
"ÓVODÁBA HÍVOGATÓ"
"BÖLCSŐDEI KÓSTOLGATÓ"
Kedves Szülők!

A Bükkábrányi Általános Művelő-
dési Központ Napsugár Napközi Otthonos
Óvodája és Bölcsődéje

2011. április 28án (csütörtökön)
- a leendő óvodás és bölcsődés gyermekek
és szülei részére - „Óvodába hívogató” és
„Bölcsődei kóstolgató” címmel programot
szervez.

Ezen a napon bemutatjuk az intéz-
ményt és a gyermekek napi tevékenysége-
it. A szülőknek és a gyermekeknek 8-12 és
15-17 óráig lehetőségük lesz bepillantani
és bekapcsolódni a gyermekcsoportokban
folyó tevékenységekbe – gyurmázás,
gyöngyfűzés, játék -, mozgásos játékok-
ban vehetnek részt a tornaszobában, vala-
mint megtekinthetik az intézmény
helyiségeit.

Minden érdeklődőt szeretettel hí
vunk és várunk!

ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEÍRATÁSA
Tájékoztatom az érintett szülőket,

hogy a 2011 /2010-es tanévre tankötelessé
váló első osztályosok beíratása 2011 . ápri-
lis 28-án 8-12 óra és 29-én lesz 14-17 óra
között lesz.
A beíratás helye:
BÁMK. Arany János Általános Iskola
Bükkábrány, Béke út 37.

Tankötelessé válik az a gyermek,
aki 2011 . május 31 -ig betölti hatodik élet-
évét és az iskolába lépéshez szükséges fej-
lettséget elérte. A tankötelezettség
kezdetéről az iskola igazgatója dönt az
óvoda véleménye, illetve a szakértői bi-
zottság szakvéleménye alapján.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- az óvoda véleménye,
- a gyermek születési anyakönyvi kivona-
ta, lakcímkártya
- a gyermek TAJ száma
- a szülő, gondviselő személyi igazolványa
- a diákigazolványhoz szükséges 1 db iga-
zolványkép
- 550 forint
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Kellemes Húsvéti Ünnepet kíván a Bükkábrányi Képviselő Testület nevében
Szalai Szabolcs polgármester!

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

Szabó Papp Lajosné
Menyhárt Ilona
élt 89 évet
--------------------------------------------------------------------------------------------

Kiss Imre
élt 81 évet
--------------------------------------------------------------------------------------------

Sepsik Sándor Gyula
élt 54 évet
--------------------------------------------------------------------------------------------

Varga Károly
élt 72 évet
--------------------------------------------------------------------------------------------

Kiss Dezső
élt 78 évet
--------------------------------------------------------------------------------------------

Kovács István Mihály
élt 72 évet
--------------------------------------------------------------------------------------------

Őszinte részvétünk
a hozzátartozóknak!

TESTÜLETI ÜLÉS MÁRCIUS 9ÉN
2011 . március 9-én 14 órától

tartotta rendkívüli testületi ülését
Bükkábrány község képviselő – testü-
lete. Az ülésen összesen öt napirendi
pont került megvitatásra.

Elsőként Bükkábrány Község
Szabályozási tervének és Helyi Építé-
si Szabályzatának módosításának meg-
tárgyalására került sor, ami a község
külterületén építendő halastavak miatt
vált szükségessé.

A képviselő testület meghall-
gatta Lengyel Tamás beruházó előadá-
sát, majd kérdéseket intéztek a
vállalkozó felé. Szóba került a köz-
utak használata, helyi vállalkozók al-
kalmazása, új munkahelyek létrejötte,
patakmeder tisztítása, csapadékvíz el-
vezetés, a madárriasztás kérdése, a be-
folyó iparűzési adó mértéke, valamint
egy később kialakítandó horgásztó le-
hetősége is.

ATelepülésrendezési Terv mó-
dosítási eljárásának lefolytatását a tes-
tület 6 igen és 1 nem szavazattal
elfogadta.

Második napirendi pontban
Bükkábrány Község Önkormányzat
3/2011 . önkormányzat költségvetési

rendeletének módosítására került sor,
amit egyhangúlag el is fogadott a tes-
tület.

Harmadikként az „Integrált
Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása
Bükkábrányban”, tárgyban megindí-
tott közbeszerzési eljárásban benyúj-
tott ajánlatok elbírálásában döntöttek
a képviselők.

A 3 érvényes ajánlat közül a
legkedvezőbbet egyhangúlag elfogad-
ta a képviselő - testület.

Negyedik pontban egyhangú-
lag elfogadták annak a pályázatnak a
benyújtását, ami az ivóvíz ráfordítása-
inak csökkentésére irányul.

