
TUDTAE,
hogy egykorú térképek ta-
núsága szerint a középkor-
ban Felsőábrány lakott
részének északi határa csak
a mai Daróci út vonaláig
terjedt. Az attól a Bükk irá-
nyába terjedő területet erdő
borította.

1 593-ban királyi
rendelet született, mely sze-
rint a vattai, tardi és ábrányi
erdőket, melyek "az istente-
len pogánynak (töröknek)
rejtekhelyül szolgálnak, az
lakosok 12 forint büntetés
terhe alatt kivágni tartoz-
nak".

Az erdő kiirtása
meg is történt egészen Daró-
cig, ezzel viszont megszűnt
a falusiak tűzifa forrása is.
Alig több, mint száz év múl-
va már Diósgyőrből szállí-
tották az ábrányi fuvarosok
a télire valót.

Szerk.: Kovács Gyula

"AZ ÉN FALUM" PROJEKTTÉMA GYEREKEKNEK
A bükkábrányi általános iskolában

március 3-án meghirdetésre került a tele-
pülés 790. éves múltjának tiszteletére "Az
én falum" című projekttéma.

A konkrét feladatot minden diák
maga találhatta ki. A projekt fő céljai,
megemlékezés a település első írásos em-
lítésének 790. évfordulójáról, önálló tanu-
lási technikák fejlesztése a tanórán kívüli
tevékenységekben, a tanulók együttműkö-
dési készségének fejlesztése valamint a
pedagógusok mentor szerepkörének fej-
lesztése. A kijelölt tanárok segítették az
egyének és a csoportok tervszerű munká-
ját, akiknek az előzetesen megbeszélt idő-
pontokba be kellett számolni a
munkálatok állásáról.

Az iskolai eszközök, mint a lami-
náló gép, fénymásoló, szkenner, fényképe-
zőgép, kamera valamint a tantermek is a
diákok rendelkezésére álltak.

Az alsó tagozatos gyerekeket 1 -4.
osztályig az osztályfőnökök segítették
ahol egyéni projekt feladatok közül, míg
az 5-8. osztályig egyéni vagy csoportos
feladatok közül választhattak a tanulók.

A kiemelkedő diákmunkákat a
2011 . évi falunapokon is bemutatják majd
az ÁMK sátrában. Az elkészült munkákat
először egymásnak, majd a szüleiknek és a
település képviselőinek is bemutatták.

Bodzán GáborKÖZKINCS KEREKASZTAL
A Közkincs Program még 2007-

ben indult, elsősorban a kistérségben tevé-
kenykedő polgármesterek, közművelődési
szakemberek, könyvtárosok, lokálpatrió-
ták részére. Létrehozásának célja az volt,
hogy a települések között kialakuljon egy
párbeszéd, amely segíti az együttműkö-
dést, színvonalas programok szervezését.

Ennek a kezdeményezésnek egyik
része a Közkincs Kerekasztal, amelynek
április 1 9-én, kedden a bükkábrányi
könyvtár olvasóterme adott otthont. A több
környező település vezetője és képviselője
értékes programon vehetett részt.

Kovács Gyula
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HALÁLOZÁS
--------------------------------------------------------------------------------------------

Czudar Sándorné

Gere Erzsébet

élt 88 évet
--------------------------------------------------------------------------------------------

Berecz Imréné

Eördögh Ilona Erzsébet

élt 88 évet
--------------------------------------------------------------------------------------------

Gombos József

élt 78 évet
--------------------------------------------------------------------------------------------

Őszinte részvétünk
a hozzátartozóknak!

ÁPRILISI TESTÜLETI ÜLÉS
Újabb testületi ülésre gyűltek

össze a bükkábrányi képviselők április
28-án, csütörtökön.

A tárgyalt öt napirendi pont
közül négynek az írásos anyagát már
előre megkapták és áttanulmányozták
a testület tagjai.

Elsőként az önkormányzat
2010. évi költségvetésének módosítá-
sát szavazták meg egyhangú igennel a
tagok.

A második napirendben az el-
múlt év zárszámadásának elfogadásá-
ra került sor.

A harmadik fő téma az önkor-
mányzat 2011 -es közbeszerzési tervé-
nek megtárgyalása és elfogadása volt.

Itt polgármesteri beszámoló-
ban elhangzott, hogy a Géczy út csapa-

dékvíz elvezetésére beadott pályázat
sajnos nem járt sikerrel, ennek ellené-
re a a munkálatok saját költségből ha-
marosan elkezdődnek.

A negyedik napirendi pontban
az idei év költségvetését tárgyalta és
módosította a testület.

Ezek után Szalai Szabolcs
polgármester számolt be az elmúlt
időszak fontosabb történéseiről.

