
TUDTAE,
hogy az 1800-

as évek végén Alsó-
és Felsőábrányban
az orvosi ellátás
még szinte teljesen
ismeretlen volt? A
legközelebbi orvos
Mezőkövesden
praktizált, termé-
szetesen az orvostu-
domány akkori,
igencsak szűkös is-
mereteivel felvér-
tezve.
A meglehetősen
szegény ábrányi
népnek egyébként
sem futotta volna
orvosra.

Jól mutatja
mindezt a gyermek-
halandóság óriási
aránya.

1 886-os ada-
tok szerint például
csak Alsóábrányban
ebben az évben 21
haláleset történt,
ebből 17 volt a gye-
rek, közülük is csak
ketten érték meg a 3
éves kort. A halál
okaként leginkább a
"veleszületett gyen-
geség", vagy a "tü-
dőlob" szerepel.

A helyzet csak
az 1920-as évek vé-
gén kezdett valame-
lyest javulni, mikor
már hivatalosan is
elkezdődött a kör-
zeti orvosi rendszer
kiépítése.

Szerk: Kovács Gyula

KONFIRMÁLÁS BÜKKÁBRÁNYBAN
Bükkábrányban a református

templomban május 15-én 7 gyermek, 3 fiú
és 4 lány konfirmált. Ebből az alkalomból
a szentmisére várták az ötven, hatvan éve
konfirmált híveket, akik közül hárman je-
len is tudtak lenni az egyház e fontos ese-
ményén.

ELSŐÁLDOZÁS BÜKKÁBRÁNYBAN
Május 29-én reggel 8 órától 4 kis-

fiú és 6 kislány újította meg keresztségi
fogadalmát – amelyet egykor szüleik, ke-
resztszüleik tettek helyettük – és lett első-
áldozó a katolikus egyházközségben.
Első szentgyónásukat követően izgalom-
mal várták a Jézussal való találkozást. Az
ünnepi eseményre hosszas hitoktatói fel-
készítés mellett jutottak el a gyerekek.

Az elsőáldozás Istennel való talál-
kozás, az utolsó vacsora emlékezete, s egy
lépés előbbre. " Ha Jézussal élünk, Jézussal
halunk, és Jézussal fogunk feltámadni."
BÜKKÁBRÁNYI FELLÉPŐK A VATTAIGYERMEKNAPON

A vattai gyereknapon és bogrács-
fesztiválon egész napos programokkal vár-
ták a helybeli és környékbeli
érdeklődőket. A rendezvényen vendégként
fellépett a Bükkábrányi Népdalkör, akik 3
népdalcsokrot mutattak be, majd ezt köve-
tően a bükkábrányi gyermek néptánccso-
port lépett a színpadra.

ZENÉS TORNA AZ ÓVODÁBAN
2011 . május 18-án – a Kihívás

Napján – Ica óvó néni vezetésével reggeli
zenés tornán vettek részt az óvodás
gyerekek és a pedagógusok.

A bemutatott tornagyakorlatokat
mindenki nagy lelkesedéssel és jó kedvvel
végezte. A nagycsoportos óvodások kora
délután kipróbálták az iskola udvarán – a
Kihívás Napja alkalmából - felállított
óriáscsúszdát is, a gyerekek nagy örömére.

www.amk.bukkabrany.hu
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Bükkábrány Önkormányzatának Lapja XIII. évfolyam 5.szám - 2011 . május

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

Nyeste Mihályné
Szabó Margit
élt 78 évet
--------------------------------------------------------------------

Lehóczki János
élt 72 évet
--------------------------------------------------------------------

Őszinte részvétünk
a hozzátartozóknak!

MÁJUSI TESTÜLETI ÜLÉS
2011 . május 17-én 14 órától

tartotta soron következő testületi ülé-
sét Bükkábrány község képviselő –
testülete. Az ülésen összesen öt napi-
rendi pont került megvitatásra.

Első napirendben a KEOP-
6.2.0/A, komposztálás célú pályázat
önerejének biztosítását tárgyalták meg
a jelenlévők. A pályázathoz 5%-os ön-
erő szükséges, amit a pályázatíró cég
átvállal magára, amennyiben sikere-
sen zárul le a pályázat.

