhóban,
aminek a hossza 4 embernyi, széle 3 embernyi, mint egy pici sufni. Egyik felében szorong egy csomó ember,
a másik felében parázson főzik az élelmet maguknak. A kunyhó kukoricából készült, amiben az a szörnyű,
hogy beázik. Amikor eljöttünk, megkezdődött az esős évszak. Ez azt jelenti, hogy vízben áll az egész
kunyhó, és ezek a szerencsétlen, nyomorult emberek még leülni se tudnak. El lehet képzelni, milyen
megalázó állapot ez: ezek az emberek a saját földjükön termelő gazdák voltak, saját házukban éltek. Nem
voltak ugyan gazdagok, de a helyi viszonyok szerint elfogadhatóan megéltek. Ám el lettek űzve a saját
birtokukról, a szemük láttára gyilkolták le a családtagjaikat. Ilyen felfoghatatlan borzalmak után egy emberi
életre alkalmatlan kalyibában nyomorognak, amely két hónapig vízben áll, ezért csak állni lehet, ha nem
akarnak elmerülni a sárban. Azt mondták nekünk: azt már megszoktuk, hogy folyamatosan éhezünk, de azt,
hogy csak állva tudunk aludni, már nem lehet elviselni. Sokan lesznek öngyilkosok, a tökéletes
reménytelenség és a kilátástalanság miatt.
• Milyen betegségeket kellett ellátni?
• Természetesen a trópusi betegségeket, és az aktuális sérüléseket. A krónikus betegségekre nem vittünk
gyógyszereket. Azzal ugyanis nem segítek, ha egy hónapra adok pl. magas vérnyomás elleni gyógyszert.
Ilyenkor felírtam, milyen hatóanyagot kéne szednie, talán gyógyfüveket is össze lehet állítani. A
legborzalmasabb érzés az volt, hogy sok embert láttunk, akit itthon két-három nap alatt tökéletesen meg
lehetne gyógyítani, ott viszont tudom, hogy rövid időn belül meghalnak. Ez elviselhetetlen még most is. ▶
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• Működnek sámánok, megvan még a tradicionális gyógyítás?
• Nem tudom, nem volt időm, hogy utánajárjak. Láttam jeleket,

