
TUDTAE
hogy Géczy István mellett

egy másik országosan ismert sze-
mélyiség neve is köthető Bükkáb-
rányhoz.

Répássy János (1 844-1926)
húsz éven keresztül volt Alsóábrány
plébánosa, 1 886-tól egészen 1906-
os nyugdíjazásáig.

Leginkább a pedagógia, a
nyelvészet és a retorika országosan
elismert tudora volt az Egri Érseki
Tanítóképző tanáraként. 1 916-ban a
Szent István Akadémia rendes tag-
jává választották.

Gyakorlati pedagógusi mun-
kája mellett több nyelvtani, retori-
kai és egyháztörténeti tankönyvet
írt, foglalkozott az oktatás elméleté-
vel.
1 877. után hét éven keresztül a
Népiskolai Tanügy címen kiadott
folyóirat főmunkatársa volt.

Tanári pályájának irodalom-
történeti szempontú érdekessége,
hogy az egri tanítóképzőben ma-
gyar nyelvből megbuktatta a később
elismert íróvá lett Gárdonyi Gézát.

Gárdonyival azonban ké-
sőbb szoros barátság fűzte össze.
Ennek köszöntő, hogy az Egri csil-
lagok írója többször is megfordult
az alsóábrányi plébánián, megláto-
gatva egykori tanárát. Egyik versé-
ben utal is az itt eltöltött estékre,
közös borozgatásokra.

Ma mindkettőjük emlékét
egy márványtábla őrzi a plébánia
oldalfalán.

Szerk.: Kovács Gyula

NYÍLT TANÍTÁSI NAP
 2011. március 2223.

BÁMK - Arany János Általános
Iskola nyílt tanítási napot tart.

KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁS
A súlyos mozgáskorlátozott sze-

mélyek közlekedési támogatásának beadá-
si határideje 2011 . április 31 .

Fogyatékossági támogatásban ré-
szesülő személyek nem igényelhetik a
közlekedési támogatást.

Polgármesteri HivatalLOMTALANÍTÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az

AVE Miskolc Kft.
Bükkábrányban a LOMTALANÍTÁST

2011 . március 29-én
(KEDDEN) végzi!

A lomokat kérjük a tárolóedény mellé ki-
helyezni reggel 6 órára!

A lomtalanítás nem foglalja magá-
ban a veszélyes hulladék ( gumiabroncs,
akkumlátor, hűtőszekrény, TV készülék,
festék,-olajszármazékok, zöld hulladék,
stb. ) elszállítását.

Polgármesteri Hivatal

NŐNAPI KÖSZÖNTŐ
Tavasz hajnalán Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek Életünk köszönhetjük.
Ki mindent megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol, és felnevel ő.
Hálánk szálljon lányra, anyára,
Ki a családot összetartja.
Szépséges nők, jó asszonyok,
Kívánunk boldog, víg Nőnapot!

Boldog Nőnapot kíván a Bükkáb-
rányi Képviselő Testület nevében Szalai
Szabolcs polgármester!
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Bükkábrány Önkormányzatának Lapja XIII. évfolyam 2.szám - 2011 . február

FEBRUÁRI TESTÜLETI ÜLÉS
2011 . február 22-én 14 órá-

tól tartotta soron következő testületi
ülését Bükkábrány község képviselő
– testülete. Az ülésen az előzőleg
meghirdetett nyolc napirendi pont he-
lyett összesen kilenc került megvita-
tásra.

Első napirendi pontban egy
részletes beszámoló hangzott el a
rendőrség 2010-ben végzett tevé-
kenységéről, amelyet egyhangúlag el-
fogadtak a jelenlévők.

Másodikként az önkormány-
zat központi konyhájának nyers-
anyagnormája került megállapításra,
valamint a szociális étkeztetés, gyer-
mekétkeztetés és a munkahelyi étkez-
tetés térítési díjainak megállapítására
került sor. A térítési díjak 5 százalé-
kos általános emelését és a kiszállí-
tás 5 Ft-tal történő megemelését a
testület egyhangúlag elfogadta.