A nyertes 400 db tölgyfából
készült komposztáló ládát oszthat szét
a lakosság között. A napirendi pontot
egyhangúlag elfogadta a testület.

Másodikként az IKSZT kiala-
kítása és működtetése és a TIOP „A di-
gitális pedagógiai módszertan
fejlesztése a Körzeti Általános Iskolá-
ban” tárgyakban megindított közbe-
szerzési eljárásokban benyújtott
ajánlatok elbírálására került sor, amit
egyhangúlag el is fogadtak a képvise-

lők.
A harmadik pontban az Ön-

kormányzat tulajdonában lévő, 533.
helyrajzi számú ingatlan értékesítésé-
ről döntöttek egyhangúlag a jelenlé-
vők.

A negyedik pontban a Mező-
kövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
létrehozásáról és működtetéséről szó-
ló megállapodás aktualizálásáról és
módosításáról döntött egyhangúlag a
testület.

Az ötödik pontban, az indít-
ványok és javaslatok között elsőként a
polgármester és két képviselő beszá-
molója hangzott el az utolsó testületi
ülés óta eltelt időszak munkálatairól.
Ezt követően egy tájékoztató hangzott
el a Géczy úton történő beruházás ál-
lásáról, valamint kihirdetésre került a
Falunap időpontja is ami idén július
2-án lesz.

Ezt követően a testület zárt
ülés keretében folytatta a munkát.

Bodzán Gábor
FELHÍVÁS!

Tisztelt Bükkábrányi Polgá-
rok! Kedves Bükkábrányi Hívek!

Bükkábrány Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete és a
Bükkábrányi Római Katolikus Egy-
ház Képviselő-testülete nevében kér-
jük az Önök segítségét.

Úgy gondoljuk, egyikük szá-
mára sem ismeretlen, hogy a Kálvária
temető állapota évről-évre romlott és
mára olyan állapotba került legfőkép-
pen a ravatalozó kápolnája, hogy azon-
nali beavatkozást igényel.

A község Képviselő-testületé-
nek tagjai 200.000 forintot ajánlottak
fel saját tiszteletdíjukból a felújítási
munkákra. Ez az összeg azonban csak
a munkák töredékére elég, ezért kér-
jük, hogy amennyiben lehetőségük
engedi, támogassák ezt a kezdemé-
nyezést.

Adományaikat várjuk csek-
ken a helyi Takarékszövetkezetben.

Kérem, fogjunk össze, hiszen
mindannyiunk közös célja, hogy te-
metőnk rendezett legyen!

Szalai Szabolcs polgármester
Pálfi János plébános

ÉVVÉGI ZENEVIZSGA
Sikeresen zárták az évet a

Hórvölgye Alapfokú Művészetoktatá-
si Intézmény bükkábrányi növendé-
kei. A hangszeres vizsgán a bizottság
és a szülők előtt bizonyíthatták a tanu-
lók, furulya, zongora, gitár, trombita,
és fagott hangszeren az egész éves
munkájuk eredményét.

Köszönjük a zenetanároknak
az éves felkészítő munkáját!



EGRI KIRÁNDULÁS
Az általános iskola harmadik osztá-

lyosai 2011 . május 25-én Egerbe kirándul-
tak. A nap során sok érdekes, látványos
program várta a gyerekeket és kísérőiket.
Elsőként a várat látogatták meg.

A Dobó István Vármúzeum 2003-
ban hirdette meg a "Vitézek ékes oskolája"
múzeumpedagógiai programcsomagját. A
foglalkozás során a XVI. századi Eger ele-
venedett meg a gyermekek számára, mikor
a vár az ország legfontosabb végvárává nőt-
te ki magát. A korszak történetét feldolgozó
óra, melyen tanulóink részt vettek, a rene-
szánsz játékokhoz kapcsolódott.

Az állandó kiállításokon megismer-
kedtek a vár történetével, föld alatti erőd-
rendszerével. A kőtárban megtekinthették
az elpusztult katedrálisok maradványait, a
hősök termében az 1552-es várvédelmet irá-
nyító várkapitány, Dobó István márvány sír-
emlékének fedőlapját. A várban található
Egri Képtár hazánk egyik jelentős képzőmű-
vészeti gyűjteménye, mely németalföldi, itá-
liai, osztrák és magyar festményeket őriz.