amik arra utalnak, hogy működnek, vagy
működtek gyógyítók, de inkább az a benyomásom, hogy a hagyományos gyógyítás már, a nyugati orvoslás
még nincs meg. Nagyobb falvakban dolgozik szakképzett ápolónő, de orvosok kizárólag a nagyvárosokban
vannak, ott is kevesen. Vagyis gyakorlatilag teljesen ellátatlan a vidéki lakosság.
• A falvakban jobban élnek?
• Szegényen, de persze sokkal jobban, hiszen a saját házukban élnek, a saját földjükön megtermelik azt,
amire szükségük van. De jellemző a helyzetükre a következő történet: az ENSZ katonák elvittek egy faluba
bennünket, de a falu vezetője megtiltotta, hogy a településre belépjünk. A katonák elmondták, hogy egy
másik segélyszervezet korábban hozott ide
gyógyszereket, de átadta a vezetőnek, hogy
ossza szét. Az történt, ami ilyenkor szokott:
pénzért árulta a betegeknek. Így aztán mi
rontottuk az ő üzletét, ezért nem mehettünk
be. A katonák azt mondták: várjatok,
elintézünk mindent, ti csak állítsátok fel a
sátrat az ENSZ misszió mellett. Így is
történt, a katonák pedig néhány embernek
megsúgták, hogy orvosok vannak itt, akik
ingyen gyógyítanak és ingyen adnak
gyógyszert is. Néhány perc múlva az egész
falu a sátrunk előtt állt sorban. De nemcsak
orvosi, egyéb szolgáltatás sincs. Az első hét
után szerettem volna értesíteni a családomat,
hogy velem minden rendben, - de semmiféle
postai szolgáltatás nem volt, még távolban
sem!
• Biztosan fárasztó volt a megfeszített munka.
• Mit mondjak... minden energiánkkal csak a feladatra koncentráltunk. Este keveset beszélgettünk, hogy
levezessük az aznapi szörnyűségeket, aztán úgy elaludtunk, mintha fejbe vertek volna bennünket.
Vasárnaponként 9-12 óra között volt a protestáns istentisztelet, amire mi is elmentünk. Nos, ez volt az, ami
feltöltött bennünket. Mindenki ott volt. Énekelték a gyönyörű gospel énekeket: Soha életemben nem láttam
ilyen őszinte hitet, mint itt. Amikor azt mondták, Jézus, Jézus, az égre nézve, érzékelhető volt, hogy valóban
az Istennel egyesülnek, lélekben nincsenek is jelen. Megrendítő élmény volt. Felvettük az énekeket magnóra,
esténként halkan azt hallgattuk, mert megnyugtatott és fölemelt bennünket.
• Pedig úgy néz ki, az Isten elfordította az arcát róluk...
• Igen, de mégis hisznek és belé kapaszkodnak. Csak ez segíthet elviselni a borzalmakat. Mert Kongóban
káosz és anarchia van, totális háborús helyzet, de ki sem lehet hámozni, ki áll kivel szemben. 1998-tól
napjainkig 4 millió (!!) ember pusztult el értelmetlenül, jelenleg 250 ezer él ilyen semmiféle élőlényhez sem
méltó körülmények között, ráadásul remény sincs arra, hogy ebből lehetséges valamilyen kiút.
• Miért nem?
• Mert a föld alatt a világ legjobb minőségű gyémántlelőhelye van. Ezért csak egyetlen érdek létezik:
hozzájutni ehhez, és az ezzel járó irdatlan pénzhez. Ezért üldözik el a földjeikről az embereket, ezért nem
érdeke a külföldi hatalmaknak, hogy béke legyen, hiszen akkor a kongóiak maguk vehetnék a kezükbe a
sorsukat!
• Ez egy modern kori népirtás...
• Hát igen. Hiszen szenvtelenül gyilkolják őket a gyerekük, szüleik szeme láttára, 10 éves gyerekek részben a
kényszerítés hatására, részben a túlélés reményében fegyveres harcosnak állnak – na, ez is egy
elnyomhatatlanul borzalmas élmény: kisfiúk, fegyverrel a vállukon! - éheznek, nem kapnak orvosi ellátást.,
elűzik a saját földjükről őket. Addig itt nem lesz rend, amíg gyémánt van a föld alatt. De elmenni is
képtelenség ebből az országból! Az átlagbér 40 dollár, - már persze annak, akinek van munkája. De egy
flakon ásványvíz 1 dollár! A mi tátongó falu szálláshelyünk napi 5 dollárba került (Indiában 4 dollárért 4
csillagos szállóban lehetett lakni!), a napi étkezésünk ( a sültkrumli) napi 5 dollárba került. Egyetlen útlevél
kiváltásáért 1.000 dollárt kell fizetni! Tehát tökéletesen lehetetlen innen elmenni.
▶