Ezek között kiemelkedő fon-
tosságú, hogy a községben hamarosan
egy önálló tűzoltóság kezdi meg a
működését, központja a rendőrség
épületében lesz. Elkészültek továbbá
azok a tervek, melyek az orvosi ren-
delő energetikai korszerűsítéséhez be-
adandó pályázathoz szükségesek.

A beszámoló után a testület
zárt ülés keretében folytatta a munkát.

Kovács Gyula
KÖSZÖNTÉS

2011 . április 1 9.-én ünnepelte
ö. Berta Jánosné sz: Tóth B Mária 90.
születésnapját. Ebből az alkalomból
Szalai Szabolcs polgármester úr és
egy képviselő virágcsokorral és egy
kis ajándékcsomaggal kedveskedtek
lakásán a 90 évet megélt Marcsa néni-
nek, aki igen meghatódott, hogy életé-
ben először a községi
önkormányzatnak is eszébe jutott.

Örömmel fogadott bennünket
és elmondta, bizony sokat dolgozott
gyerekkorától kezdve és igen sok meg-
rázkódtatáson is keresztülment ennyi
év alatt. Fiatalon keltek egybe férjé-
vel, akit 65 éves korában elvesztette,
azóta egyedül él, az elmúlt évben Sán-
dor fia halt meg hirtelen, 65 évesen,
akinek halála igen megviselte.

Most jelenleg lányával él
együtt, aki minden kívánságát lesi és
teljesíti. Sokat betegeskedik, a hallása
is mint már ilyen öregnek megromlott.
Soha nem kért, csak adott gyerekei-
nek, unokáinak akik gyakran látogat-
ják, gondoskodnak róla.

A mai napig tevékenykedik -

ha lánya elmegy otthonról - kioson a
kertbe, bekapálja a veteményt, aho-
gyan elmondta, ha nem dolgozna,
nem is tudna élni. Önmagát még ellát-
ja, reméli még ez sokáig így is lesz,
amit szívből kívánunk neki.

Beszélgetés után megköszön-
te a jókívánságokat, és mi megígér-
tük, hogy 95 évesen is köszönteni
fogjuk. További jó egészséget, és
hosszú életet kívántunk neki.

Takács Sándorné

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

Jobbágy - Tóth Anita és
Kata Sándor
gyermekeMarcell

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Szép Tímea és
Takács Sándor
gyermeke Dávid
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Gratulálunk a családoknak!

OLVASÓTÁBOR KÁCSON
2011 . április 4-én és 5-én 15 általános iskolás és 20 középiskolás tölthetett el 2

mozgalmas és érdekes napot Kácson. Az "eNTER" könyvtárhasználati vetélkedő döntő-
be jutott csapatait a kácsi és bükkábrányi polgármester köszöntötte az Örs Vezér Erdei
Iskolában.

A jutalom táborozás Kács nevezetességeinek megismerésével kezdődött. A fi-
nom ebéd után Szabó Attila, a Bükki Nemzeti Park munkatársa kalauzolta a gyermeke-
ket és kísérőiket, egy erdei túrán.

Természetesen nem maradhatott ki a könyvtárlátogatás sem, ahol az udvaron új-
ra kisgyerek lehetett mindenki, s miután birtokba vették a játszóteret, önfeledt szórako-
zás kezdődött.

Az esti programok között szerepelt: vetélkedő, kézműves foglalkozás, éneklés
és krumpli sütés a tábortűznél.

A hosszúra sikerült éjszaka után is frissen ébredt a csapat, kissé csepergős idő-
ben látogatta meg a Bencés apátságot és a kácsi forrásokat, melyet mindannyian meg is
ízleltek.

A két napos program végén 3 próbára került a sor, ahol már ragyogóan sütött a
nap. A tábort Derekasné Orosz Andrea zárta be.
Projekt azonosító: TÁMOP-3.2.4-08/1 -2009-2010

Projekt megnevezése: "eNTER 2009/2010": iskolai könyvtárak fejlesztése a mezőkövesdi kistérségben

„ENTER” KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VETÉLKEDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK
2011 . március 16-án lezajlott az "eNTER" könyvtárhasználati vetélkedő döntője

a Jánosházi Sándor Könyvtárban. A csapatok a kistérségből érkeztek és pedagógus, va-
lamint szülői biztatás mellet rugaszkodtak neki az előttük álló feladatoknak. Az előzetes
feladatok értékelése után megkezdődött a megmérettetés.