Az ebéd után egy csodavilág várt
rájuk. Kopcsik Lajos olimpiai- és világbaj-
nok, Guinness rekorder mestercukrász al-
kotásait csodálhatták meg. A 120 tárgy
mindegyike cukormasszából és marcipán-
ból készült, mint például egy közel 2 méte-
res borospalack, a Minaret kicsinyített
mása, és nem maradhattak el a mesehősök
sem.

A nap végén az Érsekkert hűs fái
alatt lévő játszótéren frissülhetett fel a ki-
ránduló csapat.

forrás: www.amk.bukkabrany.hu

KÖZSÉGI KARATE EGYESÜLET BESZÁMOLÓ
A tavalyi évben 300.000 Ft támogatással gaz-

dálkodtunk. Az összegek a következőkre lettek felhasz-
nálva:
- karate felszerelésre
- Shihan Toshiaki Namiki 8 danos mester táborában va-
ló részvételre
- a Magyarországi Harci Művészetek Össz-Szövetségé-
nek versenyén való részvételhez,
- Shihan Bernard Miollan edzőtáborában való részvé-
telhez
- SKS központi edzőtáborban (Tarnamérán) való rész-
vételhez,
- Siófokon a Harcművészeti és Életmódtáborban való
részvételhez,
- Lengyelországban nemzetközi versenyen való részvé-
telhez,
- Szerbiában nemzetközi versenyen való részvételhez,
- Diákolimpián való részvételhez,
- Franciaországban világbajnokságon való részt vétel-
hez használtuk fel a támogatásokat.

Az idei évben a 100.000 Ft támogatást a Siófo-
kon megrendezésre kerülő edzőtáborra fogjuk felhasz-
nálni, ami Bagány Ádámot és Molnár Vivient érinti és
fejenként 50.000 Ft-ba fog kerülni. A Sport1 televízió
közvetíti az eseményt, ahogy a tavalyi évben is. Ba-
gány Ádám tavaly megnyerte a formagyakorlatot, így
a táborban ő bizonyult a legjobbnak, amit a televízió is
közvetített. Idén is várják vissza Ádámot.

Molnár Vivien 2. danos edző 3 éve tart edzést
a bükkábrányi és vattai karatékáknak. Tanítványai 2
éve a magyar válogatott tagjai. Eddigi legjobb eredmé-
nyeik a világbajnokságon születtek, ahol ezüstből és
bronzból is jutott karatékáinak. A 2011 - es évben is
számos versenyen vesznek részt, amelyek közül a Ma-

gyarországon, Egerben megrendezendő Európa baj-
nokság és a Németországban megrendezésre kerülő
világbajnokság lesz a legrangosabb. Reméljük, hogy
számos magyar versenyen is a tavalyihoz hasonlóan
szép eredményeket ér el a csapat. Ezúton szeretnénk
megkérni a Tisztelt Polgármester Urat és a Tisztelt
Testületi tagokat, amennyiben az önkormányzat lehe-
tősége engedi szíveskedjenek támogatásukkal lehető-
séget adni, hogy ezek a tehetséges gyerekek, az alábbi
edzőtáborokban és versenyeken részt tudjanak venni:

2011 . éves eseménynaptár
- Január 9 - Dr. Ilija Yorga mester edzőt. (Komárom)
- Január 22 - Instruktori és Bírói tanfolyam (Sziha-
lom)
- Február 19 - Farsang Kupa (Hajdúnánás)
- Március 12 Farsangi Bál (Malkár)
- Március 5 – Bíróképzés (Bukarest)
- Március 19- Verseny (Kazincbarcika)
- Április 2-3 - SKDUN EB (Eger)
- Április 1 6 - Ippon shobu Országos (Érd)
- Április 29 - Kato mester tábora, verseny (Bulgária)
- Május 14 - Pécsi Shotokan Kupa (Pécs)
- Május 27 - SKI EB (Budapest)
- Junius - Instruktori edzőtábor
- Junius 26-29 – Összharcművészeti (Siófok)
- Julius 11 -1 7 - Központi edzőtábor (Tarnaméra)
- Agusztus vége - Bernard sensei (Maklár)
- Október 7-9 - SKDUN VB (Németország)
- Október 22. - Instruktori edzőtábor
- November 5 - Ippon shobu OB (Paks)
- November 26 - wkf diákolimpia
- December 3 - wkf csapatbajnokság
- December 10 - SKS OB (Szerencs)
- December 17 - Évzáró edzőtábor

