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Hírlap
Értesüljön falunk híreiről!

Üzemel a közkonyha
Hosszas és több hatóságot érintő engedélyezés eljárás
után december 6-án megkezdte a helyi konyha a
működését! December 18-ig csak az iskolának és
óvodának főzött, ez az átmeneti időszak mintegy
próbaüzem volt, és a felmerült kisebb nehézségeket,
problémákat azonnal megoldottuk.

állami támogatást is le tudunk hívni, amire eddig nem
volt mód, mert csak az az önkormányzat jogosult rá,
amelyik saját konyhát működtet.
A konyha 5 fő foglalkoztatását teszi lehetővé, ennyi
munkatárssal még gazdaságosan lehet működni. Két,
eddig az óvodában dolgozó konyhai alkalmazott
átkerült ide, két főt közhasznú munkásként kívánunk
alkalmazni. Az élelmezésvezetői státusra hárman
jelentkeztek. A betöltésnél fontos szempont volt, hogy
lehetőleg helyben lakót alkalmazzunk, mert
véleményünk szerint csak ez jelenti a hosszú távú

2011 január 3-tól teljes kapacitással dolgozik a
konyha! Ez azt jelenti, hogy a szociális étkeztetéshez
nem máshonnan kapják az ebédet a helybéliek, hanem
itt, helyben, - de amit mindenkinek fontos tudni: bárki
vásárolhat itt ebédet!
Mivel helyben nem lehet elfogyasztani, a
megoldást. A jelentkezők egyikének sem volt meg a
megvásárolt adagokat mindenkinek éthordóban
szakképesítése, de jogilag nem is kötelező ennek
kiszállítjuk a lakására. Egy adag ára 560 forint. A
megléte.
A testület döntése alapján Kissné Bucsai Klára lett
az élelmezésvezető, aki helybéli, vállalta a
szakképesítés megszerzését, és civil szervezeti
munkája alapján megtapasztalhatta mindenki, hogy
olyan ember, aki hajlandó a faluért tenni, így a testület
biztosítottnak látta, hogy e beosztásában is a falu és az
ellátottak érdekét maradéktalanul szem előtt tartja. ■
falugondnoknál,
Blumenschein
Tibornál
lehet
megrendelni az ebédet.
Az árból kitűnik, hogy jövőre – az érzékelhető infláció
ellenére – nem lesz áremelés.
A rászorultak a helyi szociális rendelet alapján
kapnak támogatást, ennek mikéntjéről Tischlér Andrea
ad minden érdeklődőnek felvilágosítást.
A helyi konyha némi megtakarítást is jelent az
önkormányzatnak, - jegyzi meg a polgármester, - mert
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Rendőrségi vizsgálat az Önkormányzatnál
December
első
hetében
kellemetlen
incidens
történt
Bükkösd életében. A
Baranya
Megyei
Rendőrfőkapitányság
Gazdaságvédelmi
Osztályának
nyomozói
jelentek
meg
a
Polgármesteri Hivatalban. Az ok:
feljelentés
érkezett
hozzájuk
ismeretlen tettes ellen, vesztegetés
bűncselekménye
elkövetésének
gyanúja miatt.
Azt, hogy névtelen feljelentés
volt-e, vagy egy helybéli névvel
vállalta a levélben foglaltakat, a
nyomozók nem árulták el, ugyanis
az a szabály, hogy nyomozati
érdekre való tekintettel ezt csak a
nyomozás befejezése után közlik az
érintettekkel.
Jelenleg nem is nyomozás folyik
az önkormányzat ellen, hanem
adatgyűjtés, ugyanis első lépésként
a rendőrségnek azt kell tisztáznia,
hogy a feljelentésben foglaltak
megfelelnek-e
a
valóságnak.
Amennyiben teljesen, vagy részben
igaz, akkor lehet elrendelni a
nyomozást.
Ahhoz,
hogy
a
bejelentés
igazságtartalmát meg lehessen
vizsgálni, a rendőrség többkilónyi
iratot lefoglalt. Az önkormányzat
könyvelését, pályázati anyagokat,
testületi jegyzőkönyveket vittek el,
amelyet tételesen átvizsgálnak.
Fontos
kiemelnem,
hangsúlyozza Budai Zsolt, - hogy
még
nem
folyik
nyomozás