Széleskörű tájékozottságra volt szükség a feladatok megoldásánál: szövegértés,
katalógushasználat, képfelismerés, könyvtári fogalmak ismerete, valamint a totó és vil-
lámkérdések alkották a feladatokat. Az egyik feladatban az internet segítségével egy
szabadidős programot is meg kellett tervezniük a gyerekeknek.
A szoros versenyben a következő eredmények születtek:

Az Arany János Általános Iskola és a Bükkalja Általános Iskola csapata 1 . he-
lyezést ért el,a Mező Ferenc Tagiskola 1 . csapata 2. helyen, Mező Ferenc Tagiskola 2.
csapata 3. helyen, és a Bárdos Lajos Tagiskola csapata a 4. helyen végzett.

Minden döntőbe jutott csapat két napos olvasótáborban vehetett részt Kácson,
április 4-5 között, ahol rengeteg érdekes program várta a résztvevő gyermekeket.
Projekt azonosító: TÁMOP-3.2.4-08/1 -2009-2010

Projekt megnevezése: "eNTER 2009/2010": iskolai könyvtárak fejlesztése a mezőkövesdi kistérségben

HONLAPSZERKESZTÉSSEL ISMERKEDNEK A KÖNYVTÁROSOK
Folyamatosan zajlik a konzorciumban lévő könyvtárak könyvtárosainak képzé-

se. Már három alkalommal találkoztak az "eNTER 2009/2010": iskolai könyvtárak fej-
lesztése a mezőkövesdi kistérségben című pályázatban részt vevő könyvtárak
pedagógusai, hogy a számukra elkészített honlapok feltöltésével, szerkesztésével megis-
merkedjenek. A téli szünet előtti héten három alkalommal, majd 2011 . január 1 3-án és
27-én folytatódott a képzés a Széchenyi István Szakképző Iskola könyvtárában. Megis-
merkedhettek a honlapok felépítésével, szerkezetével, majd a cikkek feltöltésének lehe-
tőségeivel.

Az oldalon lehetőség van képek feltöltésére és módosítására is. Modulok he-
lyezhetőek el bármilyen pozícióba, hogy a fontos információk még szembetűnőbbek le-
gyenek. A képzések folytatódnak heti rendszerességgel csütörtöki napokon mindaddig,
amíg a 40 órás tanfolyam végén minden könyvtáros a lehető legtöbbet nem tudja kihoz-
ni az általa fenntartott honlapokból.
Projekt azonosító: TÁMOP-3.2.4-08/1 -2009-2010

Projekt megnevezése: "eNTER 2009/2010": iskolai könyvtárak fejlesztése a mezőkövesdi kistérségben

HÁZASSÁGKÖTÉS
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Csáki Zsófia Ida és
Kovács Csaba

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Gratulálunk!



VÁLTÓFUTÓVERSENY MEZŐNYÁRÁDON
Idén április 1 4-én rendezte meg a Sze-

derkényi Anna Tagiskola a hagyományos
Szolnoky Jenő Váltófutóversenyt. A térség
egyik legnagyobb tömegsport-rendezvényét
immár 37. alkalommal rendezték meg a tele-
pülés főutcáján. Most is szép számmal verse-
nyeztek a gyerekek, 7 iskola 340 tanulója
indult a megmérettetésen.

A BÁMKArany János Általános Isko-
la csapata az összetett versenyen az 5. helyen
végzett. A legjobb eredményt az I-II korcso-
portos lányok érték el, ők a 3. helyre futottak
be.

Bodzán Gábor

HÚSVÉTVÁRÁS AZ ISKOLÁBAN
2011 . április 20-án 7:45-től a húsvéti

ünnepkörrel kapcsolatban adtak műsort az ál-
talános iskola második osztályos tanulói. Rö-
vid ismertetővel, mondókával, tánccal,
énekkel elevenítették fel a népszokásokat. Fel-
készítő nevelőjük Hegedűsné Kovács Anita ta-
nárnő volt.

Az ünnepi program folytatásaként 14
órától került megrendezésre a tavaszi játszó-
ház a diákönkormányzat szervezésében,
amelynek keretein belül húsvéti üdvözlőla-
pot, lepkeröptetőt és gyöngy-virágot készíthet-
tek a tanulók. Idén is mint minden évben
nagy népszerűségnek örvendett a rendezvény,
főként az alsó tagozatos gyermekek körében.

Rendkívül dekoratív munkadarabok
születtek.

Bodzán Gábor
HÚSVÉTI KÉZMŰVESFOGLALKOZÁS SZÜLŐKKEL

A bükkábrányi óvodában a szülőket
is várták azokra a kézműves délutánokra, ame-
lyek keretében mindhárom csoport gyermekei
a húsvéthoz kötődő tárgyakat készíthettek el.

A csoportban többfajta alkotás ké-
szült, az anyukák, apukák és természetesen az
óvónők segítségével.