Molnár Vivien

OKM MÉRÉS
Május 25-én a 4.,

6. és 8. évfolyamos tanuló-
ink megírták az Országos
Kompetenciamérés szöveg-
értés és matematika feladat-
sorait. Az Arany János
Általános Iskolában ezen a
napon a főépületben
kizárólag csak ezek az osz-
tályok tartózkodhattak. A
felmérésvezetők az előírá-
soknak megfelelően bontot-
ták fel reggel a
feladatlapokat és a mérési
utasítások pontos betartásá-
val irányították a tanulók
munkáját a mérés ideje
alatt.

A mérésről részle-
tesen tájékozódhatnak a mi-
nisztérium honlapján.

www.amk.bukkabrany.hu
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KIHÍVÁS NAPJA 2011
AMagyar Szabadidősport Szö-

vetség szervezésében 21 . alkalommal
bonyolították le a Kihívás Napját. Az
eseményen települések versenyeztek -
a lakosság létszáma szerint- hét kategó-
riában. Bükkábrány község a III. kate-
góriában vetélkedett és az idén
elnyerte a „Magyarország legsporto-
sabb települése” címet.

A Kihívás Napja 1982-ben in-
dult Kanadából, ahol két szomszédos
város vezetői elhatározták, hogy egy
egész napos verseny keretében döntik
el, melyikük városa a sportosabb. Má-
jus utolsó szerdáján ezért 0 órától este
9-ig folyamatosan számolták, hányan
végeznek aktív testmozgást legalább
15 percen keresztül.

A Kihívás Napja hamar meg-
honosodott szerte Európában és a nagy-
világban, majd 1991 -ben
Magyarországra is megérkezett. Ha-
zánkban eddig összesen 1587 település
vett részt a vetélkedésben. A Kihívás
Napjának célja az, hogy kedvet teremt-
sen a mozgáshoz, az egészséges élet-
módhoz - ezért támogatják
olimpikonjaink, sportkiválóságaink is
személyes részvételükkel ezt az orszá-
gos eseményt.

A szervező feladatokat a Bükk-
ábrányi ÁMK, az iskola Szülői Munka-
közössége, valamint helyi fiatalok
lelkes 25 fős csoportja látta el. Hajnali
programjaink ismét népszerűek voltak
a helyi, valamint a környék fiataljai kö-
rében. 0 órakor indult az egész napos
programsorozat a tornateremben. Sza-
lai Szabolcs polgármester úr köszöntöt-
te a sportolókat, majd Mező Gábor
testnevelő és Kovács Attila a Bükkáb-
rányi SC elnöke vette át a kispályás
futballtorna irányítását. 1 3 csapat neve-
zett a focira, és 54 egyéni nevezéssel
párhuzamosan folyt virradatig a pin-
pong, a csocsó, és a darts verseny. Az
eseményeket koordinálta: Derekasné
Orosz Andrea igazgatónő. A büfét a
Szülői Munkaközösség üzemeltette
hajnaltól.

Reggel tornával indítottak az
iskolások és az óvodások, amibe a szü-
lők is bekapcsolódtak. A délelőtt folya-
mán a faluközpontban a „Kihívás
útján” szülők invitálták sportolásra a
járókelőket, míg az óvodában és az is-
kolai helyszíneken tovább pörögtek az
események. Péntek Anett és Birinyiné
Kleszó Anita tanárnő irányításával játé-
kos vetélkedők sora népesítette be az
udvart. Ízelítőként egy pár sportolási

lehetőség: „Adj király katonát” játék,
Ország fogó, Csipet Olimpia, ping-
pong, kosárlabda, csocsó…

Rendkívüli izgalmakat is kí-
nált a délelőtt. A helyi rendőrség mun-
katársai 2 pedagógust és 1 diákot
elvezettek és villogó, szirénázó rendőr-
autóval elvittek a tanítási óráról. Őket
a későbbiekben az osztályuknak cso-
portos sportfeladattal lehetett kiváltani-
uk. Tűzriadótól volt hangos a délelőtt
az iskola. A gyakorlat végén megérkez-
tek a mezőkövesdi tűzoltók 2 tűzoltó
kocsival. Nagy örömmel érdeklődtek a
gyerekek az autók felszereléseiről, és a
legbátrabbak a kosaras darut is kipró-
bálhatták, sőt még a fecskendőkkel is
locsolhatták az iskola udvarát.