Ötödik napirendben indítvá-
nyok és javaslatok között elhangzott,
hogy minél hamarabb meg kell kezde-
ni a tárgyalásokat az útfelújítási és
karbantartási munkálatok ügyében.

Elhangzott egy javaslat is,
miszerint a református templom kert-
jének elkerítése az iskolától a Torná-
cos ház kialakításakor kerüljön
megvalósításra.
Ezt követően a március 15-ei ünnep-
ség részleteit ismertette Szalai Sza-
bolcs polgármester.

Kovács Gyula

ÜLÉSEZETT BÜKKÁBRÁNY KÖZSÉGKÉPVISELŐ TESTÜLETE
Következő testületi ülését már-

cius 24-én 14 órai kezdettel tartotta
Bükkábrány képviselő testülete.

Első napirendi pontban a Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

2010 évben végzett munkájáról szá-
molt be Antal Julianna, a szervezet
helyi vezetője.

December 31 -ig összesen 69
ügyfél kereste fel különböző problé-
mákkal a szolgálatot a településen.

folytatás a 2. oldalon

VÁNDORKIÁLLÍTÁS AZ ISKOLÁBAN
A tervek szerint a Mezőkö-

vesdi Kistérség mind a 21 települését
bejárja majd az a vándorkiállítás,
amely április 4-én érkezett a bükkáb-
rányi Arany János Általános Iskolá-
ba.

Eddigi állomásai Szentist-
ván, Tard és Szomolya voltak, Áb-
rány után pedig majd Kács és
Borsodivánka következik. A kiállítás
egy korábban meghirdetett pályázatra
beérkező fotókból áll össze, melyek
mind a kistérség településein készül-
tek.

A cél pedig az, hogy a tele-
püléseket, azok természeti, kulturális,
épített értékeit bemutassák egymás-
nak a fényképeken keresztül. A tárla-
tot Árvai-Simonyi Ágnes és Korpás
Károly nyitották meg. A megnyitón
szó esett a térségi értékekről, azok
megismerésének fontosságáról, de a
fotózás helyes technikájáról is hall-
hattak ismertetőt a résztvevők. A ki-
állítás április 8-ig volt látható az
iskolában.

Kovács Gyula
SZÜLETÉS
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Szabó Gabriella és
Szepesi László
gyermeke Vilmos
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Koza Nóra és
Stampel Lajos
gyermeke Hanna
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Gratulálunk a családoknak!

ÁBRÁNYI IFJÚSÁGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A kuratórium tagjai:
Derekasné Orosz Andrea
kuratóriumi elnök
Bodzán Jánosné
Kovácsné Szabó Katalin
Székely Ottóné
Tóthné Gere Mónika
Birinyiné Kleszó Anita

Dudás Sándor megüresedett helyét pó-
tolni szükséges.

Bevételi lehetőségeink:
- Jótékonysági rendezvények: bál, ad-
venti műsoros est
- Adó 1% felajánlás
- Dudás Sándor Diófaárny takar c. kö-
tetének értékesítéséből származó ado-
mány.
- Eleven Televízió: Gyökerek és Szár-
nyak c. helytörténeti filmjéért beérke-
ző felajánlások adománya.
Pályázati munkánk:
a 2010. évben 5 pályázatot készítet-
tünk. Egészségfejlesztő programok,
Öntevékeny ifjúsági munka, Kiállítási
eszközbeszerzés, Jánosházi kupa meg-
rendezése, valamint kézműves tábor té-
makörökben. Sajnos forrás hiányában
nem nyertünk támogatást.
Támogatásaink:
375. 000.-Ft értékben támogattuk a
bükkábrányi gyermekeket 2010. év-
ben.

Támogatattuk: iskolai szín-
házlátogatás útiköltségét, Aranykezek
kézműves tábor megrendezését, isko-
lai nyári bogácsi úszótábor megrende-
zését, valamint multifunkciós
nyomtatót adományoztunk az óvodá-
nak.

200.000.-Ft gyűlt össze az el-
különített alszámlánkon a felsőzsolcai
árvízkárosultak számára, melyet sze-
mélyesen adtunk át a rászoruló csalá-
doknak.
Az önkormányzat támogatását kérjük
a jogi képviseletben és a könyvelés-
ben.
Szeretnénk jelezni, hogy a közalapít-
ványok pályázati forráshoz jutása egy-
re jobban leszűkül. Az alapítványok,
illetve az egyesületek tudnak a jövő-
ben pályázatokat benyújtani. Át kell
gondolnunk a közalapítvány lehetsé-
ges jogi formájának átalakítását.