A kiscsoportba április 20-án, szerdán
várták az érdeklődő szülőket, ahol különféle
technikák és anyagok felhasználásával nyuszi-
kat, tojásokat és bárány hengerbábot készítet-
tek.

Április 21 -én, csütörtökön a középső
csoportban a szép számban megjelent szülők
húsvéti faliképet, nyuszis tojástartót készítet-
tek valamint a húsvéthoz szorosan kötődő to-
jást is díszíthettek.

Péntek délután a nagycsoportba is el-
látogattak az érdeklődők a kézműves foglalko-
zásra. Itt is, mint az előző napokban, többféle
technikával ismerkedhettek meg a kreatív apu-
kák és anyukák. A közös program során papír-
kosár készült hajtogatással, csibék
tojástartóból valamint különböző magvak se-
gítségével nyusziképek is születtek.

Bodzán Gábor

PALÁNTA GYERMEKMISSZIÓ
AZ ÓVODÁBAN

A református egyház-
község szervezésében - a hús-
véti ünnepek alkalmából –
újra ellátogatott az óvodába a
Palánta Gyermekmisszió. A
közelgő ünnephez kapcsoló-
dóan bábelőadással és dalok-
kal örvendeztették meg a
középső- és nagycsoportos
gyerekeket, akik lelkesen kap-
csolódtak be a műsorba.

SZAVALÓVERSENY
MEZŐKÖVESDEN

2011 . április 1 4-én a
térség óvodásai részére a me-
zőkövesdi Városi Könyvtár - a
Költészet Napja alkalmából -
szavalóversenyt hirdetett. A
verseny témája a természet
volt.

A bükkábrányi intéz-
ményt két nagycsoportos óvo-
dás - Ács Eszter és
Tóth-Móricz Péter - képvisel-
te, akik bátran, ügyesen mond-
ták el az általuk kiválasztott
verseket. A színvonalas ren-
dezvényen emléklap és foglal-
koztató füzet volt a jutalma
minden résztvevő gyermek-
nek.

MATEMATIKA VERSENY
Az iskola felső tago-

zatos tanulói közül többen is
részt vettek az emődi általános
iskola által meghirdetett fel-
adatmegoldó versenyen.

Közülük hárman - az
5. osztályos Hindulák Kristóf
és Kükedi Kristóf, valamint a
6. osztályos Korpás Kristóf -
jutottak be a döntőbe. Eredmé-
nyes szereplésükért emlékla-
pot kaptak.

MEGYEI SIKER
A "Kisiskolások"

2010-2011 . tanévi országos
közlekedésre nevelési verse-
nyének Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei fordulóján
BIRINYI GÁBOR 3. osztá-
lyos tanuló 2. helyezést ért el.
Csupán az időkülönbség dön-
tött közte és az első helyezett
között. Felkészítő tanára Ricz-
kó Lászlóné volt.

www.amk.bukkabrany.hu

TÉRSÉGI MESEVETÉLKEDŐ MEZŐKERESZTESEN
9. alkalommal ke-

rült megrendezésre Mező-
keresztesen a Kossuth
Lajos Általános Iskolában a
Térségi Mesevetélkedő.
Nyolc intézményből 27
csapat mérte össze tudását
1 - 4. évfolyamig.

A hét játékos fel-
adat között volt totó, vil-
lámkérdés, igaz – hamis
játék és természetesen a
régóta hagyománynak szá-
mító meserészlet bemutatás
is. Az előzetes feladatban
egy vár vagy palota makett-
jét kellett elkészíteni. Az
előadásokat évfolyamon-
ként 3 tagú zsűri értékelte
és az egyes feladatokra ka-
pott pontok összeszámolása
után alakult ki a végered-
mény.

Az alsó tagozatos
tanulók közül a 2. és a 4.
osztály vett részt 3-3 fős
csapattal a versenyen és
mindkét csapatnak sikerült
dobogós helyen végezni!

2. osztály - II. helyezés
„Katicák”
( Kaló Vanda, Reviczki Györ
gyi, Csiba Kristóf )

4. osztály - I. helyezés
„A három királylány”
( Kovács Kíra, Köhler Patrí
cia, Tóth Bettina )

Bodzán László

ÁBRÁNYI KRÓNIKA ÁBRÁNYI KRÓNIKA
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BESZÁMOLÓ
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2010. ÉV
1 .Ellátott települések

2006. február 1 -től a Mezőkövesdi
Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Bükkábrányi Területi Irodája 6 te-
lepülést lát el: Bükkábrány , Borsodgeszt,
Kács, Tibolddaróc, Sály, és Vattán a Gyer-
mekjóléti Szolgálatot, a családsegítős részt
a Mezőkeresztesi Területi Iroda családsegí-
tős családgondozója látja el.