ellenünk, és jómagam de a hivatal
összes munkatársa is egészen
nyugodtak vagyunk, hiszen az
önkormányzatot rendszeresen és
folyamatosan három különböző
szerv is ellenőrzi: az Állami
Számvevőszék,
a
Kistérségi
Társulás
belső
ellenőrei,
önkormányzati könyvvizsgáló.
Ha bárki átélt már ilyen
ellenőrzést, tudja, hogy az efféle
ellenőrzéseken
mindent
kínos
alapossággal megvizsgálnak, még
az is a hibalistára kerül, ha
véletlenül egy sorral lejjebb, vagy
alább látható egy aláírás, és
természetesen mindegyik vizsgáló
hatóságnak,
amelyeknek
egymáshoz semmiféle közük nincs,
- köteles feljelentést tenni, ha bármi
szabálytalanságot észlel. Márpedig
eddig még soha nem tettek
feljelentést.
A pályázatok még ennél is
kacifántosabb terület, mivel a
fentieken túl a pályázatot kiíró
szervek a megnyeréstől kezdve
folyamatosan monitorizálják a
nyertest,
ez
a
pénzügyi
ellenőrzésnél
is
tágabb
és
részletesebb
kontrollt,
szoros
nyomonkövetést jelent, a pályázati
munka befejezése után nemcsak a
munka elvégzését kell jelenteni,
hanem
az
összes
számlát,
dokumentumot is csatolni kell. A
legkisebb szabálytalanság esetén
kamatostól vissza kell fizetni a

pályázaton elnyert pénzt. Ha ez a
sokféle
vizsgákat,
ellenőrzés
egyszer sem talált hibát, nincs
okunk feltételezni, hogy most
valami csoda folytán odakerülne
bármi is.
Egy különbség van: a fent leírt
vizsgálatok helyben történnek, - a
rendőrségi vizsgálatot nyilván
igazságügyi könyvszakértő kell
végezze. A rendőrség megjelenése,
a lefoglalás ténye viszont azt a
látszatot keltheti, hogy lám, itt
visszaélés volt! A nyomozók
udvariasak és szakszerűek voltak,
de persze kényelmetlen és dühítő
egy ilyen helyzet. Az külön bájt
adott az egésznek, hogy pl. a Samu
Géza Emlékház pályázati anyagát is
el akarták vinni, - de amikor
kiderült, hogy az önkormányzatnak
ahhoz semmi köze, hiszen civil
szervezet nyerte és bonyolította az
egészet, abban a pillanatban nem is
tartottak az iratokra igényt. Ha
másból nem is tudtuk volna, ebből
rájöhettünk, hogy a feljelentő célja
az volt, hogy minél nagyobb és
több rossz dolgot állítson rólunk.
Ez a vizsgálat minden bizonnyal
2-3 hónapot igénybe vesz, de akár
többet
is,
hiszen
irdatlan
mennyiségű
adathalmazt
kell
átvizsgálni. Az ügy minden
fordulatáról
részletesen
tájékoztatjuk Bükkösd lakosságát.
■ S.E.

Januárban vizsgáznak a vagyonőrök
December 15-én zárult a vagyonőr képzés a Közösségi Házban, a Tudás-Híd projekt keretében. Bár a
szakmai képzés decemberben véget ért, a vizsgákra csak január végén kerülhet sor, a jogszabályok
rendelkezései és az év vége miatt. Addig is több tréningen vesznek részt a hallgatók, ahol álláskeresési
technikákat, EU-s munkaerő-piaci ismereteket és más hasonló hasznos dolgokról tanulhatnak majd.
■ V.G.
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Változás a szociális étkezés feltételeiben
Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 13-i ülésén módosította a személyes
gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
9/2004. (V.25.) sz. helyi rendeletet.
Tekintettel a kiadások növekedésére a módosítás szerint 2011. január 1. után a következő feltételekkel
vehető igénybe községünkben a szociális étkeztetés:
a) Ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori
nyugdíjminimum 120 %-a alatt van, a fizetendő napi térítési díj a díj 50 %-a.
b) Ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori
nyugdíjminimum 120 - 140 %-a között van, a fizetendő napi térítési díj a díj 60 %-a.
c) Ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori
nyugdíjminimum 140 - 160 %-a között van, a fizetendő napi térítési díj a
díj 70 %-a.
d) Ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori
nyugdíjminimum 160-190 %-a között van, a fizetendő napi térítési díj a díj 80 %-a.
e) Ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori
nyugdíjminimum
190 %-a felett van, a fizetendő napi térítési díj a díj 100 %-a.