Déltől estig várta az óriás
csúszda, az élő csocsó és a légvárjáték
a fiatalokat. Kedvükre mozoghattak a
gyerekek. A rendőrséggel együttmű-
ködve futóversenyt szerveztünk a falu
főutcáján, ahol a traffipax készülék
mérte a sportolók sebességét. 31
km/óra volt a legjobb eredmény. Köz-
ben, ugyancsak a központban, görkor-
csolyával ügyeskedhettek a
jelentkezők.

Tájfutás és kerékpáros ügyes-
ségi verseny vette kezdetét kora dél-
után, míg a sportpályán bajnoki
labdarúgó mérkőzést játszott a Bükkáb-
rányi SC. Ameccs szünetében 11 -es ru-
gó verseny hozta lázba a nézőket.

A legkisebbek baba-mama tor-
nán vehettek részt a könyvtárban.
Táncházzal is vártuk a délutáni órák-
ban a falu lakóit. Gyerekek, szülők és
nagyszülők együtt táncoltak egy egész
órán keresztül.

Közben falutúrára indultunk a
faluban. Együtt kerekezés közben invi-
táltuk a sporthelyszínekre a falu lakóit.

A főzőversenyt az idén sem
hagytuk ki programjaink sorából. 8 csa-
pat népesítette be az iskolaudvar felső
részét. Miközben üzemeltek a légvá-
rak, paintballra is volt lehetőség.

Az esti programok sorát sor-
versennyel zártuk, ahol a képviselő-tes-
tület tagjai, polgármester úr, jegyző úr,
az iskola pedagógusai és diákjai együtt
sportoltak.

A sportprogramok megvalósí-
tását Bükkábrány Község Önkormány-
zata és a BÁMK Arany János
Általános Iskola Szülői Munkaközössé-
ge támogatta.
A versenyek eredményei
Hajnali foci
1 . hely: Mókus őrs

2. hely: STEM SE
3. hely: Xanthy Gyros Bár
Csocsó
1 . hely: Murányi József - Osztróczki
Zoltán
2. hely: Polovitzer Péter - Zimányi At-
tila
3. hely: Takács Tamás - Tóth Ádám
Ping-pong
1 . hely: Lévai Szabolcs
2. hely: Rimóczi Attila
3. hely: Kovács Attila
Darts
1 . hely: Mező Gábor
2. hely: Lévai Szabolcs
3. hely: Tóth Sándor Attila
Csipetolimpia
1 . osztály: Markó Laura, Mező Bence
2. osztály: Vanczák Enikő, Jaksi Attila
3. osztály: Szvercsok Réka, Lovász
Krisztina, Birinyi Gábor
4. osztály: Klauzsovics Dorina, Dargai
Zsanett, Oszkó Dániel
Trafipaxos futóverseny
1 . hely: Birinyi Dénes 31 km/h
2. hely: Birinyi Gergő 28 km/h
3. hely: Sebők Klaudia 26 km/h
Kerékpáros ügyességi verseny
1 . hely: Klauzsovics Dorina
2. hely: Dobi Dominik
3. hely: Dányi Máté
Görkorcsolyás ügyességi verseny
1 . hely: De Jong Zsuzsanna
2. hely: Visnyei Lívia
3. hely: Kaló Vanda
Teremtájfutás
1 . hely: Fekete Vivien
2. hely: Tóth János
3. hely: Reviczki Györgyi
Főzőverseny
1 . hely: Főnix Életmód Egyesület,
Polgármesteri Hivatal
2. hely: Demjén Zsolt
3 . hely: Arany János Általános Iskola
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DÉLBORSODI MADARAKÉS FÁK NAPJA
A Holocén Termé-

szetvédelmi Egyesület és a
Mezőkövesdi Többcélú
Kistérségi Társulás termé-
szettudományi munkakö-
zössége a 2010/2011 -es
tanévben 33. alkalommal
szervezte meg a Dél-borso-
di MADARAK ÉS FÁK
NAPI találkozót, melynek
időpontja 2011 . május 14.,
helyszíne a Gárdonyi Géza
Tagiskola (Sály) volt.