A BVMédia 2011 -es szolgál-
tatási szerződés egyhangú elfogadása
történt meg a harmadik napirendi
pontban. A szolgáltató a 2010-es év-
hez képes változatlan áron folytatja
tevékenységét.

Negyedik pontban Bükkáb-
rány Község Önkormányzatának
2011 .évi költségvetésének megtár-
gyalására és elfogadására került sor.

Itt többek között szóba ke-
rült a Tornácos Házra nyert pályázat
elkezdése, az első lakáshoz jutók tá-
mogatása, születési támogatás emelé-
se, a Rákóczi út útburkolatának
befejezése, a Géczy út csapadékvíz
elvezetése valamint a régi buszmegál-
lók felújítása.

Több képviselő javaslatára a
szemétszállítási díj támogatását ezen-
túl szociális alapon bírálja majd el a
képviselő testület. A költségvetést ki-
sebb módosításokkal egyhangúlag el-
fogadták a jelenlévők.

Ötödikként egy technikai jel-
legű módosításra került sor a Bükkáb-

rány Község képviselő-testületének
2011 . évi munkatervében, amelyet
egyhangúlag elfogadtak a képvise-
lők.

Hatodik pontban egy tájé-
koztató hangzott el a pályázati lehe-
tőségekről a 2010-2014-es
önkormányzati időszakban.
Szóba került több pályázat is, példá-
ul az energetikai pályázat, csapadék-
víz elvezetés a Géczy úton, a Béke
út felújítása, sportközpont létrehozá-
sa, térfigyelő rendszer kialakítása.

Végül szó esett egy egyesí-
tett rendőr, mentő, tűzoltó egység ki-
alakításáról aminek a helyét a
község volt művelődési háza adná. A
beszámolót a testület egyhangúlag
elfogadta.

A Bükkábrányért Érdem-
érem kitüntető cím alapításának
megtárgyalása a hetedik napirendi
pontban történt. Az érem odaítélését
a lakosság is indítványozhatja leg-
alább 30 fő aláírásával. A kitüntetés
egy évben több embernek is adomá-
nyozható, de legfeljebb egyszer. A
módosításokkal kiegészítve a testület
egyhangúlag elfogadta a kitüntető
cím alapítását.

Nyolcadik napirendi pont-
ban a településrendezési terv módo-
sítására került sor, amelyet
egyhangúlag elfogadtak a jelenlé-
vők.

Kilencedik pontban az indít-
ványok javaslatok között elsőként
Szalai Szabolcs polgármester beszá-
molóját hallgathatták végig a febru-
árban elvégzett programokról. Ezt
követte az alpolgármester beszámo-
lója a bükkszentkereszti Leader ta-
lálkozóról.

Ezt követően esett szó a
Bükkábrányban létesülő halastavak-
ról, a házi segítségnyújtásra kikül-
dött kérdőívekről, valamint hogy a
településtáblák alá kikerülnek a Pol-
gárőrség jelenlétére utaló táblák is.

Bodzán Gábor

HALÁLOZÁS
--------------------------------------------------------------------------------------------

Ráczkevi Lászlóné
Gere Sarolta
élt 74 évet
--------------------------------------------------------------------------------------------

Tergalecz István
élt 69 évet
--------------------------------------------------------------------------------------------

Őszinte részvétünk
a hozzátartozóknak!

FARSANGI DÉLUTÁNT SZERVEZETT A BÜKKÁBRÁNYI NÉPDALKÖR
2011 . február 26-án szombaton az előző évekhez képest, idén nem

Bogácson, hanem Bükkábrányban tartották meg a népdalkörök hagyomá-
nyos farsangi mulatságát.
Az iskola ebédlőjében a Bükkábrányi Népdalkör látta vendégül a Bogácsi
Pávakör és a Mezőnagymihályi Népdalkör tagjait, valamint a meghívott
vendégeket. Több település polgármestere is képviseltette magát a zenés
táncos délutánon.