öregségi
öregségi
öregségi
öregségi
öregségi

Az étkezési díj alapösszege változatlan marad: 560 Ft/nap.
Változás még, hogy Szentlőrinc Város Önkormányzatának díjszabása miatt január 1. után a házi
segítségnyújtás is díjköteles lesz, 120 Ft/óra összeggel.
■ Dr. Tarai Klára, jegyző

Kezdődik a csatorna kivitelezése
December 22-én Budai Zsolt aláírta a szennyvízcsatorna kivitelezői szerződését a Wolf-Bau Team Kft.
vezetőjével.
Január 14-én történik a munkaterület átadása, egyben a munkavégzés is megindul, egyszerre három
területen:
1. 5 nagy teljesítményű szivattyú elhelyezése a területen,
2. a szennyvíztisztító telephez vezető út megépítése,
3. a szennyvíztisztító épület építésének megkezdése.
Eddig sem volt kétséges, hogy lesz csatorna, - de ez a megvalósítási fázis!
Májusban indult a közbeszerzési eljárás, amely normális esetben max. két hónapon belül lezárulhat. Mivel
ennek a beruházásnak több fázisa volt, és mindegyiknél lehetett fellebbezni, ez az eljárás – pusztán a kötelező
adminisztráció miatt! - 8 hónapig elhúzódott.
A beruházás befejezése 2011 október 31-e, de ebben a próbaüzemelés is benne foglaltatik. A lakosságnak
arra kell készülnie, hogy májusban a házi bekötéseket el kell végezni. A helyi vállalkozók már startra készen
várják, hogy elvégezhessék ezeket a munkákat.
A kivitelező cég műszaki ellenőrei minden háztulajdonost személyesen fölkeresnek abból a célból, hogy
egyeztessék, a telekhatár melyik pontján történjen a beállás, (azaz hol legyen a bekötő pont), hogy a
legrövidebben lehessen rácsatlakozni a csatornára.
■ S.E.
KISKUTYA AJÁNDÉKBA! Pumi anyától született keverék kiskutyákat ajándékba adnánk. Érdeklődni lehet a
30/502-7273 telefonszámon.
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Örömet okozott a CKÖ karácsonyi műsora
December 23-án 18 órai kezdettel tartotta meg
karácsonyi rendezvényét a Bükkösdi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat. Az idén alakult testületnek
ez volt az első nyilvános rendezvénye, amely a jelek
szerint beváltotta a hozzá fűzött reményeket, és örömet
szerzett a lakosoknak.
Miskovity Tünde a CKÖ elnök asszonya elmondta,
hogy a programon közel ötven gyerek vett részt. A
szervezet előzetes felmérése szerint a településen
mintegy 72 cigány származású illetve nem cigány, de
hátrányos helyzetű gyermek él. A programon ezek
szerint az érintettek háromnegyed részre jelen is volt.
Az idén alakult CKÖ szerény anyagi helyezte
szükségessé tette, hogy a helyi önkormányzattól felvett

előlegből rendezzék meg a műsort, hiszen normatív
támogatást a kisebbségek idén még nem kaptak. Az
elnök asszony köszönetét fejezte ki a Képviselőtestületnek ezért a segítségért. Budainé Hancsicsák
Éva vállalkozót is köszönet illeti meg a csomagokhoz
nyújtott támogatásáért.
A kis pénzből tehát nagyon tartalmas program
kerekedett, ahol bohócműsorral, hagyományőrző
tánccal és ajándékkal várták a lakosságot. A szülők
közül többen köszönetüket fejezték ki azért is, hogy a
karácsonyi ünnepségen nem volt kivételezés a magyar
és cigány gyerekek között és minden hátrányos
helyzetű gyerek kapott csomagot, és részt vehetett a
szép műsoron.
■ V.G.