Az akadályverse-
nyen az iskolát képviselő
csapat az első helyezést érte
el, és hozta el vándorkupát.
A csapat tagjai voltak: Far-
kas Rita, Derekas Bence 8.
osztályos és Korpás Kristóf
6. osztályos tanuló.

Külön öröm szá-
munkra, hogy a vándorkupa
végleg az Arany János Ál-
talános Iskolában marad,
mivel harmadik alkalom-
mal sikerült az első helye-
zést elérni az iskolának.

DÖK ÉVÉRTÉKELÉS
A 2010/2011 . tanév

munkájának eredményeit
vitatták meg a diákönkor-
mányzat vezetői május 26-
án. A kácsi erdei iskola
hangulatos épületében töl-
tötték a délutánt és az estét
a diákönkormányzat tagjai.
Bodzánné Nagy Beatrix ta-
nárnő és Hegedűsné Ko-
vács Anita tanítónő
segítségével értékelték az
idei tanév diákönkormány-
zati munkáját.

Számba vették a si-
kereket és a nehézségeket.
Vendégül hívták a délután
az előző tanév DÖK veze-
tőit, Zólyomi Benjámint és
Fekete Vivient, akik a kö-
zépiskolai diákéletről szá-
moltak be.

Következő felada-
tuk a 2011 /2012. tanévre
szóló DÖK vezetők megvá-
lasztása, és a közgyűlés
előkészítése lesz.

www.amk.bukkabrany.hu
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MADARAK ÉS FÁK NAPJA KÁCSON
A Madarak és Fák Napján az iskola

hagyományos akadályversenyét idén Ká-
cson rendezték meg. Az iskola valamennyi
dolgozója és tanulója, valamint szép számú
szülő vidáman töltötte a napot a szomszédos
bükkaljai kis faluban. Ragyogó napsütés,
friss levegő és csodaszép környezet fogadta
a versenyzőket és kísérőket.

Az iskolás csapatok eligazodását a
kácsi utakon a kijelölt állomások térképével
segítették a szülők, illetve "öreg" diákok.

1 -3 . osztályig a Szabadidőparkból
indultak a csapatok. 5 állomáson kellett fel-
adatokat megoldani a tanulóknak. A Bencés
kolostornál gyógynövényekkel és belőlük
készült teákkal ismerkedhettek a gyerekek.
A meleg vizű forrásnál a fekete bödöncsigát
vették mikroszkóp alá. A következő állomás
a Mária forrás volt, ahol meg is kóstolhatták
a friss forrásvizet. A sportpályán mozgásos
feladat várt a csapatokra. Az utolsó állomá-
sa a "sályi keresztnél" volt, ahol újabb aka-
dályt kellett teljesíteni a kicsiknek. A kiadós
séta után következhetett a játék a hűs udva-
ron.

4-7. osztályig az erdei iskola udvará-
ról indultak a csapatok. Az első állomás egy
kiadós gyalogút után a Kapusi erdő volt. Dr.
Kapusi Imre bemutatta az erdőt és az akáck-

lónerdő érdekességeiről is beszélt a diákok-
nak. A 2. állomás a barlanglakásoknál volt,
majd a sportpálya következett. A "sályi ke-
reszt" felé már keresztezték útjukat a kicsik
és a nagyobbak. A 8. osztályosok az állomá-
sokon irányították a feladatmegoldást.

1 4 órára fejeződött be a verseny.
mindenki ügyesen teljesítette a feladatokat,
és sikeresen megtalálták a gyerekek az állo-
másokat. Jutalmul jól esett az ízletes jég-
krém a résztvevőknek.

Befejezésül a nagyobbak csoportja
közösen elsétált a Bencés kolostorhoz,
megnézte a forrásokat, majd a hőségben a
tiszta vizű kácsi patakban is pancsoltak egy
kicsit.