Az este nyitásaként a szervezők közös énekei csendültek fel, majd
több különféle műsorszámot láthattak az érdeklődök. Hallhattak többféle
énekeket, nótákat, humoros meséket, jeleneteket sőt még vicceket is.

A műsor után a jelenlévők birtokukba vették a táncparkettet és
megkezdődött a tényleges mulatozás, kötetlen beszélgetés.

Bodzán Gábor

SZÜLETÉS
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Szemán Mária és
Gomány Imre
gyermeke Ádám Gábor
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Gratulálunk a családnak!

JÓTÉKONYSÁGI FARSANGI BÁL BÜKKÁBRÁNYBAN
2011 . február 12-én az Ábrányi Ifjúságért Közalapítvány a helyi óvodá-

val, általános iskolával és a Magyar Vöröskereszt bükkábrányi alapszervezetével
jótékony célú farsangi bált rendezett az iskola tornatermében. A bál fővédnöke
Szalai Szabolcs Bükkábrány község polgármestere volt.

A rendezvényen felléptek a HON Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
bükkábrányi növendékei.

Ünnepi beszédet mondott Derekasné Orosz Andrea a kuratórium elnöke
valamint Szalai Szabolcs polgármester.

A bált hagyományosan az iskola nyolcadik osztályos tanulóinak
keringője nyitotta meg, amelyet Mező Gábor pedagógus tanított be erre az
alkalomra.

Éjfélkor tombolasorsolás kezdődött a felajánlott tárgyakból. Zenét a
Randevú zenekar, a vacsorát a bükkábrányi Központi Konyha szolgáltatta.

A jótékonysági rendezvény bevétele 500.000.-Ft volt, melynek
felhasználásáról a kuratórium az év folyamán dönt.

A támogatók névsorát az iskola honlapján olvashatják a
www.amk.bukkabrany.hu címen.

Kovács Gyula



BÖLCSŐDEI FARSANG
Február 25-én tar-

tották a BÁMK bölcsődéjé-
ben a farsangi mulatságot.
A szülőkkel együtt játszot-
tak, mondókákat mondtak a
gyermekek, akik ebből az
alkalomból jelmezt is húz-
tak. Így találkozhattunk a
fürge Supermannel, herceg-
nővel és különféle mese-
szereplőkkel is.

Bodzán László

FOCIFARSANG HARSÁNY
Igazi focihétvége

helyszíne volt a Hunyadi Má-
tyás Általános Iskola tornater-
me Harsányban.
Először a legfiatalabb remény-
ségek léptek pályára február
18-án, pénteken a hagyomá-
nyos Mátyás Kupa - Focifar-
sang tornán.

Négy környékbeli
csapat, Mezőnagymihály, Kis-
győr, Bükkábrány és Harsány
iskola válogatott csapata küz-
dött egymással. Harsány csa-
pata két győzelemmel és egy
döntetlennel első helyezést ért
el, ezzel visszahódították a ku-
pát.
A csapatok körmérkőzésekkel
döntötték el a kupa sorsát.
Az izgalmas és változatos
mérkőzések után a sorrend: 1 .
Harsány, 2. Mezőnagymihály,
3 . Bükkábrány, 4. Kisgyőr.
A legjobb kapus Pusztai
Zsombor, a gólkirály tíz góllal
Takács Richard lett.

(forrás: www.harsany.hu)
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DIÁNA VADÁSZTÁRSASÁG LEVELE
Szerkesztőségünk a következő levelet kap-
ta a DIÁNA Vadásztársaság elnökétől, me-
lyet ezúttal tárunk az Olvasók elé.

Tisztelt Szerkesztőség!
Az Ábrányi Krónika XIII. évfo-

lyam 1 . számában nagy érdeklődéssel ol-
vastam „LESZ-E HALASTÓ VAGY SEM
BÜKKÁBRÁNY KÜLTERÜLETÉN? cí-
mű írást, melynek része volt egy interjú a
beruházó képviselőjével.