Terveink 2011 -ben:
- Adó 1% népszerűsítése a közalapít-
vány javára.
- Pályázati források lehívása a bükk-
ábrányi gyermekek számára.
- Óvoda és iskola támogatási kérelme-
inek támogatása.
- Udvari játék lehetőségek bővítése az
iskola udvarán.
- 1 2-17 éves fiatalok számára médiás
tábor szervezése.

Derekasné Orosz Andrea

TUDTAE, HOGY
1437. decemberében Bágyoni László

a mai Cserépfaluhoz közel fekvő Ódor-vár ka-

pitánya vetődött Abrámba (vagyis a későbbi

Alsóábrányba) néhány emberével.

Úri kedve úgy hozta, hogy két itteni

jobbágynak (egyikük Vörös Balázsnak, másiku-

kat Fekete Péternek hívták) önkényesen elvette

négy lovát, majd felszólította őket: fizessenek

neki 45 forintot, máskülönben magával viszi a

jószágokat.

A két megszeppent ábrányi földmű-

vesnek azonban nemigen volt annyi pénze, így

a lovakat a várúr magával vitte.

A károsultak panaszt tettek uruknál,

az egri káptalannál. Innét az ügy egyből a ná-

dor elé került.

Az önkényeskedő várkapitányt fej-

és jószágvesztésre ítélték. A várkapitányi címet

és a vagyonát elvesztette ugyan, de a halálos

ítéletet némi pénzzel megváltotta.
Szerk.: Kovács Gyula

MINISZTERI ELISMERÉST KAPOTTKLESZÓ ANDRÁS
Március 15-én Kleszó András

természetvédelmi őr barátunk Miniszteri Elis-

merő Oklevél kitüntetést kapott munkájának,

és kiemelkedő természetvédelmi tevékenységé-

nek elismerésére, amelyet Bükkalja természet-

védelmének érdekében végez.

Ezúton is szívből gratulálunk András-

nak a kitüntetéshez!

Vele együtt dolgozva mi is tovább

gondozzuk a természetvédelem ügyét - többek

között a Tájaink és kincseink című különleges

kiállítással és a hozzá kapcsolódó programok-

kal, illetve az András közreműködésével készí-

tett filmek segítségével. Így a távolabbi tájakon

élők is megismerhetik Bükkalja és a Borsodi

Mezőség természeti értékeit és minél több em-

ber eljut az üzenet, hogy a természet védelme

nem lehet kérdés, és legalább a saját életterün-

ket, környezetünket nekünk is óvnunk,

gondoznunk kell magunk és a jövő számára.
Eleven Televízió



NŐNAPI KÖSZÖNTŐ AZISKOLÁBAN
Mint minden év-

ben, idén is versekkel, ze-
nével és virággal
kedveskedtek nőnap alkal-
mából a bükkábrányi Arany
János Általános Iskola fiú
tanulói a hölgy dolgozók-
nak és a leány tanulóknak.

Az intézmény aulá-
jában összegyűlt hölgyeket
az ötödik osztály tanulói
köszöntötték műsorukkal.

Bodzán GáborÚJABB SIKER A MEGYEIMEZEI FUTÓ VERSENYEN
Már-már kötelező

győzelmet vártak az Arany
János Általános Iskola
7.osztályos tanulójától Seb-
ők Klaudiától a megyei me-
zei futó versenyen 2011 .
március 29-én, Miskolcon.
Természetesen "Dana" hoz-
ta is az elvárást, mert a 128
indulóból magabiztosan az
első helyen végzett! Gratu-
lálunk, és további szép
eredményeket várhatunk az
április 1 3-án megrendezés-
re kerülő országos verse-
nyen Gödöllőn!

KÖZLEKEDÉSI VERSENY
A Nemzeti Fejlesz-

tési Minisztérium ebben a
tanévben is meghirdette az
általános iskolák 3. osztá-
lyos tanulói részére a „kis-
iskoláskorúak” országos
közlekedésre nevelési ver-
senyét.

Az Arany János Ál-
talános Iskola 3. osztályosai
is beneveztek a versenyre.
Az április 7-én tartott helyi
versenyen Birinyi Gábor
érte el a legtöbb pontot, így
ő képviseli az iskolát április
1 2-én a Miskolcon megren-
dezésre kerülő megyei dön-
tőben.
www.amk.bukkabrany.hu

ÓVODAI NYÍLT NAPOK
A bükkábrányi

óvoda nagycsoportjában
március 8-án és 9-én a kö-
zépső csoportban pedig 10-
én és 11 -én tartottak nyílt
napokat a szülők részére 9
és 11 óra között.

A program a követ-
kezőképpen alakult: kedden
egy komplex foglalkozást
láthattak környezeti nevelés
témakörben, valamint vizu-
ális tevékenység részeként
hóvirágot készítettek a gye-
rekek.