A települési képviselők jövőbeni tervei
2. rész: beszélgetés Volcsányi Gáborral
Volcsányi Gábort második ciklusban választotta meg a falu lakossága önkormányzati képviselőnek. A
következőket mondja:
Tősgyökeres bükkösdi vagyok, ismerem és szeretem az embereket, a települést. A szüleim is helyi
közösségben dolgoztak. Az a hitvallásom, hogy a múlt ismerete és tisztelete nélkül a jelenünk hiányos, a jövőnk
sivárabb. Ezért a szívemen viselem, hogy a falu múltját, emlékeit felkutassam. Bükkösd régebben mindig is
mikrotérségi központ volt, mára azonban csak egy kis baranyai község lett. Szeretném a falu régi rangját,
méltóságát visszanyerné. Ha az emberek büszkék lesznek a falujukra, akkor az összetartás is javul majd.
Lassan felejtésbe merül az is, hogy itt jelentős számú sváb lakosság élt. A Német Kisebbségi
Önkormányzatnak is tagja vagyok, és azon is igyekszem, hogy elevenítsük fel a sváb hagyományokat, még
akkor is, ha a német nemzetiségűek már nem is beszélik a nyelvet, hiszen két kultúra együttélése csak
pozitívumokkal jár, egymást gazdagítják!
Engem a Teleház kapcsán mindenki ismer, és aki gyakrabban megfordul a Közösségi Házban, tapasztalhatja,
hogy nálam szinte mindig van valaki, ugyanis a lakosság ügyes-bajos dolgainak megoldásában rendszeresen
kéri a segítségünket. Ezért joggal állíthatom, hogy tisztában vagyok a faluban történtekről, ismerem a lakossági
problémákat. Tulajdonképpen ezért, és a bükkösdi lokálpatriótaságom miatt indultam az előző ciklusban
képviselőjelöltként a választáson, és természetesen idén is, azzal a kiegészítéssel, hogy egy ciklus alatt a
testületi munkában is rutint szereztem.
Az előző ciklusban – Szabó Zoltán lemondása óta – és jelenleg is a szociális bizottság elnöke vagyok.
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez a leghálásabb önkormányzati feladat! Mint közszereplőt természetesen
érnek időnként méltatlan vádak, talán ezért is. De a munkám alapján nyilvánvaló volt, hogy van rálátásom a
lakosság szociális problémáira, és a lehetőségeken, - hozzáfűzöm: egyre szűkösebb lehetőségek között – a
lehető legemberségesebb és legjobb megoldást keressük meg a bizottságban.
Ezt a munkát csak őszinte elhivatottsággal lehet hosszú távon csinálni. Amióta az eszemet tudom közösségi
ember vagyok. Ez azt is jelenti, hogy a lakosok pontosan tudják, hogy mire számíthatnak tőlem, így nem az
ígéreteim miatt tiszteltek meg a szavazataikkal. A jelentős bizalmat ezúton is köszönöm mindenkinek! ■ S.E.
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December: az ünnepek időszaka
Az európai és észak-amerikai kultúrkörben a karácsony a legnagyobb
ünnep.
A karácsony szó egyes kutatók szerint a kricsun bolgár nyelvjárási
szóból ered. Vannak, akik egy 1267-ben megjelent régi magyar
kódexből, a kerecsen, vagy kerecseny szóból származtatják, mivel a
karácsonyi időpontban volt a hagyományos sólyomröptetés. Az
ünneplőknek végül is mindegy, honnan ered ez a szó. De honnan ered
maga az ünnep?
A keresztények Jézus születését ünnepelik ilyenkor, ám az időpont
vitatott. Egy ausztrál csillagász számítógépes programmal kiszámoltam
hogy Jézus valójában június 17-én született. Ez az eredmény úgy jött ki,
hogy a Háromkirályokat vezető csillagkép ókori elhelyezkedéséből
számolta ki. (köztudott, hogy az égitestek folyamatos mozgása miatt
lassan „elmozdulnak” a csillagképek, a Földön élő ember máshol látta,
mondjuk a Göncöl szekeret – de minden más csillagot is, - néhányszáz
éve, mint most. A csillagok állásából viszont kiszámíthatóak a naptári
napok is.)
Ha nem karácsony Jézus születése napja, akkor mégis, honnan ered az ünnep? A keresztény ünnepek az ősi
pogány ünnepek időpontjaiban vannak. A karácsony a téli nap-éjforduló napjára esik.
Az ókori Rómában december 17-25 között tartották Szaturnusz isten ünnepét. Szaturnusz a földművelés
istene volt, és mint ilyen, nagyon fontos isten, hiszen ha nem volt termés, éhínség jött. A napokig tartó ősi
„rendezvénysorozat”, ami a rómaiak esetében a szokásos bőséges lakodalmak és ivászatok sorát,
táncmulatságokat jelentette, - a fény diadalát ünnepelték a sötétség felett, hiszen mire véget ért a dínom-dánom,