5

Bükkösdi Hírlap

2009. október

▶

• Hogyan lehetett elviselni érzelmileg az egészet?
• Úgy, hogy csak a munkára koncentráltam, de közben szinte állandóan sírtam belül. Ami átsegített
mindenen, az az érzés volt, hogy segíteni tudtam ott, ahol iszonyúan nagy szükség volt rá. Ám bevallom,
mióta itthon vagyok, minden éjjel felriadok, és ilyenkor azon gondolkodom, mit és hogyan tudnék segíteni.
Merthogy Kongóban csak ez az egyetlen út van: az effajta segítség. Most azon ügyködök, hogy a vizesedést
meggátló fóliákat juttassak ki a táborba, hogy legalább ne ázzanak. Filmeztem is, ebből egy 40 perces
anyagot vágtam össze, most keresem, melyik TV társaságnál lehet levetíteni. Nem pénz akarok én keresni,
nem is fogadnék el érte! De világgá akarom kiáltani, mi történik Kongóban! Azt akarom, hogy mindenki
lássa, hogyan aláznak meg embereket, hogy minél többen segítsenek! Az is felháborít, hogy a hatóságok
milyen embertelen módon bánnak a menekültekkel. Tudják, honnan, milyen körülmények közül jönnek?
Mindent elkövetek, hogy akár a legkisebb eredményt elérjem! Az ottani iskolába úgy 10 kilónyi színes
ceruzát, zsírkrétát vittem, az ottani boltban vásároltam papírt, és hazahoztam a gyerekek rajzait. Most ebből
akarok kiállítást szervezni: lássák az emberek, milyen szenvedésen mennek át az ártatlan gyermekek!
• Hogyan lehet feldolgozni ezt a kulturális, még inkább érzelmi sokkot?
• Állandóan megnézem a filmet, és az az érzés erősödik bennem, hogy dolgozzak a menekültekért. Ismét ki
akarok utazni, már gyűjtöm az adományokat. Hallgatom a gospel énekeket, és arra gondolok, valóban a világ
legrászorultabbjain tudtam segíteni. Ez megnyugtat. Az is megerősít, hogy a családom, barátaim most már
büszkék rám. Az út előtt agyon aggódták magukat, nagyon féltettek. Sok megerősítést kaptam. Az ENSZ
katonák azzal búcsúztak: gyertek, mert nagy szükség van rátok! A cserdi cigány betegeim azt mondták:
doktornő, mi büszkék vagyunk magára, hogy ilyen emberekhez is elment. Ez mind erőt ad. És rendszeresen
összejövünk, akik kint dolgoztunk, kibeszéljük magunkból a fájdalmunkat, megrendülésünket, eközben már
arról is tanakodunk, a mostani tapasztalatok alapján mit tudunk a következő úton még jobban csinálni.
• A megrendítő tapasztalatokon túl mit adott ez a munka?
• Úgy érzem, jobb ember lettem általa. Most még jobban meg tudok minden apróságot becsülni. Hálás
vagyok azért, hogy a családom rendes körülmények között él, de azért is, hogy Magyarországon egyetlen
honfitársam sem él olyan elképzelhetetlen nyomorban, mint Kongóban. Én ezzel az úttal többet kaptam, mint
amennyit adtam... ■

„Közel Afrikához”

AFRIKAI GYERMEKRAJZ KIÁLLÍTÁS

címmel, az afrikai misszióban töltött idejéről,
Kutnyánszky doktornő afrikai útja során megkérte
tapasztalatairól tart,
a helyi gyerekeket, hogy készítsenek rajzokat az
életükről. Ezek a rajzok elkészültek és Heffner Anna
kép és videóvetítéssel színesített
valamint Molnár István közreműködésével pedig
kiállítható állapotba kerültek.
A rajzokból készült tárlat megnyitására a
dr. Kutnyánszky Valéria
beszámolóval egybekötve kerül sor, 2009. 11. 05-én
2009. 11. 05. 17 órakor
délután 5 órakor a Közösségi Házban. A rajzok
a Közösségi Házban (Műv. Ház)
természetesen még utána is megtekinthetők lesznek
két héten át, naponta a teleház nyitvatartási idejében.
Az érdekes és tartalmas programra mindenkit
Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket a kiállítás
szeretettel várunk!
megnyitására és megtekintésére is!

ELŐADÁST

SIKERESEN SZEREPELTEK ÓVODÁSAINK
a Bükkösdi Általános Iskolában meghirdetett,
Benedek Elek meséihez köződő rajtpályázaton
Iskolai dícsérő oklevelet kaptak: Kasza Gábor, Nagy Dominik,
Tóth Viktória középső- és Kiss Viktória nagycsoportos ovisok.
Óvodai emléklapot kaptak: Barka Zsolt, Tumicz András, Bucsai
Milán, Kovács Bálint, Takács Marcell, Orsós Erik, Kiss Márton,
Lukács Máté, Keresztes Ramóna.
Gratulálunk a gyermekeknek a színvonalas munkához! ■
6

Bükkösdi Hírlap

2009. október

OKTÓBERI HÍREK
AZ ISKOLÁBÓL

Az Állatok Világnapját
délutáni lovaglással tette emlékezetessé október 5-én
Császár Csaba tanár úr a bükkösdi iskola tanulói
számára.