Szerdán a minden-
napi testnevelésbe kaphat-
tak bepillantást a szülők,
valamint matematikai fel-
adatokkal való ismerkedés
és tízórai készítése volt a
feladat.

Csütörtökön a
komplex anyanyelvi neve-
lés részeként nyelvi játékok
és mesedramatizálás vala-
mint matematikai feladatok
vártak a középső csoportos
gyerekekre.

Pénteken a vizuális
tevékenység részeként bar-
kácsoltak az ovisok „A há-
rom csibe” című mese
alapján. Ezenfelül testtartás
javító lábtornát is láthattak
az érdeklődők.

Bodzán Gábor

NYÍLT NAPOKAZ ISKOLÁBAN
Nyílt tanítási nap-

pal várta az Arany János
Általános Iskola a szülőket
március 22-én és 23-án. A
tanítási órákon betekintést
kaphattak az érdeklődő szü-
lők a gyerekek iskolai éle-
tébe, az iskola pedagógiai
gyakorlatába.

www.amk.bukkabrany.hu

ÁBRÁNYI KRÓNIKA ÁBRÁNYI KRÓNIKA
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folytatás az első oldalról
Szó esett továbbá az árvízkárosul-

tak segítéséről, ruhaneműk, játékok gyűjté-
séről és a környékbeli rászorultak közötti
kiosztásáról. A testület egyhangú szavazás-
sal fogadta el a beszámolót.

Második napirendi pontban a helyi
civil szervezetek számoltak be elmúlt évi te-
vékenységükről.

A Bányász Hagyományokért Egye-
sület részéről Csató László tartott beszámo-
lót. Az egyesület komoly fejlesztéseket
hajtott végre az előző évben. Szó volt továb-
bá a tervben lévő fejlesztésekről is.

A Bükkábrányi Népdalkört Chrudi-
nák Zsoltné képviselte. A beszámolóban az
Önkormányzattól kapott támogatások fel-
használásáról illetve az idei év terveiről
esett szó. A népdalkör egyesületté nyilvání-
tása minden bizonnyal ebben az évben meg-
történik.

A helyi Polgárőr Egyesület elnöke.
Demjén Béla részletezte annak a 200 ezer
Ft-nak a felhasználását, melyet 2010-ben
kaptak az Önkormányzattól. Bővült a pol-
gárőrség létszáma is, jelenleg 24 fő teljesít
szolgálatot.

A következő civil szervezet a Főnix
Életmód Egyesület volt, melyet Fekete
Lászlóné képviselt. Elmondása szerint az
előző esztendőben számos programot szer-
veztek, hasonló terveik vannak 2011 -re is.
A programok anyagi forrásait leginkább ön-
kormányzati támogatásból és pályázati pén-
zekből sikerült előteremteniük.

A Magyar Vöröskereszt helyi alap-
szervezetének munkájáról Veres Istvánné
adott számot. A múlt év tevékenységei kö-
zött kiemelkedő szerephez jutottak az álta-
luk szervezett véradások, a rászorulók
számára történt ruhanemű gyűjtések, rendez-
vényi jelenlétek. Az idei év tervei közt is ha-
sonló programok szerepelnek.

Derekasné Orosz Andrea az Ábrá-
nyi Ifjúságért Közalapítvány munkájáról
adott tájékoztatást. Az alapítvány tevékeny-
sége két fő részre osztható: forrásteremtésre
és támogatásra. Az elmúlt év is ezek, illetve
ifjúsági programok szervezésének jegyében
telt.

A Bükkábrányi Sport Klub elnöke
Kovács Attila a labdarúgó csapat tevékeny-
ségét ismertette a testülettel. A szervezet
kapja a legnagyobb összegű önkormányzati
támogatást. A 2010-es évben a csapat kis hí-
ján kiesett a megyei I. osztályból, idén igye-
keznek ezt elkerülni.

A Bükkalja Karate Egyesület képvi-
selője nem tudott megjelenni az ülésen, így
az általa írt levelet Szalai Szabolcs polgár-
mester olvasta fel.

A civil szervezetek beszámolóit
minden esetben egyhangú igennel hagyta

helyben a testület, egyedül a Sport Klub
esetében volt egy tartózkodás Kovács Attila
részéről.

Harmadik napirendi pontban a he-
lyi szociális rendelet módosítására került
sor. A szociális ellátásokról Kiss Zoltán
jegyző számolt be. Többek között szólt a
támogatások igénybevételeinek feltételei-
ről. A tervezet szövegét a képviselők már
előre megkapták, áttanulmányozták. A ren-
delet március 25-től lép hatályba, az elfo-
gadásra egyhangú igen szavazással került
sor.