a nappali fényesség lassú növekedése megindult. A fény a meleget jelentette, ez pedig azt, hogy a növények
termőre fordulhatnak. A sötétség a nélkülözés, éhség szimbóluma volt, és ne felejtsük, akkor nem voltak hűtőés gabonaraktárak, hogy egy hosszabb hideget át tudtak volna vészelni! Ezekben a napokat zöld
borostyánlevelekkel díszítették fel a rómaiak, - tehát a zöld dísz már akkor is „divat” volt!
Pontosan erre az időszakra esik a zsidó Hanuka ünnepe. A hanuka szó jelentése: megszentelés, megtisztulás.
Ahogy a keresztények legnagyobb ünnepe a karácsony, - úgy a zsidóknak Hanuka. Ez az ünnep konkrét
történelmi eseményhez is kötődik. Időszámítás előtt 164-ben győzték le a zsidók az akkori szír uralkodót. Ez a
szír vezető akkor szenvedett vereséget Egyiptomban. (az emberiség történelme szinte csak véres háborúkból
állt.) Ettől a vereségtől felbőszülve hazafelé vonulva megtámadták Izraelt, nőket, gyermekeket mészároltak
halomra, megszentségtelenítették a templomot és a szent tárgyakat. A zsidók a szír király legyőzése után
december 25-én szentelték föl a templomot, úgy, hogy a nyolckarú gyertyát (menorát) meggyújtották.
Csakhogy a háború miatt minden tartalék, így az olaj is kifogyott (ugyanis akkor még nem volt gyertya, a
menorában olívaolajat égettek, most használnak csak gyertyát), csak egy napra való olaj maradt. Azt
meggyújtották, - és csoda történt, nem fogyott el, és minden nap eggyel több olajtartóban tudtak fényt gyújtani!
Így a zsidóknak is a fény ünnepe a karácsony. A zsidóknál az ünnepnapok egyben meleg családi ünnepek is, így
hanuka – karácsony – idején együtt ünnepelnek, meggyújtják a gyertyákat, hírül adva a világnak a csodát.
Az Római Birodalom végén a kereszténység államvallás lett, és mivel a keresztények Jézust a Messiásnak
tartották, ezért a pogány ünneppel összeolvadva december 25-e Jézus születésének ünnepévé vált.
A karácsonyfa később vált az ünnep részévé. Németországban kezdtek a 16-dik században (tehát az 1500-as
évektől kezdve) karácsonyfát állítani. Pontosabban a Németországból elinduló reformáció hatására, amikortól
kezdve a bibliát otthon is olvasták, annál is inkább, mert le lett fordítva németre (majd más nyelvekre is).
▶
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▶
Az evangélikusok állítottak eleinte karácsonyfát, majd a 18-dik századra egész Németországban elterjedt, a 19dik századtól kezdve Európában is, Amerikába pedig az európai kivándorlók honosították meg.
Az itthon mára teljesen elterjedt adventi koszorú is Németországból származik.
Pontos feljegyzésekből tudjuk, hogy 1839-ben egy német evangélikus lelkész készítette az „ős adventi
koszorút”: egy kocsikereket felfüggesztett a plafonra, 23 gyertyát tett rá, és karácsonyig minden nap eggyel
többet gyújtott meg rajta. Ez a tett egyszerűsödött az adventi koszorúvá, amelyen négy gyertya van, amiket a
karácsony előtti vasárnapokon kell meggyújtani, karácsonykor mind a négy ég.
Íme, így mentődik át az ősi, ókori fény ünnepe.
A katolikus adventi koszorún három lila és egy rózsaszín gyertya van, a lila a bűnbánat és a megtérés
szimbóluma, a rózsaszín az ünnepé. Maga az advent a várakozás, január 6-ig, Vízkereszt napjáig tart.
A karácsonyt a nem vallásos emberek is ünneplik, de ők nem a fény, hanem a szeretet, a béke napjaként,
hagyományosan a legnagyobb családi ünnepség keretében. Ilyenkor mindenütt ünnepi ételek kerülnek az
asztalra, összejönnek a távoli családtagok is. Lám: ez is az ókortól átöröklődött rítus, de a kereszténység
üzenete is benne van: a szeretet, megértés, békesség, a megtisztulva megújulás ünnepe.
Még egy-két évtizede is a karácsony meghitt, bensőséges ünnep volt. Betlehemesek járták a családokat, városokban is! - a várakozás hetei alatt a család apraja-nagyja készítette a díszeket a karácsonyfára, elősütötték
a mézes süteményeket. Nagy kár, hogy a karácsony üzleti eseménnyé silányult, és sok helyütt az vált a
legfontosabbá, milyen drága portéka kerül a fa alá. Talán a gazdasági válság sokakat ráébreszt arra, hogy a
legdrágább ajándék, amit másnak adhatunk, az őszinte szeretet, megbecsülés, amit a szélesebb közösségnek
nyújthatunk, az a saját belső békénk, amivel az óhatatlanul előbukkanó torzsalkodásokat békévé lehet oldani. ■