Cikkük olvasása közben s annak
végeztével egyre inkább tudatosult ben-
nem, hogy a beruházó komoly munkával,
gondos hatástanulmányokkal előkészített
program szerint szeretné végrehajtani a be-
ruházást. Természetesen ez így is van rend-
ben hisz, a megépítendő létesítményt
községünk közvetlen környezetébe tervez-
ték megépíteni.

Volt azonban egy riporteri kérdés,
amely kérdésre adott válasz végül is leve-
lem megírására késztetett. Íme a kérdéses
szövegrész:

Eleven Televízió: Tesznek e valami
lyen intézkedést az esetlegesen megtelepe
dő, megjelenő ritka és veszélyeztetett
állatfajok védelme érdekében?

Beruházó: A tavakon elsősorban
vízi madarak megtelepedésére lehet számí
tani. Az újonnan építendő tavak területén
az építtető a vadásztársaság részére vadá
szatra engedélyt nem ad. Továbbá madárri
asztó gázágyút nem szándékozik használni
ezen a területen.
Levegőtisztasági, zajvédelmi szempontból
a beruházás terhelést nem bocsát ki. Kör
nyezeti terhelés nem áll fenn, melléktermé
kek, egyéb környezetet szennyező anyagok
nem képződnek. A terület nem tartozik sem
a védett természeti területek, sem a Natura
2000 területek közé, így elmondható, hogy
a beruházás létesítésével járó hatás az élő
világra elviselhető mértékű.
A társaság igyekszik a halászati eszközök
megválasztásánál a környezettudatosságra
és a biológiai alapok megőrzésére, pl. ho
meopátiás gyógyászati szereket alkalmaz,
illetve teljesen mellőz bármilyen növény,
vagy rovarölőszer használatát.
Ezenfelül a kialakított környezet alapul
szolgálhat az általános iskola természetis
mereti órák tananyagának.

Úgy érzem mint a DIÁNAVadász-
társaság képviselője erre mindenképpen re-
agálnom kell.

Egyesületünk 2007 májusától gya-
korolja a vadászati jogot, haszonbérleti
szerződés alapján, mely szerződés a kör-
nyékbeli földtulajdonosok által létrehozott

földtulajdonosi közösség és egyesületünk
között jött létre. E szerződésben vannak
rögzítve a vadászterület határai.

A kijelölt határokon belülre esik a
beruházó által már működtetett és az
újonnan létrehozni kívánt tórendszer is.
Ennek okán szeretnék reagálni a fentebb
idézett válaszra, miszerint a védett és nem
védett vízimadarak megtelepülésének gát-
ja lehet a vadásztársaság, ezért nem ad en-
gedélyt az új tavak területén a vadászatra.

Nem gondolom hogy szerencsés
lenne ha a válasz által sugalmazott üzenet
gyökeret verne az emberek gondolataiban
s ez által a vadászokról negatív kép ala-
kulna ki a köztudatban.

A vadászat egy igen szigorúan
szabályozott tevékenység melyet a 1996.
évi LV. törvény a vad védelméről, a vad-
gazdálkodásról, valamint a vadászatról
szóló törvény szabályoz. A törvény címé-
ből is kitűnik hogy, a vad védelme fontos
szerepet játszik a vadászatban. A vadgaz-
dálkodás során létrehozott létesítmények,
példának okáért a vadetetők melyeket úgy
az apróvad mint a nagyvad számára épí-
tünk, számtalan védett faj számára segít
átvészelni a zord téli napokat.

Remélem valamelyest sikerült rá-
világítanom hogy, a vadásztársaságok te-
vékenységi körének csak egy kis szelete
maga vadászat. Ezért is volt számomra
érthetetlen az interjúban elhangzott válasz.

A vadászok szigorúan csak a tör-
vényben meghatározott vadfajokra és csak
a meghatározott feltételek betartásával va-
dászhatnak. Ezért úgy gondolom nem a
vadászoktól kell félteni a megtelepedni
szándékozó védett és nem védett állatokat.