2008. január 1 -től az Intézmény ne-
ve Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat. Ezáltal kibővült
az ellátottak köre is (Mezőkövesd Gondozá-
si Központ, Idősek Klubja, Idősek Otthona
stb.), 2009. január 1 -től újabb szolgáltatás-
sal bővült az intézményük, a házi segítség-
nyújtással.
Jelenleg az alábbi szolgáltatásokat végzi in-
tézményünk:
1 . Gyermekjóléti Szolgálat
2. Családsegítő Szolgálat
3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
4. Közösségi pszichiátriai ellátás
5. Gondozói Központ
6. Idősek Otthona
7. Idősek klubja
8. Házi segítségnyújtás

3 fővel látjuk el a szolgálat feladatait:
Antal Julianna

-gyermekjóléti családgondozó /Bükkáb-
rány, Vatta, Borsodgeszt, Sály/
Pápai Istvánné

-gyermekjóléti családgondozó /Kács, Ti-
bolddaróc, Sály/
Szilágyiné Lassu Mária

-családsegítős családgondozó /Bükkábrány,
Borsodgeszt, Kács, Tibolddaróc, Sály,/

Ügyfélfogadás Bükkábrányban:
Családsegítő Szolgálat : szerda 8-12 óráig
Gyermekjóléti Szolgálat: hétfő 8-12 óráig

2011 -ben a Gyermekjóléti Szolgá-
lat ügyfélfogadása csütörtök délelőttre mó-
dosul. Az új időpont Polgármester Úrral
egyeztetve lett.

2. Családsegítő Szolgálat működési adatai
2005. augusztus 15-től működik a

szolgáltatás Bükkábrányban. A családgondo-
zói feladatokat Szilágyiné Lassu Mária látja
el.

2010. december 31 -ig 65 kliens ke-
resett meg valamilyen problémával, ügyei
intézésének segítésében.

A hozzánk fordulók többsége főleg
információt kért különböző ellátásokról, il-
letve segítséget az adatlapok kitöltéséhez.
A legtöbben:
- nyugdíj jal,

- ápolási díj jal,
- gyógyszersegéllyel,
- üdülési csekkel,
- családi pótlékkal,
- munkanélküliségi problémákkal
kapcsolatban fordultak hozzánk segítségért,
69 kliens 1 34 alkalommal kért segítséget
valamilyen formában.

A Magyar Vöröskeresztnél pályáz-
tunk fűtéstámogatásra, amely sajnos nem
nyert, csak egy rászoruló család kapott tő-
lük élelmiszer adományt.

Több családnak is sikeres volt az
üdülési csekk igénylése a MNÜA-tól,
amely főleg a nyugdíjasoknak volt nagy se-
gítség az anyagi hozzájárulással, hogy ki-
mozdulhassanak otthonról.

2010-ben Bükkábrány község is
megmutatta együttérzését az árvízkárosul-
tak megsegítésében.

Ruhaneműk gyűjtésében és pakolá-
sában segítettük a helyi önkormányzatot,
amely összegyűlt adomány Felsőzsolcára
került.

2010 volt az első év, amikor is
csatlakozhatott Bükkábrány is a Földműve-
lésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium ál-
tal meghirdetett EU élelmiszersegély
programhoz.

Szolgálatunk segítséget nyújtott az
élelmiszerek elszállításánál és kiosztásánál
is 2010 június 16-án és 2010. november 8-
án.

Esetkezelések jellege:
Információ - 41 alkalom
Ügyintézés - 21 alkalom
Segítő beszélgetés - 20 alkalom
Tanácsadás - 9 alkalom
Továbbirányítás - 11 alkalom
Családlátogatás - 23 alkalom

Az Önkormányzat, a Munkaügyi
Központ és a Családsegítő Szolgálat hár-
mas szerződésében a Rendszeres Szociális
Segélyezettekkel is tartjuk a kapcsolatot,
2010 évben 2 fő RSZS volt nyilvántartá-
sunkban. Járnak rendszeresen jelentkezni, a
megadott időpontokat betartják. Lelkileg,
mentálisan támogatjuk őket.

A Szolgálat 2010. évben is rend-
szeresen gyűjtött ruhaneműt, játékot. Az
összegyűlt ruhákat itt Bükkábrányban osz-
tottuk ki. Ami megmaradt, azt Sály község-
be vittük át, ahol az arra rászoruló
gyermekes családok között osztottuk ki.

Egyre több család van, akik rend-
szeresen hozzák a kinőtt gyermekruhákat,
megunt, de még használható játékszereket,
melyet ezúton szeretnénk megköszönni.