Megújult, akadálymentesített honlapot kapott a falu
Mint ismeretes az Önkormányzat
pályázatot nyert akadálymentesítésre a
Duna-Mecsek Alapítványon keresztül a
Norvég Alapból. Azt viszont nem
köztudott, hogy nem csak az épület
akadálymentesítéséről szólt a pályázat,
hanem a virtuális akadályok elhárításáról
is. Bár a településnek Mayer Balázs
jóvoltából 2007-óta egy színvonalas
weboldala volt, most a bukkosd.hu
honlapot mégis teljesen meg kellett
újítani és egy akadálymentesített
változatot kellett elkészíteni. Ez a honlap
jól olvasható a gyengén látók számára,
illetve a vakok által használt felolvasó
szoftvereknek sem okoz gondot. A
feladattal
többek
között
akadálymentesítési szakmérnök lett megbízva. A jól látóknak kissé furcsa látvány az akadálymentes változat,
hiszen nagyon kontrasztos és képeket sem tartalmaz. A szabvány azonban pont ezeket követeli meg.
Természetesen a normál változat továbbra is elérhető lesz, sőt teljesen megújult külsővel jelentkezik. Az új
honlap már elérhető, azonban még néhány korábban megszokott funkció és cikk csak később kerül feltöltésre.
Az átállás időszakában megértésüket kérjük!
■ V. G.
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NymTIT Gyorsinfo – 2010. 12. – A nyugat-mecseki települések hírei
Búcsúzik hivatalától Dr. Hegyháti József, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő (RHK) Kft. ügyvezető
igazgatója. Utódja Dr. Kereki Ferenc lesz. A társaság december 7-i budapesti sajtótájékoztatóján az is
elhangzott, hogy a társaság egyik projektje a nagy aktivitású hulladékok végleges elhelyezését célozza meg. A
Nyugat-Mecsekben, Boda térségében már megtalálták a kutatók azt a kőzetet, amely alkalmas lehet a további
vizsgálatokra, sőt akár egy majdani tároló befogadására is. Ez a projekt a társaság sürgetőbb feladatai miatt,
2013 után futhat fel. A program kapcsán elmondható, hogy a társaság őszinte, jó kapcsolatot ápol az ott élő
lakossággal. Ebben nagy szerepe van a térségi önkormányzati társulásnak is. Arról, hogy az érintettek mennyire
tájékozottak a környezetükben zajló hulladék-elhelyezési programról, az RHK Kft. rendszeresen végeztet
kutatást. A soron következő felmérés jövő év elején lesz. Az esemény végén a társaság ügyvezető igazgatója
fontos bejelentést tett, miszerint december 31-ével nyugdíjba vonul. Megköszönte munkatársainak és az RHK
Kft. tevékenysége által érintett területek képviselőinek az elmúlt nyolc év sikeres együttműködését. A sajtó
munkatársainak pedig bemutatta utódját, Dr. Kereki Ferencet, aki nem ismeretlen a radioaktívhulladékelhelyezéssel foglalkozó szakemberek számára, hiszen a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Pécsi
Bányakapitányságán dolgozott 16 évet, melyből 10 évig az államigazgatási szerv vezetője volt. Később a
bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló kiviteli munkáinak építésvezetőjeként dolgozott, emellett pedig
részt vett a felszín alatti térrészek kialakításának tervezési feladataiban.
*
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. működésében érintett körzetekben lévő települések
polgármestereivel tartott közös évértékelő összejövetelt dr. Hegyháti József december 14-én Pakson, az
Erzsébet Nagy Szállodában. Az RHK Kft. nyugdíjba vonuló ügyvezető igazgatója ez alkalommal köszönt el a
településvezetőktől, akikkel azalatt a nyolc év alatt dolgozott együtt, amíg a magyarországi radioaktív
hulladékok elhelyezéséért felelős állami céget irányította. A paksi találkozóra több mint harminc település
polgármestere kapott meghívást négy önkormányzati társulás képviseletében. A társaság a paksi Kiégett
Kazetták Átmeneti Tárolója, a bátaapáti és püspökszilágyi hulladéktároló működtetése mellett a NyugatMecsekben is érintett.
*
Az NyMTIT megtartotta a 2010-es esztendő utolsó ülését is. A napirendi pontok között szerepelt Kovács
Győző elnök beszámolója a társulás elmúlt időszakban végzett tevékenységéről, a 2010. évi IV. negyedévi
költségvetés megvitatása, javaslat benyújtása a 2011. évi munkatervre valamint a költségvetési koncepcióra.