Összeállította: Heffner Anna

VI. Tájoló Nap
Október 2-án a bükkösdi iskolában került sor a VI.
Tájoló
Nap
hagyományos
játékos
szellemi
vetélkedőjének megrendezésére, melyen Bakonya,
Bükkösd, Cserdi, Cserkút, Helesfa, Hetvehely,
Kővágószőlős és Kővágó-töttös diákcsapatai versengtek
egymással. Idén a győztes Bakonya csapata lett. Cserdi
csapata 2. helyezést ért el.

„Hamuban sült pogácsa”
témahét az iskolában

„A jövő energiája” – Mozgó kiállítás
Bodáról indul országjáró útjára a paksi atomerőmű
bővítésének előkészítésén dolgozó Lévai Projekt
részeként egy tájékoztató kamion. A mozgó mini
látogató központ a paksi atomerőmű hazai energiaellátásban betöltött szerepéről, célkitűzéseiről és az új
blokkok építésének tervéről tájékoztatja az érdeklődőket.
Iskolánk diákjai október 12-én ismerkedhettek meg a
rendhagyó kiállítással.

Október 5-én előzetes feladatok elvégzésével vette
kezdetét a TÁMOP 3.1.4. „Kompetenciaalapú oktatás,
egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című
pályázat első helyi fejlesztésű programja, a „Hamuban
sült pogácsa” fantázianevet viselő témahét az alsó
tagozaton. A témahét kidolgozója és szakmai felelőse
Treutzné Csombor Mária volt. A gazdag programba
egy-egy nap néhány fotójának felvillantásával nyújtunk
bepillantást.
Október 5. – Búzavetés

Október 9. – „A búzától a kenyérig” c. kiállítás
rendezése az iskolában

ÁLLATOK VILÁGNAPI VETÉLKEDŐN
vett részt az alsós napközisek kis csapata Szentlőrincen, október 14-én. Kiss Albert (1.o.), Baumgartner
Zoltán (2.o.), Kunczt Bianka (3. o.) és Kiss Márton
László (4.o.) 4. helyezést értek el a kistérségi
versenyen.
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Október 12. – POGÁCSAÜNNEP
A király nyulai c. mesét nézték meg, majd szellemi
totót oldottak meg a gyerekek.

Október 16. – MESE-vetélkedő az iskolában

Október 13. – „A kenyér bölcsője”
Gabonaféléket ismertek meg, kvízjátékot oldottak meg a
csapatok.

Október 14. – Pogácsasütés Goricán
A pogácsasütés fortélyait Mátrai Judit mutatta be.

Az alsós gyerekek megtekintették „A király kenyere”
című magyar népmesét, majd érdekes és játékos
feladatokat oldottak meg a mesével kapcsolatban. E
napon járt le a meseíró és meseillusztráló pályázat
határideje is, melyre fantáziadús írások és rajzok
születtek. A pogácsahét kiváló teljesítményt nyújtó
csapatai: Kifli manók (1. o.), Sült pogácsák (2. o.),
Piruló cipók, Kendermagos Kenyerek, Pattogó
pogácsák (3. o.), Zabszem Jankók és Mézeskenyéremberkék (4. o.).
A legszebb meseillusztrációkat rajzolták: Kesztyűs
Zsolt, Szemán Lili, Bogdán Natália (1. o.); Freifogel
Bea, Szegő Nikolett, Bucsai Gréta, Makkai Richárd
(2. o.); Bogdán Szabina, Sárközi Gréta, Sárközi
Katrin, Bogdán Veronika, Kiskőrösi Máté (3. o.),
Molnár Dániel, Bibity Dániel, Gyenis Balázs, Bibity
Máté (4. o.)
A legszebb meséket írták: Szegő Nikolett, Kósa
Roland, Grávics Dániel, Makkai Richárd (2. o.);
Kunczt Bianka, Kiskőrösi Máté (3. o.); Molnár Dániel,
Gyenis Balázs, Kiticsics Zalán, Bozó Dorina (4. o.).