Negyedik napirendi pontban a hul-
ladék szállítással kapcsolatos rendelkezése-
ket módosította a községi vezetés.

Ötödik napirendi pont a Szervezeti
és Működési Szabályzat elfogadása volt
melyet szintén a jegyző ismertetett. A be-
nyújtott tervezetet a Kormányhivatal már
kisebb módosításokkal jóvá hagyta, illetve
az ügyrendi bizottság megtárgyalta és elfo-
gadhatónak találta. E pontban is egyhangú
igen szavazat született.

Hatodik napirendi pontként az első
lakáshoz jutók támogatásáról döntött a tes-
tület. Ennek értelmében új lakás építése
esetén 300 ezer Ft, használt lakás vásárlása
esetén 150 ezer Ft illeti meg az igénylőket.

Hetedik napirendi pontban a testü-
let ciklusprogramja került megtárgyalásra,
vagyis a következő 3 és fél év fejlesztési
működési terveiről volt szó. A korábban
már kiküldött anyag alapján Hlad Lajos
képviselő külön javaslatot tett a használa-
ton kívüli önkormányzati ingatlanok kar-
bantartására, hasznosítására. A tervezet és a
javaslat hét igen szavazattal elfogadásra ke-
rült.

Nyolcadikként a sport fejlesztési
koncepció került a képviselők elé. A kon-
cepció leginkább a sportpálya, az öltöző és
az iskolai sport létesítmények fejlesztését, a
sport minél szélesebb körű népszerűsítését
foglalja magába. Későbbi kiegészítések
mellett a szavazás itt is egyhangú igen volt.

Következő napirendben az előző-
ekhez kapcsolódó pályázat beadásáról dön-
töttek a tagok. A 20 milliós pályázathoz 4
millió önrészre van szükség, amit egyhan-
gúlag meg is ítéltek.

Tizedik napirendi pontban a jegyző
Vattán és Borsodgeszten történő helyettesí-
tési munkáját tárgyalta és szavazta meg
egyhangúlag a testület.

Utolsó napirendként indítványokat,
javaslatokat tárgyalt a testület. Szalai Sza-
bolcs polgármester tartott beszámolót az
utóbbi egy hónap fontosabb történéseiről,
pályázatokról. A tervek szerint április 1 -én
a közmunka program is beindul Bükkáb-
rányban.
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BESZÁMOLÓ A 2010.ÉVI MŰKÖDÉSRŐLBÜKKÁBRÁNYI NÉPDALKÖR
A Bükkábrányi Népdalkör 2005-

ben alakult 1 2 fővel. Azzal a céllal hoztuk
létre,hogy a település kulturális életét fellen-
dítsük,más falvakban,városokban való sze-
repléseinkkel Bükkábrány település nevét
megismertessük. A közel 6 év alatt számta-
lan szereplésen és elismerésen vagyunk túl.

Legfőbb eredményeink:
- térségi minősítő kiváló fokozat (egy év mű-
ködés után)
- Vass Lajos nagydíj ezüst fokozat
- KÓTA országos minősítő arany fokozat

Megpróbálunk a falu életében aktí-
van részt venni. Az utóbbi két évben két ön-
álló rendezvényünk is volt.2009-ben a
népdalkör fennállásának 5. évfordulóját sike-
rült megünnepelni,az idén február 26-án pe-
dig farsangi délutánt rendeztünk. A
népdalkör kizárólag az önkormányzat támo-
gatásából tartja fenn magát,mert a hat év
alatt többszöri próbálkozás ellenére sem si-
került a cégbírósági bejegyzés,így még nem
vagyunk egyesület. Ebben az évben polgár-
mester úr és jegyző úr segítségével újból el-
indítottuk a bejegyzési kérelmet,amely most
ügyvédi fázisban van,remélhetőleg hamaro-
san elbírálásra kerül.

A 2010-es évben az önkormányzat

összesen 369.453 Ft-tal támogatta a népdal-
kört, melynek megoszlása a következőkép-
pen alakult:
- szállítás az önkormányzat kisbuszával:
11 .453 Ft
- cipő és mellény vásárlása a ffi tag-
nak:12.990 Ft
- útiköltség a távolabbi fellépésekre: 39.235
Ft
- kékfestő anyag vásárlása: 29.895 Ft
- összesen: 93.573 Ft
Benyovszki Mária megbízási díja egy évre
1 31 .880 Ft, amely havonta 10.990 Ft-ot je-
lent a számára
útiköltségének díja egy évre: 1 44.000 Ft,
amely havonta 12.000Ft-ot jelent.

Az idei évben rengeteg felkérést
kaptunk,melyeket megpróbálunk maximáli-
san teljesíteni,ha az anyagi lehetőségeink
engedik.