Békés, Boldog Újévet Kívánunk
minden kedves olvasónknak,

Bükkösd Önkormányzata nevében is!
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ÓVODÁNKBAN JÁRT ÚJRA LUCA, A BOSZORKÁNY
2010. december 7.-13. között óvodánk nagycsoportjában került megvalósításra a Luca napjához köthető
népszokásokat, hagyományokat felelevenítő témahét. Első ízben 2009. decemberében járt nálunk Luca, a
boszorkány. A néphagyományhoz kapcsolódó tevékenységek, játékok, mesék nagyon kedvező fogadtatásra
leltek a gyermekek körében, és ez idén sem volt másképp. Az előző év tapasztalataira építve, új tartalmakkal
is megtöltve játszottunk. Ez évben is természetesen a központi elemek a magyar hagyományokkal való
találkozások voltak, de bővültek más országok Luca napjához köthető szokásaiknak megismerésével is.
A témahétről, a napi tevékenységekről készült prezentáció a www.bukkosd.hu oldalon található.

Tevékenységek
December 7.
kedd

Tűz 5. „Tündér és boszorkány”
A háromágú tölgyfa tündére (népmese)
Bájital keverés.
Beszélgetőkör: Luca napi munkatilalom.

December 8.
szerda

Tűz 5. Boszorkányság
„Boszibálban jártam” – boszorkány síkbáb
készítése fekete kartonból
Drámajátékok.
Beszélgetőkör: Időjóslás.

December 9.
csütörtök

Tűz 5. Boszorkányság – Árnyszínház
Drámajátékok. Luca pogácsa sütése.
Beszélgetőkör: Hatásos fegyverek a boszorkányok rontása ellen.
Beszélgetőkör: Luca napi alakoskodás.
Santa Lucia-gyertyás koszorú készítés.

December 10.
péntek

Lányok aranyvessző hajtatása.
Luca napi boszorkánytalálkozó.
Kotyoló versikék, mondókák.

December 13.
hétfő

A Luca búza csíráztatásának megkezdése az óvodában.
Beszélgetőkör: Luca Kalendárium, Luca cédulák,Luca széke.
„Ott a boszorkány” Luca-napi játék – „Ignác, mit látsz?”
Boszitorna, seprűtánc.

Franciaországi siker
A boszorkányokkal való találkozás sikerét, a gyermekek számára
történő igényes, változatos és izgalmas bemutatásának lehetőségét
bizonyítja továbbá az is, hogy egy Franciaországban élő, magyar
származású édesanya is felfigyelt óvodánk előző évi projektjére, melyre az
interneten talált rá.
Az általunk kidolgozott tartalmakat, fotókat megismerve és felhasználva
valósult meg a franciaországi óvodások első találkozása Lucával, a
magyar boszorkánnyal és a hozzá köthető magyar hagyományokkal
Párizstól 25 km-re északra, Poissy városában.
Mindannyian nagyon örültünk ennek a határainkat is átlépő sikernek!
Az is szívmelengető, hogy a magyar hagyományok így tovább élhetnek
eltérő nyelvű, kultúrájú gyermekek és családok körében is, ezzel erősítve
a határainkon túl élő gyermekek magyarságtudatát, kötődését.
Anita Teleki levelét vágatlanul megtalálják a www.bukkosd.hu oldalon a
hozzá kapcsolódó francia képgalériával.
■ Kiticsics Anikó

Anna Teleki rajzai

A lap megjelenését a Nyugat-Mecseki Területfejlesztési és Információs
Társulás támogatja!
A lap megjelenését a Nostra Cement Kft. támogatja!
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