Több alkalommal kaptunk ruhane-
műt a Vöröskereszt helyi szervezetétől és a
helyi Védőnői Szolgálattól.

folytatás a 3. oldalon 52



ELŰZTE A TELETA 4. OSZTÁLY
"A lányok egy szal-

mabábut menyecske ruhába
öltöztettek, majd végigvit-
ték a falun, aztán levetkőz-
tették, a szalmát pedig a
vízbe dobták, vagy ahol er-
re nem volt lehetőség, el-
égették." - írja a Magyar
Néprajzi Lexikon a kisze-
hajtás címszó alatt.

A bükkábrányi
Arany János Általános Is-
kolában már évekkel ez-
előtt elkezdték feleleveníte-
ni ezt a régi télűző hagyo-
mányt. Így volt ez április
1 9-én is.

A 4. osztályosok
előbb az iskola aulájában
igyekeztek zenés, verses
műsorral minél távolabb
űzni a hideget.

Végül pedig a kisze
bábu is a patakba került,
igaz, egyelőre még csak jel-
képesen.

Aztán a gyerekek-
kel együtt a bábu is vándor-
útra indult.

A következő állo-
más az óvoda, a központ-
ban lévő üzletsor, majd a
Polgármesteri Hivatal előtti
tér volt. Minden helyszínen
sikert aratott a régi időket
idéző műsor.

Végül pedig a Sályi
patak felé vezetett a kis
csapat útja, ahol valóságo-
san is a patakba került a te-
let jelképező kisze,
remélhetőleg egyelőre vele
együtt a tél is.

Bodzán Gábor

ÁBRÁNYI KRÓNIKA

WWW.BUKKABRANY.HU

folytatás a 2. oldalról
Az elmúlt évben két alkalommal

volt ellenőrzés a Családsegítő Szolgálatnál
2010. szeptember 14-én a Közigazgatási Hi-
vatal, 2010. szeptember 20-án Módszertani
Központ Miskolcról tartott ellenőrzést, me-
lyek során jó minősítést kaptunk.

3. Gyermekjóléti Szolgálat működési adatai
AMezőkövesdi Kistérségi Családse-

gítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2005. au-
gusztus 1 -vel kezdte meg működését, a
Bükkábrányi Területi Iroda 2005. augusztus
15-től látja el feladatát.

Jelenleg Antal Julianna gyermekjó-
léti családgondozó látja el ezt a feladatot.

A 2010-es évet 6 gyermek gondozá-
sával kezdtük, akik alapellátásban voltak
gondozva.

AGyermekjóléti Szolgálat 2010. de-
cember 31 -ig 19 gyermekkel kapcsolatban
tett valamilyen intézkedést.

2010-ben alapellátás gondozásába 6
gyermeket gondoztunk. A többi gyermek
esetében gondozásra nem volt szükség.

Az alapellátásban gondozott gyere-
kek a szülök életvitele miatt ( 6 gyerek ) vol-
tak gondozásban.

Akik nem kerültek gondozásba ott a
szülőkkel való elbeszélgetés elég volt a
probléma megoldására. Ezeknél a gyerekek-
nél az igazolatlan iskolai hiányzás volt a fő
ok, ill. magatartási problémák.

Működésünk ideje alatt nem volt
szükség hatósági eljárásra, védelembe vétel,
ideiglenes elhelyezés nem történt. Krízisben
lévő anyuka nem volt, akit anyaóvóban kel-
lett volna elhelyezni.

A kezelt problémák típusa szerint a szolgál-
tató tevékenységünk adatai:
Kezelt probléma típusa
Anyagi

(megélhetési, lakhatással össz.): 1 alkalom

Gyermeknevelés: 1 2 alkalom

Intézménybe való beilleszkedési nehézség: 2

Magatartászavar, teljesítményzavar: 1 4 alkalom

Családi konfliktus: -

Szülők, család életvitele: 1 06 alkalom

Szülői elhanyagolás: -

Családon belüli bántalmazás: -

Szenvedélybetegségek: 3 alkalom

Amegtett intézkedések, s a szakmai
tevékenységek számának alakulása az el-
múlt évben:

Megnevezés:
Információnyújtás: 37 alkalom

Tanácsadás: 1 6 alkalom

Segítő beszélgetés: 1 9 alkalom

Hivatalos ügyekben közreműködés: 6 alkalom

Családlátogatás: 78 alkalom

Közvetítés más szolgáltatásba: -

Átmeneti nevelésbe vétel: -

Védelembe vétel: -

Elhelyezési értekezleten való részvétel: -

Kapcsolattartási ügyelet: -

Konfliktuskezelés: -

Esetkonferencia, esetmegbeszélés: -

Egyéb ( adomány): 5 alkalom

A gyermekjóléti szolgálat együtt-
működik a jelzőrendszer tagjaival. Ez a
kapcsolat jónak mondható a településen.
Ezt mutatja az az adat is, hogy 31 esetben
jeleztek a jelzőrendszeri tagok / védőnő 5,
iskola, óvoda 18, jegyzői gyám 4, pártfogó
1 , állampolgár 2, társadalmi szolgálat 1 /,
ezek halmozott adatok, vagyis egy gyere-
kekkel kapcsolatban több jelzés is lehetett.