Köszönjük a szülők, a polgárőrök
és a védő nénink közreműködését a nap za-
vartalan megszervezésében!

forrás: www.amk.bukkabrany.hu
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GYEREKNAP AZ ÁMKBAN
Május 24-én színes programokat kí-

nált az ÁMK a gyerekeknek.
Reggel a szülők és a pedagógusok

kis csoportja Lázár Ervin: Négyszögletű ke-
rek erdő című meséjének részlettét mutatta
be. A délelőtt folyamán a Népi Játékok
Fesztiválján vettek részt az alsós tanulók,
melyet egy pályázati forrásnak és az alapít-
vány támogatásának köszönhetett az iskola.

Az óvodában az óvónénik bábozá-
sának örülhettek a gyerekek eközben.

Délután a felsős tanulókat íjászko-
dás, karate bemutató és kosárlabda mérkő-
zés várta. Az idén sem maradhatott el a
kisállat börze, ahol házi kedvenceiket hoz-
ták el látogatóba a gyerekek. Sok-sok él-
ménnyel zárult a nap valamennyi
gyermeknek.

Bodzán Gábor

SHOW TÁNC FESZTIVÁL
2011 . április 1 6-án rendezték meg

a Tánccal a Drog ellen! XIII. Show Tánc
Fesztivált a Tiszaújvárosi Sportcentrum-
ban.

AHON Tánciskola bükkábrányi nö-
vendékei a délutáni Maxi Programban 500
felső tagozatos diákkal együtt mutatkoztak
be.

Mellettük középiskolás diákok, va-
lamint felnőttek adtak elő jobbnál jobb ko-
reográfiákat. 21 táncműfajban mutatkozott
be a 16 település harminc különböző tánc-
csoportja a nézők legnagyobb örömére. A
fesztivál résztvevői boldogan megnézték
egymás produkcióit, nem volt díjazás, vagy
verseny, de mindenki nagy lelkesedéssel és
örömmel, no meg egy kis lámpalázzal lé-
pett a színpadra.

A két program legvégén, Kulcsár

Albert igazgató úr zárószavai után egy
egyedülálló finálét szerveztek, ahol a Ti-
szaújvárosi Gimnasztrádások az összes fel-
lépőt és nézőt egy közös táncra invitálták.
Szinte izzott a levező, amikor a több száz
résztvevő egyszerre mozdult és önfeledten
táncolt a drog ellen!

Nagyszerű rendezvényt zártak a ti-
szaújvárosiak, mely méltó a város jó hírne-
véhez. Az egész napos rendezvény célja
megvalósult, megemlékeztek a Tánc Világ-
napjáról, hirdették az egészséges életmó-
dot, valamint felhívták az emberek
figyelmét a drogok káros hatásaira.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fó-
rum (KEF) munkatársai kézlenyomatos
plakátokat készítettek a résztvevőkkel,
melynek fő üzenete ez volt "NE TEDD! ! !
NE DROGOZZ! ! ! "

www.amk.bukkabrany.hu



BÜKKÁBRÁNYI LÁNYLETT MEZŐKÖVESD LEGJOBB TRIATLONOSA
Sebők Klaudia 7.

osztályos bükkábrányi ta-
nuló szerepelt legjobban a
2011 . május 7-én Mezőkö-
vesden megrendezett duat-
lon országos versenyen.
"Dana" ezzel a teljesítmé-
nyével elnyerte a versenyen
felajánlott "Mezőkövesd
legjobb triatlonosa" díjat,
amihez szívből gratulálunk
és további sok sikert remé-
lünk tőle!

MEGYEI 1500 M FUTÁSDÖNTŐ MISKOLC
2011 . május 16-án

rendezték meg az 1500 m
síkfutás megyei döntőjét
Miskolcon, ahol iskolánkat
Sebők Klaudia 7.osztályos
tanuló képviselte. "Dana"
magabiztos versenyzéssel,
mindenkit maga mögé uta-
sítva vívta ki az első helyet.
Így Borsod-Abaúj-Zemplén
megyéből ő képviselheti a
június 7-én megrendezésre
kerülő országos versenyen
iskolánkat! Gratulálunk és
további sok sikert kívánunk
neki!