A vadásztársadalom zöme termé-
szetbarát a természeti értékeket tisztelő és
védő emberekből tevődik össze. A vadá-
szat természetjárás is hiszen szinte száz
százalékban az erdőkben mezőkön hódol
szenvedélyének az aki ezt a sportot vá-
lasztja.

Talán a sport kifejezés nem is elég
hiszen inkább egy életformát választ az
aki vadászatra adja fejét. Ennél fogva ha
valaki etikusan a törvényben foglaltak
szerint hódol szenvedélyének annak nem
jut eszébe természet és annak lakóinak
céltalan pusztítása, de még fölösleges za-
varása sem.

Szeretném megkérni önöket hogy,
a rendelkezésükre álló csatornákon ebből
a szemszögből is tájékoztatni szíveskedje-
nek olvasóikat illetve nézőiket.
Köszönettel és vadászi üdvözlettel:

Demjén Béla  DIÁNA Vadásztársaság elnöke
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ARANYNAP ÉS DÖKNAP
Az 1817. március 2-án szüle-

tett klasszikus nemzeti költőnk iránti
tiszteletünk és szeretetünk hagyo-
mányt teremtett a tanulók körében a
különféle vetélkedőkkel, versenyek-
kel. A diákönkormányzat segítője, lebo-
nyolítója volt a kétnapos eseménynek.

Ezen a héten az aulába belépőt
az Arany-dombormű mellett elhelye-
zett könyvkiállítás fogadta „Aranytól,
Aranyról” elnevezéssel. A szemközti
oszlopok rímkereső versfallá alakul-
tak, amelyeken a tanulók jóvoltából ki-
egészültek a rímeket kereső ismert
verssorok.

Március 1 -jén a húszpercessé
vált szünetekben az osztályok ügyessé-
gi, illetve észforgató feladatok megol-
dásában vetélkedtek az Arany-tallérok
megszerzéséért. A legjobbak a „Leges-
legaranyosabb” osztály vagy csapat cí-
met nyerhették el. Még a legkevesebb
tallért gyűjtők is aranyosak lettek: való-
ban szoros volt a csapatok között lévő
különbség. A nyolcadikosok végzősök-
höz illő komolysággal voltak segítői a
tanároknak.

Délután az alsósok szavaló- és
meseolvasó versenyen mutathatták
meg előadókészségüket a zsűri és a
szülők előtt. A legjobbak könyvjutal-
mat kaphattak. Ugyanebben az időben
a felsősök a Literatúra vetélkedőn ver-
senghettek csapatokban. Az izgalmas
nyelvi, irodalmi feladatokhoz még se-
gítséget is „vásárolhattak” a jelen lévő
tanárok személyében. Jó hangulatban
telt a délután, különösen tetszett a diá-
koknak a pedagógusokkal történő
együtt gondolkodás.

Március 2-án reggel ünnepé-
lyes megemlékezéssel és koszorúzás-
sal kezdtük a napot. Az aulában
felcsengtek az 5., 6. és 7. osztályosok
által közösen elmondott Arany-versso-
rok. Ezt követően kezdetét vette a diák-
tanítás: a tanulók állhattak a katedrára,
a tanárok visszaültek az iskolapadba.
A húszperces szünetekben szólt a ze-
ne, a gyerekek a diákönkormányzat ál-
tal vezetett játékokba kapcsolódhattak
be, társasjátékozhattak kedvükre.
Olyan volt az aula, a folyosó, mint egy
felbolydult méhkas. Vidám gyerekzsi-
vaj töltötte meg. Délután az alsósok az
áhított tavasz képeit rajzolhatták meg
szabadon választott technikával a rajz-
versenyen. Zsűri jutalmazta itt is a leg-
jobbakat. A képekből kiállítás készült.
A felsősök ez idő alatt a tornateremben

Arany-olimpián vehettek részt, ahol
négyfős csapatok küzdöttek osztályuk
nevében a serlegért. A jelen lévő szur-
kolók lelkesen biztatták társaikat a
gyorsaságot, ügyességet igénylő felada-
tok végrehajtásában.