Erdei iskolában Szilvásváradon
Iskolánk felső tagozatos diákjainak többsége – Armbruszt Jánosné és Temesvári Csabáné kíséretében –
október első hetét Szilvásváradon és környékén töltötte.
A pályázaton nyert erdei iskolai tábor gazdag
programmal várta a kistérség, benne a bükkösdi iskola
tanulóit.

Október 15. – Hogyan készül a punya? –
Bogdán Gyuláné és Bogdán Zsoltné kenyérsütési
bemutatót tartott a bükkösdi Művelődési Házban.

KISTÉRSÉGI JÁTÉKOS NÉMET VETÉLKEDŐ
Vegyes csapatokkal szerveztek vetélkedőt október 20án, Szentlőrincen. Iskolánkat sikerrel képviselték a
felsős diákok: Pető Nikolett 5.o. (2. hely), Peti Gerda
5.o. (1. hely), Bibity Vivien 6.o. (3. hely), Gondos
Alexandra 6.o., Borbás Vivien 7.o. (1. hely), Orsós
Márió 7.o., Györe Zoltán 8.o. (3. hely), Slavonics
Csaba 8.o. Tanáraik: Farkas Dorottya és Meisl Károly.

■
Pogácsa sütése osztályonként a bükkösdi
Művelődési Házban
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LEZÁRULT AZ„ŐSZ KINCSEI” TÉMAHÉT
AZ ÓVODÁBAN
TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0005

