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HON Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény bükkábrányi tanulói 

Arany János Általános Iskola 7.- 8. osztá-
lyos tanulói
Éjfélkor tombolasorsolás a felajánlott tár-
gyakból 

Randevú Zenekar 

A Központi Konyha

SZÜLETÉS

MEGNYÍLT AZ ÚJ ÓVODA

„ Az elmúlt napokban azt mondta az egyik óvónő, hogy: milyen jó lett 
volna 20 évvel ezelőtt ez a beruházás. Beszélgetés közben nem számoltunk 
utána, de ez a 20 év 30 lett, mire a kor követelményeinek megfelelő helyre 
költöztek az óvodai csoportok és megindult a bölcsődei ellátás. Nagy dolog ez, 
hiszen a kistérségben két település van ahol a szülők az óvodai mellett bölcső-
dei ellátást is igénybe vehetnek.

Engedjenek meg nekem egy kis visszatekintést, hogy lássuk valóban 
türelem játékról volt szó. Az elmúlt hét közepéig két épületben helyeztük el a 
három óvodai csoportot. A Szabadság úti óvoda 1972-ben, a Béke úti óvoda , 
amely most megújult és kibővült, 1982-ben nyitotta meg kapuit. Egyik épület 
sem óvoda céljára készült, üzemeltetési és pedagógia szempontból sem volt 
megfelelő a két épületben történő elhelyezés.

Ezek a problémák késztették arra a képviselő - testületet, hogy elhatá-
rozza magát az óvoda és bölcsőde felújítása és bővítése mellett. 2007 április 
11-én pályázatot írtunk ki a tervező kiválasztására. Az idézetben említett türe-
lemjáték itt kezdődött. A tervező kiválasztása után elkezdődött a pályázatírás, 
ekkor még reménykedtünk abban, hogy nagyobb támogatást kapunk terveink 
megvalósítására. Rendkívül jó szakmai anyagot sikerült összeállítani. A mag-
újuló energiaforrások nagy szerepet kaptak az energiaellátásban, módszerta-
ni központi szerepet vállalt a szakmai közösség, a társulás adta be a 
pályázatot, hiszen ekkor még intézményfenntartói társulásban láttuk el az 
óvodai nevelés feladatát. Ezen érvek sem voltak elegendőek, hogy pályáza-
tunk nyerhessen.

Mivel segítséget nem kaptunk sem a társulás egyben tartásához sem 
a beruházáshoz a képviselő testület úgy döntött nincs mire várnunk saját 
erőnkből kezdjük meg intézményünk átalakítását és a beruházást. A jogalko-
tás révén ekkor már világossá vált, hogy a kisgyermekes családanyák munká-
ba állása és munkahely megtartása miatt szükséges egy bölcsődei csoport 
kialakítása is. 

Folytatás a 2. oldalon

A BÜKKÁBRÁNYI VÖRÖSKERESZT 
TÁJÉKOZTATÓJA A 2009-ES ÉVRŐL

Veres Istvánné
Vöröskeresztes titkár.

BÜKKÁBRÁNYI VÖRÖSKERESZT 2010-ES ESEMÉNYNAPTÁRA



HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJAK

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK

Az önkormányzat a szociális 
étkezés adagonkénti térítési díját a kö-
vetkezők szerint támogatja:

a, Az a szociális étkező aki jö-
vedelemmel nem rendelkezik, térítési 
díjat nem fizet.

b, Az a szociális étkező, aki-
nek háztartásában az egy főre jutó jö-
vedelem nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíjmini-
mum 150 %-át, a szociális étkezés 
adagonkénti térítési díjából 230 Ft 
kedvezményben részesül.

c, Az a szociális étkező, aki-
nek háztartásában az egy főre jutó jö-
vedelem a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 150% - 300% - kö-
zötti, a szociális étkezés adagonkénti 
térítési díjából 90 Ft kedvezményben 
részesül.

KERESZTESI KUPA
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Folytatás az 1. oldalról
Itt gyorsultak fel az események. 2009 május 13-án elfogadta a testület 

a közbeszerzés ajánlattételi felhívását. Június 18-án elfogadta az ÁMK alapí-
tó okiratát. Örömmel értesültünk róla, hogy a Wienerberger cég által kiírt Jö-
vővár pályázaton, az országban a második legnagyobb támogatást közel 5,3 
millió Ft építési anyagot sikerült nyernünk az építéshez. Július 15-én megtör-
tént az első bejegyzés az építési naplóba. December 15-én megkezdődött a mű-
szaki átadás átvétel időpontja és most itt állunk, hogy megünnepeljük, 
azokkal akik fontosak nekünk, hogy elkészült és holnap átadjuk a gyermekek-
nek és a település lakóinak az eddig közel 109 millió Ft-ba került új intéz-
ményt. "

Tehát, itt ez a szép épület, a kérdés már csak az, hogy mit is találunk 
benne. 

Felépült egy három csoportszobás, öltözőkkel és vizes helyiségekkel, 
fejlesztő és orvosi szobával, elkülönítővel, tornaszobával, tálaló konyhával és 
a hozzátartozó helyiségekkel ellátott óvoda. 

Megújult és kialakításra került egy öltözővel, fürdőszobával, tálaló 
konyhával és a hozzátartozó helyiségekkel ellátott, egy csoport befogadására 
alkalmas bölcsőde.

Utolsó gondolatként, megköszönve Önöknek a figyelmet, amint azt a 
központi konyha átadásán is megtettem, engedjék meg, hogy mindenkit emlé-
keztessek:

„Ott, ahol Isten megengedi, hogy valami összetörjön, csak azért teszi, 
mert ott valami újat akar teremteni.” 

Használják egészséggel községünk aprajai és nagyjai a megújult és 
kibővült Napsugár Napköziotthonos Óvodát és Bölcsődét. „

Folytatás a 3. oldalon

KORMOS DÉNES ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÉPVISELŐ ÉVÉRTÉKELŐJE

Kormos Dénes
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Folytatás a 2. oldalról
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RENDHAGYÓ ÓRA

( forrás: www.amk.bukkabrany.hu )
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AZ ÉV ELSŐ TESTÜLETI ÜLÉSE

Bodzán László
"TUDTA-E, HOGY..."

TÁNCGÁLA ÉS RAJZKIÁLLÍTÁS VÁRTA AZ ÉRDEKLŐDŐKET

Bodzán Gábor