Több esetben volt esetmegbeszélé-
sünk, főleg a védőnővel.

2010-ben 5 alkalommal volt szak-
maközi megbeszélés, ill. 1 alkalommal
Gyermekvédelmi Tanácskozás, amelyet
2010. március 30-án tartottunk Mezőköves-
den.

Minden megbeszélésnek volt aktuá-
lis témája. Általában a megbeszélés a mező-
kövesdi központ által lett megszervezve,
Mezőkövesdre. Ilyenkor a Mezőkövesdi
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szol-
gálat által ellátott területéhez tartózó 22 te-
lepülésről lettek meghívva a jelzőrendszeri
tagok. A törvény által előírt Gyermekvédel-
mi Tanácskozás is központilag lett szervez-
ve.

Eddigi tapasztalatok szerint a gyer-
mekjóléti szolgálat alapellátáson kívül más
gyermekvédelmi ellátásra nincs igény. Pl:
helyettes szülői hálózat, családok napközi-
je, házi gyermekfelügyelet.

4. Továbbképzési tervek:
2010. május 4. Miskolc Szentpéteri

Kapui Idősek Otthona: Banki Hitelkárosul-
tak Egyesületének előadása az adósságke-
zelésről.

2010. 05. 1 3-14. Ifjúsági konferen-
cia résztvevői voltunk sok tapasztalattal
gazdagodva.

2010. 09. 07.-én Miskolcon a
TGYSZ-ben tartottunk megbeszélést a ne-
velőszülői tanácsadókkal.

Szintén a TGYSZ-ben vettünk részt
2010. 09. 30.-án, ahol az átmeneti nevelés-
ben lévő gyermekekkel találkoztunk.

2010. 11 . 23.-án Hejőbábán képvi-
seltük szolgálatunkat, ahol iskolai hiányzás-
sal kapcsolatban tartottunk megbeszélést.

Ezek a képzések igen hasznosak
voltak számunkra, és segíteni tudják a to-
vábbi munkánkat.

Továbbá szakmai munkánkat segíti
a Miskolci Módszertani Központ által szer-
vezett esetmegbeszélő műhelyfoglalkozá-
sok, amelyek havonta 1 alkalmat
jelentenek.

folytatás a 4. oldalon 3



NYÍLT NAP AZ ÓVODÁBANÉS A BÖLCSŐDÉBEN
A Napsugár Napközi

Otthonos Óvoda és Bölcsőde
2011 . április 28-án óvodai és
bölcsődei nyílt napot tartott, a
leendő óvodás és bölcsődés
gyermekek, valamint szüleik
részére.

Ezen a napon 8-12
óráig, valamint 1 5-17 óráig az
érdeklődő szülőknek, illetve
gyermekeknek lehetőségük
volt megtekinteni intézményt,
valamint bekapcsolódhattak a
gyermekcsoportokban folyó
napi tevékenységekbe is.ANYÁK NAPJA

Május 2-án 15 órától
kezdődött az óvodában az
Anyák Napi ünnepség. A gye-
rekek csoportonként versek-
kel, mondókákkal, dalokkal
köszöntötték az Édesanyákat
és a Nagymamákat.

Az ünnepi műsor
után az óvodások átadták az
Anyukáknak a saját kezűleg
készített kis ajándékaikat,
majd egy szál virággal és süte-
ménnyel kedveskedtek a jelen-
lévőknek.TERMÉSZETTUDOMÁNYOS VERSENYEK

A természettudomá-
nyos tárgyak tanulmányi ver-
senyein ebben a tanévben is
szép eredményeket értek el a
BÁMK Arany János Általános
Iskola tanulói. Korpás Kristóf
6. osztályos tanuló a Kaán Ká-
roly természetismereti verseny
megyei fordulóján 1 . helyezést
ért el, így ő fogja képviselni a
megyét az országos döntőben.
Az 5. osztályosok közül Nagy
Zoltán ugyanennek a verseny-
nek a 6. helyezettje lett.