2009. október 12.-16. között került megrendezésre óvodánkban az
„Ősz kincsei” elnevezésű, TÁMOP projekthez kapcsolódó témahét,
melynek kidolgozója Priskin Ágota óvodapedagógus volt.
„A ráhangoló kirándulások által
kiléptünk az óvoda megszokott
környezetéből.
Az
óvodapedagógusok
olyan
tevékenységeket
szerveztek,
amelyek a gyermekeket sok-sok
ismerethez,
közvetlen
tapasztalatszerzéshez juttatták, a komplexitás megvalósult. Délelőttönként
különösen nagy hangsúllyal bíró kézműves foglalkozások voltak. A közös
éneklés, verselés, mesélés, zenehallgatás átszőtte a mindennapjainkat. Az
ovisoknak lehetőségük adódott a kínált foglalkozások közötti választás és a
témahét minél gazdagabb kitöltésére. A csoportos tevékenységek során
erősödött az egymásra figyelés. Kemencés pogácsa, kalácssütésen vettünk
részt, háztáji gazdaságot néztünk meg,
kóstoltunk gyümölcsöt. A konyha
világába betekintést nyertek az ovisok:
befőtt,
savanyúság
eltevése,
süteménysütés és aszalás által. Bevontuk a
szülőket, csoportonként és naponként
eltérő aktivitással vettek részt. Kiállítással,
a héten történt eseményekről készített film megnézésével, és sütemény,
sütőtök, szörp elfogyasztásával, kukoricaszárból készített csőszkunyhó körüli
közös nótázással zártuk a hetet.
Úgy vélem, hogy a témahét tartalmilag szervesen beépült az óvoda
mindennapi életébe. Az óvoda minden gyermeke és minden alkalmazottja
teljes személyiségével tevékenyen részt vett.
Ezúton is megköszönöm azon szülőknek a részvételt, segítséget, akik a héten
hozzájárultak a gyermekeink önfeledt, élményekben gazdag napjaihoz."
Priskin Ágota
Oldott, jó hangulatban zajló, kreatív megnyilvánulásokkal teli napokat
zárunk most be, melynek letéteményesei elsősorban azok a gyermekek, akik alkotásaikkal, jókedvükkel,
érzékenységükkel, a természet iránti szeretetükkel hozzájárultak a témahét sikeres lebonyolításához.
A témahét „lezárását” rugalmasan kezeljük, hiszen a kiállításunk még folyamatosan bővül az adventi időszakig
bezáróan.
K.A. ■
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Teljesen megújulhat a Kultúrház
Gyakorlatilag az ötvenes évek óta
közművelődési funkciókat lát el a Bükkösd
Kossuth Lajos utca 57. számú épület, és
csupán a kilencvenes években szűnt meg
egy időre benne az élet. Az egykor Bartók
Béla Kultúrotthonként, majd József Attila
Művelődési Házként működő ingatlan ma
Közösségi Ház. A másféle elnevezés
másféle működtetési formát és más
szolgáltatásokat is takar. A továbbra is
önkormányzati tulajdonban lévő házban
2003-óta a Közösségfejlesztő Egyesület működteti a szolgáltatásokat. Ez a forma fenntarthatóbb és
rugalmasabb, mint a művelődési ház és a tapasztalatok szerint jól is funkcionál. Most itt a kínálkozó alkalom
arra, hogy egy nagyobb összegből befejezzük a Nagy József által 2002-ben elkezdett – és a lehetőségekhez
mérten, a használatot lehetővé tévő szintig meg is valósított – felújítási munkát.
Azért fontos szót ejtenünk a működtetési formáról, mert ezzel talán meg is előztük a korunkat. Tudható volt
már korábban, hogy a kistelepülések nem képesek a klasszikus művelődési házakat fenntartani. Ez itt
Bükkösdön is így van, éppen ezért kerestünk és találtunk jobb formát a működtetésre. Úgy tűnik, hogy ami
nálunk már évek óta gyakorlat, az most országosan is trenddé válik. Meg kell ismerkednünk egy mozaikszóval:
IKSZT. A rövidítés Integrált Közösségi Szolgáltató Teret jelent és 2008-ban került a köztudatba, amikor az
FVM kiírta az ilyen terek létrehozását támogató pályázatának első fordulóját. A pályázat kifejezetten a nem
működő
vagy
leromlott
falusi
művelődési
házakat
kívánja
felújítani,
átalakítani
sőt
megtölteni
tartalommal.
Természetesen
nálunk Bükkösön
is nagy szükség
lenne
erre
a
fejlesztésre, ezért
benyújtottuk
a
pályázatunkat.
Bár az épület az önkormányzat tulajdonában van, a felújításra mégis a működtető Bükkösdi
Közösségfejlesztő Egyesület pályázott. Ennek két fontos oka van. Az egyik nagyon is kézzel fogható:
amennyiben az önkormányzat pályázik, úgy az ÁFA összegét saját zsebből kell kifizetnie, ha viszont a pályázó
társadalmi szervezet, akkor az ezt az összeget is kifizeti számára az állam. Esetünkben ez 10 millió forint
megtakarítást jelent. Valóban faramuci helyzet, hogy az állam a saját önkormányzatait „lehúzza” az áfával, de
egy EU-s direktíva miatt ez így van. A másik ok szakmai: az Egyesület a pályázatban szereplő, vállalt
szolgáltatásokat évek óta működteti, nevet és tapasztalatot szereztünk a civil alapú közművelődés szervezésben,
valamint rendelkezünk a szükséges technikai eszközök nagy részével is. A pályázat pedig nemcsak az épület
felújításáról szól, hanem annak későbbi működtetésére vonatkozóan is szigorú szakmai előírásokat tesz.
Jórészt a fentieknek is köszönhetően a pályázat szakmaiságát vizsgáló első körben a lehetséges 160-ból,
150,5 pontot nyertünk el. Mint kiderült a kistérség egyik legjobb pályázatát adtuk be és reménykedve várjuk a
második kör eredményét, hiszen ott dől el, hogy valójában megindulhat-e a beruházás. Erre a második körre
október 15-i határidőre beadtuk anyagunkat, amely magáról az építési beruházásról és a konkrét vállalásokról
szólt. Rupert Gábor építész részletes terveket készített az épület átalakítására, melynek látványtervét második
képünk mutatja. Az átalakítást, kis léptékű bővítést, eszközbeszerzést és két éves működtetést is tartalmazó
53.103.250 Ft-os költségvetés szinte teljes egészében kimerítette a pályázat 53.340.000 Ft-os (200.000 eurós)
keretösszegét. Hiába, a mintegy 360 négyzetméteres épület felújítása nem olcsó mulatság. Gondolnunk kellett
többek között az akadálymentesítésre is, amely nagyon megdrágítja az építkezést.
▶
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▶ Amennyiben nyerünk, akkor a teljes költséget megkapjuk, tehát sok más pályázattól eltérően nincs szükség
önrészre. Viszont ez a pályázat is – mint szinte az összes – utófinanszírozásos. Ez azt jelenti, hogy valahonnan
meg kell előlegezni a költségeket, melyeket csak a megvalósulás után fizetnek majd ki. Magyarul tetemes hitelt
kell felvenni az egyesületnek ahhoz, hogy a pénzéhez majd egyszer hozzájusson. Nem kis fába vágtuk a
fejszénket, de talán soha máskor nem lesz arra lehetőség, hogy ilyen szinten megújulhasson a kultúrház.
Ha minden jól alakul, akkor a megújult épületben integrálva helyet kapnak a már megszokott szolgáltatások
(teleház, könyvtár, művelődési programok, ügyfélszolgálat) és néhány újjal is kibővül majd a paletta. Számos új
eszközt is vásárolhatunk majd, de a legfontosabb, hogy reményeink szerint mindezt a településhez méltó,
európai színvonalú közösségi térben tehetjük majd meg! ■
Volcsányi Gábor, a BKFE elnöke