ORSZÁGOS DÖNTŐ, ELSŐHELYEZÉS
A Kaán Károly Or-

szágos Természet-és Kör-
nyezetismereti Verseny
döntője 2011 . május 20-21 -
22-én Mezőtúron volt. Az
általános iskolát, illetve a
megyét Korpás Kristóf 6.
osztályos tanuló képviselte.
Az előzetes feladatok közül
a poszter 4. helyezett lett. A
terepgyakorlaton Kristóf a
második helyezést érte el.
Az összetett versenyben,
mely a laborgyakorlatok-
ból, az elméleti feladatmeg-
oldásból és a
terepgyakorlatból állt, a
legértékesebb része a ver-
sengésnek, az első helyezés
sikerült elérni. Gratulálunk
az eredményhez!

www.amk.bukkabrany.hu
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NAPSUGARAS NAPOK AZ ÓVODÁBAN
Az óvodában 2011 . május 23. és

május 27. között került megrendezésre a
Napsugaras Napok elnevezésű rendezvény-
sorozat, mely minden nap színes programo-
kat kínált az óvodásoknak.

A rendezvénysorozat első láncsze-
me - az Ovi-Olimpia - 2011 . május 23-án
került megrendezésre.

A programon öt óvoda nagycsopor-
tos óvodásai vettek részt – Mezőkeresztest
két, míg Vatta, Sály és Bükkábrány települé-
seket egy-egy csapat képviselte, csapaton-
ként öt gyermekkel. A helyi óvodások
nagycsoportosai zenés gyakorlatot mutattak
be hullahopp karikával a jelenlévőknek, me-
lyet közös tornagyakorlat, bemelegítés köve-
tett, valamennyi gyermek és felnőtt
részvételével. A versenyzők öt pályán mér-
hették össze tudásukat. A feladatok között
szerepelt kosárra dobás, zsákban futás, mo-
csárjárás és különböző ügyességi játékok,
majd a rendezvényt a versenyzők közös játé-
ka zárta.
A következő eredmények születtek:
I. helyezett:
Mezőkeresztes Harmatcsepp Napközi Ottho-
nos Óvoda József Attila úti óvodája és
Szent István úti óvodája
II. helyezett:
Harmatcsepp Napközi Otthonos Óvoda Vat-
tai és Sályi Tagóvodája
III. helyezett:
Bükkábrányi Napsugár Napközi Otthonos
Óvoda

Kedden a „Vajas Pánkó” c. bábelő-
adást nézhették meg a gyerekek az óvónők
előadásában. Az óvodában bábozás és ját-
szóház várta nem csak a gyerekeket, hanem
szüleiket is.

Szerdán „A szorgos és a lusta lány”
c. mesét mutatták be az óvónénik. Délután
pedig kézműveskedhettek a gyerekek. Papír-
forgó, pillangó és sógyurmából készült figu-
rák születtek az egyes csoportokban.

Csütörtökön az egri Kisötlet Gyer-
mekszínpad előadásában láthatták a „A ko-
bold cipője” című zenés foglalkoztató
mesejátékot az ovisok.

A mese története: A Narancssárga
Nyúl eltévedt és keresi a hazavezető utat. A
fa odvában élő Zöld Kobold féltve őrzi kin-
csét. Az arra járó nyúl nagyon megrémíti,
azt hiszi el akarja lopni az aranyát és a va-
rázscipőjét. Leesve fájáról Nyúl elkapja, mi-
nek következtében hármat kívánhat a
Koboldtól. Az első két kívánság kútba esik
a kobold huncutsága miatt. A furfangos nyu-
szi nem hagyja magát. Harmadik kívánsága
a varázslatos cipő, melynek segítségével új-
ra otthon lehet a szeretteivel.

A délután folyamán pedig Bodzán-

né Jutka óvó néni tartott táncházat a gyere-
keknek.

Pénteken az ovisok különböző ver-
senyjátékokat játszottak az udvaron, vala-
mint ügyeskedtek a hamievő és szörpivó
versenyben is.

A rá következő hét kedden a Va-
dasparkba kirándultak a gyermekek.
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