Egy párat felsorolnék a helyszínek közül:
- Kartal, Szögliget, Abasár, Karácsond, Vi-
sonta, Eger, Törökszentmiklós, Hárskút,
Bogács

A helyi rendezvények állandó sze-
replői vagyunk. Az idei támogatást az uta-
zásaink finanszírozására és lehetőségeink
szerint cipő vásárlására szeretnénk fordíta-
ni.

Chrudinák Zsoltné

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VETÉLKEDŐALSÓSOKNAK
A könyvtári vetélkedő döntőjét

rendezték meg az alsó tagozatosok részére
március 10-én a bükkábrányi Jánosházi
Sándor Könyvtárban.

A gyerekek változatos feladatokkal
találkozhattak a szellemi erőpróbán: volt
totó a mesékkel kapcsolatban,
villámkérdésekre kellett válaszolni, volt
puzzle, illetve keresés a könyvtár
könyvállományában.

A gyerekeket a háromfős zsűri
értékelte, a legjobb csapat a Hörcsögök
csapat lett, melynek tagjai Veres Gerda és
Gere Daniella volt.

A versenyt végül a
villámkérdésekkel nyerte meg a két lány. A
tárgyi jutalmak mellett, minden versenyző
belépőt nyert a II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtárba Vitkolczi Ildikó
gyerekkönyvének bemutatójára, amelyre
március 24-én délelőtt utaztak el.

A szellemi párbaj végeredménye:
1 . hely: Veres Gerda, Gere Daniella
(Hörcsögök csapata)
2. hely: Birinyi Gábor, Nagy Vendel, Tóth
Szabolcs (Dinoszauruszok csapata)
3. hely: Makszimus Helga, de Jong Flóra,
Reviczki Györgyi (Olvasó Micimackó

csapata)
4. hely: Hindulák Luca, Kaló Vanda,
Vanczák Enikő (A csodaolvasó gyerekek)
5. hely: Kükedi Lilla, Szvercsok Réka, de
Jong Zsuzsnna (Lizsuré csapata)
6. hely: Stefán Bernadett, Molnár Máté (A
két bölcs csapata)
7. hely: Bodnár Máté, Stefán Sándor,
Lengyel Dávid (Olvasó Benedekek csapata)

Forrás: www.amk.bukkabrany.hu



A RENDŐRŐRSRE LÁTOGATTAK A GYEREKEK
Az iskola kisebb és

nagyobb diákjai valamint
az óvodás korú gyerekek is
ellátogattak március 16-án,
szerdán a Bükkábrányi
Rendőrőrsre, hogy megis-
merkedjenek a rendőri
munkával és a munka során
alkalmazott eszközökkel.

Megnézhették a ki-
csik a rendőrség helyisége-
it, és a legfontosabb
eszközöket, felszereléseket.
Beülhettek a rendőrautóba,
kipróbálhatták a szirénát és
a traffipaxot is. Futóverse-
nyen vehettek részt az rend-
őrőrs mögötti füves
területen.

A legnagyobb sike-
re mégis Hektornak a rend-
őrkutyának volt a nap
folyamán, aki békésen tűr-
te, hogy a gyermekek meg-
simogassák.

Czudar István, az
iskola rendőre válaszolt a
gyerekek kérdéseire, és
hasznos információkkal is
ellátta őket.

Bodzán Gábor

ISMÉT AZ ÓVODÁBA JÁRTA LÁRMAFA EGYÜTTES
2011 . március 18-

án ismét ellátogattot az
óvodába a Lármafa Hagyo-
mányőrző Együttes.

A műsor első felé-
ben "A négy vándor" című
mesét adták elő, zenei beté-
tekkel, a második részben
pedig – március 15-éhez
kapcsolódva – a szabadság-
harcot idéző toborzást ele-
venítette fel az együttes
férfitagja, a gyerekek bevo-
násával.

Befejezésként Tün-
de néni táncházat tartott a
vállalkozó kedvű gyerekek-
nek, ahol a már ismert tánc-
lépések mellett újakkal is
megismerkedhettek a gyer-
mekek.

ÁBRÁNYI KRÓNIKA

WWW.BUKKABRANY.HU

INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÓ TÉR BÜKKÁBRÁNYBAN
Bükkábrány Község Önkormányzata "Integrált Közösségi Szolgáltató Tér" kialakí-

tására és működtetésére nyert el pályázati támogatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivataltól az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül bruttó 30.567.714
Ft értékben.

Az elmúlt időszakban megtörtént a pályáztatás és a kivitelezők kiválasztása. A
munka magában foglalja a „Tornácos Ház” teljes felújítását, új szolgáltató helyszínek kiala-
kítását.