NymTIT Gyorsinfo – 2009. október
Boda
Idén már hatodik alkalommal rendezték meg a
nyugat-mecseki Tájoló Napot. Az esemény célja most
is az volt, hogy a térség lakossága minél többet tudjon
meg
hazánk
radioaktívhulladék-kezelésének
programjáról, így a Boda környékére tervezett nagy
aktivitású tároló elképzeléséről. A Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK) és a Nyugatmecseki Társadalmi Információs Társulás (NyMTIT)
által rendezett ismeretterjesztő programokon idén is
nagy volt az érdeklődés, és a térség képviselői
egyértelműen jelezték, hogy már várják a tudományos
kutatások folytatását.
Boda község közigazgatási területén, a Bakonya
felöli oldalon, a nagy aktivitású hulladék
elhelyezéssel kapcsolatos furásokat végeztek. Két
darab fúrólyuk készült, 15 és 50 méter mélységben.
Bükkösd
Az önkormányzat benyújtotta a csatorna építéshez
szükséges pályázatot, amit a kiíró befogadott.
Cserdi
Elkészült a templom köré építendő 17 m hosszú
kerítés terve. A barokk stílusjegyeket viselő elemek,
Szatyor Győző fafaragó művész műhelyében
készülnek. A tervek szerint Karácsony este szeretnék
felavatni.
Helesfa
A TEUT pályázaton elnyert támogatás segítségével
befejeződött a felső falurész útjainak aszfaltozása. A
megújult utak átadásra kerültek.

Folytatódik a községben a járdaépítés, valamint a
Bükkösdi-víz feletti gyaloghidak építése. A munkák
előrehaladott állapota miatt, az átadás már november
hónapban megtörténhet.
Hetvehely
A TRFC pályázat segítségével egy kistraktor, egy
fűnyíró, valamint egy pótkocsi vásárlására is sor
került kb. 3,6 millió Ft értékben.
Október hónapban a település vendége volt a svájci
partner település, Rafz 13 fős küldöttsége, akik egy 9
személyes Renault kisbuszt adtak ajándékba a
falunak. A gépkocsi a település időseinek és
sportolóinak könnyebb mozgását fogja segíteni.
Kővágószőlős
Átadásra került a Petőfi utca felújított útszakasza,
melyen aszfaltozási munkákat végeztek.
További pályázati pénz segítségével elkészült és
október végén átadásra került a felújított temetői
ravatalozó.
Megkezdődött az Egészségház teljes akadálymentesítésének II. üteme. A tervek szerint az átadásra
január hónapban kerül sor.
Kővágótöttös
A Faluszépítő és Falufejlesztő Egyesület 7 db
emlékfát ültetett a 2009. évben született polgárai
tiszteletére.
Az út a munkához program keretében helyi
polgárok segítségével került felújításra a volt italbolt
helyisége.
A lap megjelenését a Nyugat-Mecseki TIT
támogatja!

A lap megjelenését a Nostra Cement Kft. támogatja!
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