A Herman Ottó Bio-
lógiaverseny megyei forduló-
ján Farkas Rita 8. osztályos
tanuló a 2. helyezést, Derekas
Bence 8. osztályos tanuló a 4.
helyezést érte el.

A hagyományos me-
gyei biológiaversenyen Dere-
kas Bence 7. helyezett lett.

A versenyeredmények
teljes listája a Pedagógiai Intézet
honlapján megtekinthető.

www.amk.bukkabrany.hu
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folytatás a 3. oldalról
2010-ben 9 került megszervezésre, de nem mindegyiken tudtunk részt venni.
Az idén is szeretnénk minél több továbbképzési programon részt venni, mivel ezek

a képzések nagy segítséget jelentenek szakmai munkánk során. Valamint a 9/2000 SZCSM
rendelet a személyes gondoskodást végzők továbbképzési kötelezettségéről rendelkezik,
amelynek értelmében 5 éven belül 80 kreditpont megszerzését írja elő.

5. Programok, tervek
2010- ben a nyári szünetben több programot is szervezett a Mezőkövesdi Kistérsé-

gi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, kirándulást Tibolddarócra és Kácsra, Szentistván-
ra, Borsodivánkára, Szomolyára, Bükkzsércre, Mezőkeresztesre, Mezőkövesdre 1 -1
alkalommal.

Az Ábrányi Ifjúságért Közalapítvány "Aranykezek" rendezvényt szervezett Bükk-
ábrányban, ennek lebonyolításában segített a szolgálat is, családgondozóik által.

Ezek a programok a kistérség összes településére lettek meghirdetve.
2010. december 3-án lett megtartva a Mikulás ünnepség a kistérség gyermekei ré-

szére, amelyen 8 bükkábrányi gyermeknek volt lehetősége részt venni. Az utazásukat az
önkormányzat kisbusza biztosította, amit ezúton is szeretnénk megköszönni.

6. A szolgálat és az egyházak, civil szervezetek közötti kapcsolat
A Társulásnak jó a kapcsolata a Vöröskereszttel, a Máltai Szeretetszolgálattal, akik

főleg adományokkal segítik a hátrányos helyzetű családokat. Kapcsolatban vagyunk a Kék
Kereszt Iszákos Mentő Szolgálattal is, ami főleg alkoholbeteg emberekkel foglalkozik.

Zsák Terézia – intézményvezető
Szilágyiné Lassu Mária - családsegítős családgondozó
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TÁJÉKOZTATÓ A 2010. ÉVI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSOKRÓL, HOZZÁJÁRULÁSOKRÓL
Bükkábrány Községi Önkormányzat 4/2010./III.1 6./ sz. Költségvetési

rendeletében meghatározottak alapján az alábbi támogatásokat, hozzájárulásokat nyújtotta
külső szervezeteknek:

3.000 E Ft Községi Labdarúgó Egyesület
262 E Ft Községi Karate Egyesület
300 E Ft Polgárőrség
711 E Ft Bükkalja - Délborsodi Talajvédelmi Társulás
300 E Ft Bányász Emlékház működési ktg. hozzájárulás
85 E Ft Polgárvédelem
50 E Ft Vöröskereszt támogatása
50 E Ft FŐNIX Egyesület támogatása
100 E Ft Népdalkör támogatása
50 E Ft Ábrányi Ifjúságért Alapítvány
200 E Ft Kármentesítő Alap
34 E Ft Hevesi Hulladékkezelési Társulás
34 E Ft Bükki Településszövetség

Bükkábrány, 2011.március 31.
Szalai Szabolcs  polgármesterSZÉPKIEJTÉSI VERSENY

Április 1 -jén az iskola alsó tagoza-
tos tanulói közül 9 fő képviselte az Arany
János Általános Iskolát a 19. alkalommal
megrendezett mezőnyárádi szépkiejtési ver-
senyen.

Ebben az évben 16 település tanu-
lói mérték össze tudásukat versmondásban,
prózamondásban, valamint a 3-4. osztályo-
sok hangos olvasásban is.

Az iskolát az alábbi tanulók képviselték:
1 -2. osztály vers:
Fekete Amina (1 . o.) - II. helyezett
Reviczki Györgyi (2. o.)

1 -2. osztály mese:
Kelemen Anna (1 . o.)
Vanczák Enikő (2. o.) - III. helyezett

3-4. osztály vers:
Szaszák Luca (3. o.)
Marosvári Nikolett (4. o.)

3-4. osztály próza:
de Jong Zsuzsanna (3. o.) - III. helyezett
Kovács Kíra (4. o.) - I. helyezett

3-4. osztály olvasás:
Kükedi Lilla (3. o.)

www.amk.bukkabrany.hu