A nyertes pályázóval március 28-án történt meg a szerződéskötés. A polgármesteri
hivatalban Szalai Szabolcs, Bükkábrány község polgármestere és a kivitelező részéről Szil-
vási András ügyvezető ünnepélyes keretek között írta alá a szerződést.

Lecserélésre kerül a tetőszerkezet, új nyílászárók kerülnek beépítésre valamint a vi-
zesblokkok is felújításra kerülnek. A külső részen pavilon és teljes udvarrendezés vár a régi
épületre.

A közösségi térben elhelyezett szolgáltatások informatikai eszközei, valamint a tel-
jes bútorzat elkészítése is eleme az elnyert támogatásnak.

A munkálatok április elején elkezdődtek és várhatóan a Falunap időpontjára elké-
szülnek.

A hivatalos átadás után birtokba veheti a nagyközönség Bükkábrány újabb régóta
tervezett beruházásának gyümölcsét.

Bodzán László

3

MÁRCIUS 15I EMLÉKÜNNEPSÉG
Az 1848/49-es forradalom és sza-

badságharc tiszteletére rendezett községi ün-
nepségre 2011 . március 15-én 16 órakor
került sor, a Jánosházi Sándor Szabadidő-
központban.

A Himnusz után Kiss Kata és zene-
kara adott ünnepi koncertet, majd a Bükkáb-
rányi Népdalkör műsorát tekinthették meg a
jelenlévők. Szalai Szabolcs polgármester úr
ünnepi beszédét követően az Arany János
Általános Iskola 6. osztályos diákjai, vala-
mint a gyermek néptánccsoport műsorát lát-
hatták a megjelentek, melyet koszorúzás

követett a történelmi emlékműnél.
A tanulókat felkészítette Székely

Ottóné tanárnő, valamint Zelei Ferenc nép-
táncoktató.

Forrás: www.amk.bukkabrany.hu



BÁBSZÍNHÁZBAN JÁRTAKAZ ÓVODÁSOK
2011 . március 24-

én délelőtt a miskolci Cso-
damalom Bábszínházba lá-
togattak el a nagy- és
középső csoportos gyere-
kek. Az óvodások a "Csil-
lagszemű juhász" című
meseelőadást tekintették
meg.

www.amk.bukkabrany.hu
"eNTER" KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VETÉLKEDŐ

2011 . március 16-
án lezajlott az "eNTER"
könyvtárhasználati vetélke-
dő döntője a Jánosházi Sán-
dor Könyvtárban.

A csapatok a kistér-
ségből érkeztek és pedagó-
gus, valamint szülői
biztatás mellet rugaszkod-
tak neki az előttük álló fel-
adatoknak. Az előzetes
feladatok értékelése után
megkezdődött a megméret-
tetés.

Széleskörű tájéko-
zottságra volt szükség a fel-
adatok megoldásánál:
szövegértés, katalógus
használat, képfelismerés,
könyvtári fogalmak ismere-
te, valamint a totó és vil-
lámkérdések alkották a
feladatokat. Az egyik fel-
adatban az internet segítsé-
gével egy szabadidős
programot is meg kellett
tervezniük a gyerekeknek.

A következő eredmények
születtek:

az Arany János Ál-
talános Iskola és a Bükkalja
Általános Iskola csapata 1 .
helyezést ért el, a Mező Fe-
renc Tagiskola 1 . csapata 2.
helyen, Mező Ferenc Tagis-
kola 2. csapata 3. helyen, és
a Bárdos Lajos Tagiskola
csapata a 4. helyen végzett.

Minden döntőbe ju-
tott csapat két napos olva-
sótáborban vehetett részt
Kácson, április 4-5 között,
ahol rengeteg érdekes prog-
ram várta a résztvevő gyer-
mekeket.

Bodzán László

ÁBRÁNYI KRÓNIKA

WWW.BUKKABRANY.HU

FŐNIX ÉLETMÓD EGYESÜLETBESZÁMOLÓ
A Főnix Életmód Egyesület immár

hét éve működik, mint Közhasznú Szerve-
zet. Vezetője Szalontai Éva, elnökhelyettes
Fekete Lászlóné, titkár Sír Judit, gazdasági
alelnök Kiss Istvánné, szervezési alelnök Sír
Jánosné. Felügyelő bizottság tagjai: Jakab
Gabriella, Tóth Józsefné, Vanczák Lászlóné.
Az Egyesület elsődleges céljai:
- egészséges életmód kialakítása és propagá-
lása
- segítségnyújtás a testi-lelki egészség megőr-
zésében, ill. visszaszerzésében
- a lakosság közérzetének javítása
- hátrányos helyzetű, ill. hátrányos helyzetbe
került emberek érdekvédelme, segítése
- segítségnyújtás a szabadidő hasznos eltölté-
sében