Örvendetes, hogy évről évre si-
keres ez az első tavaszi rendezvé-
nyünk. Ennek záloga a sokféle
tevékenység, a pedagógusok és a diá-
kok együttműködése. Valóban élettel
telt meg az iskola ez alatt a két nap
alatt. És megállapíthattuk: itt minden
diák „aranyos”.

VERSENYEK ÉS VETÉLKEDŐK
EREDMÉNYEI

SZAVALÓ- ÉS MESEOLVASÓ VERSENY

1 -2. osztály vers:
1 . helyezett: Vanczák Enikő 2. o.
2. helyezett: Kaló Vanda 2. o.
3 . helyezett: Reviczki Györgyi 2. o.,
Fekete Amina 1 . o.

3-4. osztály vers:
1 . helyezett: Szaszák Luca 3. o.
2. helyezett: Dávid Laura 3. o.
3 . helyezett: Szvercsok Réka 3. o.,
Marosvári Nikolett 4. o.

3-4. osztály olvasás:
1 . helyezett: Kovács Kíra 4. o.
2. helyezett: Szaszák Luca 3. o.
3 . helyezett: Veres Gerda 3. o.,
Marosvári Nikolett 4. o.

RAJZVERSENY:

1 -2. osztályos korcsoport:
1 . helyezett: Horváth Mónika 2. o.
2. helyezett: Kaló Vanda 2. o.
3 . helyezett: Fekete Amina 1 . o.

Különdíjas: Kelemen Anna 1 . o.

3-4. osztályos korcsoport:
1 . helyezett: Veres Gerda 3. o.
2. helyezett: de Jong Zsuzsanna 3. o.
3 . helyezett: Dávid Laura 3. o.

Különdíjas: Szaszák Luca 3. o.

LITERATÚRAVETÉLKEDŐ

(eredményes résztvevői)
5-6. osztály:
Ötfejű sárkányok (5. o.):
Csapattagok: Kalóczkai Erik, Kükedi
Kristóf, Hindulák Kristóf, Nagy Zol-
tán, Makszimus Levente
Toldi rokonai (6. o.):
Csapattagok: Bagány Ádám, Gulyás
Tamás, Korpás Kristóf, Kalóczkai Sza-
bolcs
7-8. osztály:
Kőszívű ember lányai (7. o.):
Csapattagok: Kékedi Petra, Szepesi
Flóra, Munkácsi Viktória, Stán Judit,
Sebők Klaudia

Őszikék (8.o.):
Csapattagok: Varga Izolda, Stefán
Cintia, Kükedi Róbert, Szvercsok Ta-
más, Birinyi Dénes

ARANY-OLIMPIA:

Kupát elnyerte: 8. osztály
Csapattagok: Dobai Eszter, Jaksi Pet-
ronella, Birinyi Dénes, Molnár Péter

ARANY-TALLÉROK GYŰJTÉSE:

(„Aranyos” címek kiosztása)
1 -3 . osztály (vegyes csapatok):
„Legeslegaranyosabb csapat”:
Arany László csapat
„Legaranyosabb csapat”:
Petőfi Sándor csapat
„Aranyosabb csapat”:
Weöres Sándor csapat
Lázár Ervin csapat
JózsefAttila csapat
„Aranyos csapat”:
Móra Ferenc csapat
Benedek Elek csapat
Gárdonyi Géza csapat
4-7. osztály:
„Legeslegaranyosabb osztály”: 5. osz-
tály
„Legaranyosabb osztály”: 4. osztály
„Aranyosabb osztály”: 7. osztály
„Aranyos osztály”: 6. osztály

Szorgalmas segítők: 8. osztály
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REGIONÁLIS KÖZOKTATÁSIKONFERENCIA
A TÁMOP 3.2.2 Megújuló peda-

gógia: hálózati együttműködés Észak-Ma-
gyarországon c. projekt keretében 2011 .
február 22-én „Jó gyakorlatok az észak-
magyarországi innovatív intézmények kí-
nálatából” c. regionális közoktatási konfe-
rencián képviseltette magát intézményünk
A tanórán kívüli jó gyakorlatok szekció-
ban a Luca napi mulatságok civil összefo-
gással c. jó gyakorlatunkat mutatta be
felkérésre Derekasné Orosz Andrea igaz-
gatónő.

