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MEGALAKULT A BÜKKÁBRÁNYI 
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

„...A társult intézmény műkö-
dése alatt az elmúlt 3 évében az  intéz-
mény minőségügyi vezető voltam. Az 
iskola vezetőségének tagjaként a ha-

vonkénti operatív vezetői csoport-
munkában és az éves tervező 
munkában aktívan részt vettem. A pe-
dagógus teljesítményértékelés folya-
matának kidolgozása mellett a 
pedagógiai munka folyamatainak mi-
nőség-elvű vizsgálatait koordinál-
tam. Pályázatfigyelő és eredményes 
pályázatíró munkámmal segíteni tud-
tam az intézmény szakmai fejleszté-
sét.

Alpolgármesterként figyelem-
mel kísérhettem, hogy az egyes ön-
kormányzatok fenntartói gyakorlata, 
hogyan segítheti, vagy gátolhatja az 
oktatási intézmény eredményes mun-
káját. Rálátásom van  arra, hogy mi-
lyen feladatokat ró az önkormányzat 
működésére az óvoda, iskola és a 
könyvtár és a szabadidőközpont fenn-
tartása a gazdálkodás, és a biztonsá-
gos szakmai munka feltételeinek 
folyamatos biztosítása.

Szülőként megtapasztalha-
tom a  nevelő-oktató intézményeinek 
hétköznapjait, látva annak nehézsé-
geit és szépségeit egyaránt. 

Az ÁMK intézményegységei-
nek szakmai feladataira rálátásom 
van. Elhivatottnak érzem magam a 
versenyképes, sajátos arculattal ren-
delkező, minden forráslehetőséget ki-
aknázó ÁMK kialakítására és 
irányítására...”

Folytatás a 2. oldalon

50 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
Az alábbiakban egy nemrég 

Bükkábrányban tartott 50 éves osztály-
találkozóról készített írást adunk köz-
re, egy résztvevő tollából. 

Dudás József
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KÖZPONTI KONYHA 
BÜKKÁBRÁNY

Kertész Gyuláné
élelmezésvezető

ÚSZÓTÁBOR BOGÁCSON

Bodzán László

Folytatás az 1. oldalról

Derekasné Orosz Andrea
BÁMK igazgató

"TUDTA-E, HOGY..."
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Bodzán László

TESTÜLETI ÜLÉS VOLT JÚLIUS 2-ÁN

X. BÜKKÁBRÁNYI ALKOTÓNAPOK

Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 4. oldalról

Közben testvére nevetve jegyzi 
meg:"Ja...! Ezt csinálta. Ha erre jött 
olyan alacsonyan húzott el a ház felett, 
hogy a fáról lepergett az összes körte!"

"Nehéz elmondani...mégis szép volt...".

SZ.I: " Hogy én ezt végig tudtam csinálni, 
azt leginkább a feleségemnek köszönhe-
tem. Nagyon sok lemondás kellett, sok-
szor még az étkezés terén is, mert enni 
sem lehetett gyakran akármit, csak amit 
engedélyeztek...

Üdülőbe sose' jártam, mindig itt-
hon nyaraltam. Itt is akarom befejezni, itt 
mérettem ki magunknak a sírhelyet is..."

Kovács Gyula



5 ÉVESEK LETTÜNK

Chrudinák Zsoltné

Folytatás a 2. oldalról

Derekasné Orosz Andrea
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KORM. RENDELET A KRÍZISHELYZETBE KERÜLT SZEMÉLYEK TÁMOGATÁSÁRÓL



A BÜKKÁBRÁNYI JELFA 

Derekasné Orosz Andrea
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PPOORRTTRRÉÉ::
SZABÓ ISTVÁN - AZ ÁBRÁNYI
KUBIKUSBÓL LETT VADÁSZPILÓTA

SZ.I: " Tizenkét évesen itt láttam 
életemben először repülőgépet. A pilóták 
(tisztek) bent laktak a faluban házaknál. A 
kint levő sorállománynak mi, gyerekek vol-
tunk a "beszerzői". Legtöbbször cigarettát 
kellet nekik kivinni. Ajándékként beülhet-
tünk a repülőgépekbe. Ekkor tört fel ben-
nem először  a repülés iránti vágy és meg 
is maradt egész életemben." 

SZ.I: " Nagyon szigorú volt a ki-
képzés. Sokmindenről le kellett mondani. 
Hosszú ideig annyi szórakozásunk volt, 
hogy néha filmet vetítettek vagy a lakta-
nyában színházi előadást tartottak...A ki-
képzés amiatt is feszített volt, mert 
ekkorra az akkori Szovjetunióból már hoz-
tak százhúsz darab MIG-15-ös sugárhaj-
tású gépet, de nem volt rájuk pilóta. A mi 
századunk repülte Magyarországon elő-
ször ezt a típust...Én persze először csak 
motoros géppel repültem, de közben men-
tek az elméleti vizsgák a MIG-ből. Aztán 
1952. március 22.-én hadnaggyá avattak. 
Akkor lettem igazán repülős tiszt."

Folytatás az 5. oldalon