2010. évi programok:
- januártól heti rendszerességgel Pilates tor-
na
- márciusban Közgyűlés.
- Életmód est keretében az egészséges táplál-
kozással kapcsolatban hallhattunk előadást
- áprilisban meghívást kaptunk a Mandala
önismereti klubba
- részt vettünk természetgyógyász előadásán
- a bükkábrányi falunapi rendezvényen –
már hagyományosan – színes programokkal,
nyereményjátékkal, frissítő- és gyógy-
masszázzsal, mentálhigénes szolgáltatással,
egészségi állapotfelméréssel, vérnyomásmé-
réssel, jóslással, gyógyteákkal és ételkósto-
lással vártuk az érdeklődőket az egyesületi
sátorban
- áprilisban kezdtük és májusban fejeztük be
a bibliai írásokon alapuló életvezetési témájú
előadás-sorozatot
- május végén az Ópusztaszeri Nemzeti Tör-
téneti Emlékparkba szerveztünk kirándulást
- júniusban Életmód est keretében dr. Hérics
Margit belgyógyász főorvos asszonnyal tölt-
hettünk egy kellemes estét. Téma volt: A rák-
ból is meg lehet gyógyulni.
- júliusban a bogácsi Thermál Fürdőben meg-
tartott egészségnapokon vettünk részt
- augusztusban tisztújító közgyűlés volt
- szeptemberben az immár hagyományosnak
számító egészségnapok rendezvényünket tar-
tottuk, ahol fő célunk az egészséges életmód-
ra való nevelés, ill. annak propagálása és a
prevenció
- októberben Reiki tanfolyamon vehettek
részt az érdeklődők
- októbertől újraindult a Pilates torna

A 2010-es évben a felsoroltakból gazdálko-
dott az egyesület:
- NCA-pályázat 124.000 Ft, melyből 30.000
Ft a Pilates oktató tiszteletdíja, 50.000 Ft te-
rembérlet a tornaterem használatáért, a többi
pénzösszeget működésre fordítottuk.
- Mecénás-pályázat 100.000 Ft, mely az

egészségnapi rendezvényre lett felhasználva.
- Adó 1%-a 18.312 Ft szintén egészségnapi
rendezvényre lett felhasználva.
- Önkormányzati támogatás: 50.000 Ft, élet-
mód est keretében megtartott előadások tisz-
teletdíjának finanszírozására lett fordítva.
- Tagdíj 40.800 Ft, melynek egy része az
egyesület számláján, másik része házi pénz-
tárban van elhelyezve.

Az év folyamán törekedtünk arra,
hogy konferenciákon, szakmai fórumokon,
képzéseken, előadásokon vegyünk részt. Tö-
rekedtünk továbbá a hasonló profilú társa-
dalmi szervezetekkel való
kapcsolatfelvételre, valamint a bükkábrányi
civil együttműködésre.

Programtervezet 2011 . évre:
- januártól Pilates torna
- februártól Etka-jóga
- márciusban Közgyűlés
- áprilisban Reiki-tanfolyam, Életmód est
keretében (április 1 5-én délután 17-1 8 óra
között a Községi Könyvtárban a Táltos tan-
folyam iránt érdeklődőknek megbeszélés).
- májusban Életmód est, Táltos tanfolyam
- júniusban kirándulás
- augusztusban főzőkör
- szeptemberben Egészségnapok
- októberben Életmód est
- novemberben Életmód est

Életmód-estek keretében előadások, foglal-
kozások lesznek megtartva, melyek témái:
- Inkontinencia
- Intimtorna
- Homeopátia a gyermekgyógyászatban
- Egészséges ételek és italok elkészítése ill.
bemutatása
- Táplálék-kiegészítők bemutatója
- Női eredményesség a gyermeknevelésben
ill. párkapcsolatban

Egyéb programok:
- Kéthavonta vezetőségi ülés
- Havonta csoportos séta vagy kerékpározás
- Kapcsolattartás más hasonló profilú civil
szervezettel.

A Főnix Életmód Egyesület a ren-
dezvényeit pályázati pénzből, tagdíjból, ön-
kormányzati támogatásból és a felajánlott
személyi jövedelemadó 1%-ából valósította
ill. valósítja meg.

Szeretném megragadni az alkalmat,
hogy megköszönjem az önkormányzattól
kapott támogatást, valamint a tagok társadal-
mi munkáját és a személyi jövedelemadó
1%-ának felajánlását.

Kérjük, hogy a személyi jövedelem-
adó 1%-ával támogassa szervezetünket,
hogy programjainkkal még tartalmasabbá te-
gyük községünk kulturális és társadalmi éle-
tét!
Adószámunk: 18446225-1-054