Kiss Sándorné, Kurucz Miklósné
és Derekasné Geier Judit az óvodai szek-
ció gyakorlatait nézte meg, Stószné Nagy
Éva és Bodzánné Nagy Beatrix pedig az
általános iskolai szekció előadásain vett
részt.

A Bükkábrányi ÁMK bekapcsoló-
dott a közoktatási innovációs folyamatba.
2010. decemberében minősített referencia
intézménnyé vált óvodánk és iskolánk. Ez
a konferencia volt az első szakmai felké-
rés, melyen részt vehettünk a projekt kap-
csán. A jó gyakorlatunk tovább
fejlesztéséhez szükséges szakmai fejlesz-
tési tervünk megvalósításához készül az
ÁMK a TÁMOP 3.1 .7 pályázat benyújtá-
sára, melyen a szolgáltatói feladatok ellá-
tásához szükséges képzésekre, valamint
eszközfejlesztésre nyílik lehetősége az in-
tézményünknek.

(Forrás: www.amk.bukkabrany.hu)
TÉLIKUPA MEZŐNAGYMIHÁLYON

2011 március 4-én rendezték meg
ismét a 2000 után született focista fiúknak
a Téli-kupát Mezőnagymihályon. Iskolánk
fiai a tavaly elnyert kupát védhették meg,
ami sajnos nem sikerült. A tornán négy
csapat vett részt: Bükkábrány, Mezőke-
resztes, Mezőnagymihály, és Szentistván
csapata.

A körmérkőzésekkel eldöntött via-
dalon a sorrend a következő volt: 1 . Me-
zőnagymihály, 2. Mezőkeresztes, 3 .
Szentistván, 4. Bükkábrány. Reméljük jö-
vőre ismét sikerül elhozni a kupát.

(Forrás: www.amk.bukkabrany.hu)

ÁBRÁNYI KRÓNIKA

WWW.BUKKABRANY.HU

FARSANGI BÁL AZ ISKOLÁBAN
Telt ház volt február 19-én a bükkábrányi iskola tornatermében,

ahol 16 órakor vette kezdetét az idei farsangi mulatság.
Nem egyéni jelmezbemutatóra került sor, hanem minden osztály

egy-egy külön vidám műsorszámmal készült az eseményre, természetesen a
műsor jellegének megfelelően beöltözve.

A zsűri sem helyezéseket osztott, hanem minden bemutatott műsor-
hoz külön jelzőt társított. Így született meg többek között például a legspor-
tosabb, vagy éppen a legmuzikálisabb titulus az előadottakra. Az osztályok
pedig egy-egy tálca finom süteményt fogyaszthattak el jutalmul.

Az eredményhirdetés után táncbemutató tette színesebbé az estét a
vendégek számára, majd az éjszakába nyúló táncos mulatságon szórakoz-
hattak az iskolások.

Bodzán Gábor

FARSANGI MULATSÁG AZ OVIBAN
Mint minden évben idén is farsangi mulatságot tartottak a bükkáb-

rányi óvodában. A tavalyitól eltérően a nagy érdeklődés miatt, a mostani
összejövetelt az általános iskola tornatermében rendezték meg.

A program hasonló volt mint tavaly. A gyermekek csoportonként
mutatták be jelmezeiket egy rövid kis műsor kíséretében. A jelmezek hason-
lóan az előző évekhez nagy változatosságot mutattak.
A bemutatkozások után ellátogatott a gyerekekhez Sanyi Bohóc partnerével
együtt, hogy mosolyt csaljon a gyerekek és persze a jelenlévő felnőttek ar-
cára is.

A meglepetésvendéget tombolasorsolás követte, ahol sok-sok érté-
kes nyeremény talált gazdára.

Bodzán Gábor
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