
TUDTAE, HOGY...
Alsó- és Fel-

sőábrányban köz-
vetlenül a II.
világháború előtti
években a rádió
előfizetők száma
a 20-at sem érte
el. Az előfizetők a
falusi értelmiség
és a módosabb
családok köréből
kerültek ki.

Tömeges
hallgatására csak
a kocsmákban, és
az iskola külső fa-
lára felszerelt
hangszórón ke-
resztül volt lehe-
tőség.

Egy ak-
kori felmérés sze-
rint a fiatalság
inkább a könnyű-
zenét, az időseb-
bek a híreket
hallgatták a nyil-
vános rádióknál
összegyűlve.
Színházi előadás
és a komolyzene
kizárólag az értel-
miséget érdekelte.

A legkedvel-
tebb szórakozási
lehetőséget mégis
azok a színdara-
bok jelentették
ebben az időben,
melyeket a helyi
fiatalokból verbu-
válódott amatőr
csapat adott elő
évente 5-6 alka-
lommal, főleg a
késő őszi és a téli
időszakban.

Szerk.:
Kovács Gyula

ÉPÍTÉSI TERÜLET AZ ISKOLA
Június 27-én átadásra került a ki-

vitelező cég számára az Arany János Álta-
lános Iskola. Elkezdődött az épület
körbeállványozása.

Az udvaron tartózkodni TILOS!!!

A hátsó sportudvar is balesetveszélyes!
Kérem a szülőket, hívják fel gyermekeik
figyelmét a veszélyre!

Derekasné Orosz Andrea  igazgató
PEDAGÓGUS NAP AZ ISKOLÁBAN

Június első hétvégéje 1951 óta ün-
nep: Pedagógus Nap. Nem valami fontos,
kitüntetett, hangos ünnep. Nem is kell,
hogy az legyen. Csak egy lehetőség, hogy
a gyermekek és a szüleik megköszönjék az
óvónéniknek, tanáraiknak, hogy sokat dol-
gozik értük.

Régebben a pedagógusnap mögött
komolyabb állami ünnepek is voltak. Ma-
napság ezen a napon kis műsorral köszön-
tik a gyerekek, a diákok, oktatóikat,
nevelőiket. Ahogyan az Arany János Álta-
lános Iskola tanulói és szülői munkakö-
zössége is kedveskedett a tanári karnak
június 1 -én.

A Bükkábrányi Általános Művelő-
dési Központ tanári karát elsőként Szalai
Szabolcs polgármester köszöntötte, hang-
súlyozva, hogy az egyik legnehezebb,
ugyanakkor legszebb pálya a pedagógusé.

Ezt követően a gyerekek idézték
meg a régi korok iskolájának hangulatát
egy humoros történet előadásával, majd
virággal köszöntötték a jelenlévő pedagó-
gusokat.

Az ünnepség keretében búcsúztat-
ták el Járó Istvánnét, aki pályáját Bükkáb-
rányban kezdte 1970-ben, ezt követően
évtizedeken keresztül volt az intézmény
pedagógusa illetve igazgatója.

Elsőként Szalai Szabolcs polgár-
mester idézte fel Járó Istvánné életpályá-
ját, majd azok a gyerekek búcsúztatták el
egy rendhagyó, utolsó magyar óra kereté-
ben, akiket 2 évvel ezelőtt 4.osztályosként
tanított Ilonka néni.

www.amk.bukkabrany.hu
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HÁZASSÁGKÖTÉS
----------------------------------------------------------------

Németh Zsuzsanna és
Varga László
----------------------------------------------------------------

Gratulálunk!

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ TESTÜLET
Június 14-én délután 2 órakor

tartotta e havi rendes ülését Bükkáb-
rányban a képviselő testület.

Ezúttal három napirendi pont
került a képviselők elé.

Elsőként az Arany János Álta-
lános Iskola energetikai korszerűsítésé-
re indított közbeszerzési pályázatra
beérkezett ajánlatokról döntöttek a
képviselők. A munkálatok elvégzésére
két jelentkező volt. Egy korábbi vizs-
gáló bizottsági döntés értelmében az
egyik pályázat érvénytelen, mivel je-
lentősen túllépi a kiírásban szereplő ér-
tékhatárt. A másik pályázó ajánlata
viszont érvényes és kedvező is, így a

testületi tagok egyhangú igen szava-
zattal fogadták el. A kivitelező a mun-
kát várhatóan július elején kezdi meg
az iskola területén.

Második napirendi pontban a
Vörös Hadsereg út 68. szám alatti ön-
kormányzati ingatlan eladásra történő
meghirdetésére született hét igen sza-
vazat.

Végezetül az Indítványok, ja-
vaslatok napirendben Szalai Szabolcs
polgármester számolt be az elmúlt hó-
nap legfontosabb, közéletet érintő
eseményeiről.

A beszámoló után a testület
zárt ülésen folytatta munkáját.

Kovács Gyula
ÁTADTÁK A FELÚJÍTOTT TORNÁCOSHÁZAT BÜKKÁBRÁNYBAN

Befejeződött a Tornácos Ház
felújítása, amely az Integrált Közössé-
gi Szolgáltató Tér funkció ellátását
szolgálja a jövőben a településen. Az
átadásra július 1 -én, pénteken 16 óra-
kor került sor, az I. Bükkábrányi Ősfa
Fesztivál nyitányaként.

Az ünnepélyes megnyitó előtt
a Polgármesteri Hivataltól fúvós zene-
kari kísérettel, a gyermek néptánccso-
porttal és a Bükkábrányi Népdalkörrel
közösen sétálhattak végig a település
főutcáján a vendégek.

A felújított Tornácos Házhoz
érve elsőként a gyermek néptánccso-
port körjátékát tekinthették meg az ér-
deklődők, majd Tállai András
önkormányzatokért felelős államtit-
kár, a térség országgyűlési képviselője
mondott ünnepi beszédet.

Tállai András köszöntőjében
kiemelte, hogy azok a települések ma-
radnak igazán életképesek, amelyek a
megvalósított beruházásokat a közös-
ségépítésre is fel tudják használni. Az
államtitkár úr gratulált az IKSZT sike-
res megvalósításához, kiemelve, hogy
az épületet a helyi közösségek, az itt
élők igényeihez igazodva igyekeztek
kialakítani a tervezésben és a megvaló-
sításban résztvevők. Ezt követően a

történelmi egyházak képviseletében
Hajdú Ferencné nagytiszteletű
asszony és Pálfi János plébános úr ál-
dotta meg illetve szentelte fel az épü-
letet.

A Bükkábrányi Népdalkör
előadását követően Szalai Szabolcs
polgármester adta át az épület jelké-
pes kulcsát a civil szervezetek képvi-
selőinek, majd Tállai András, Szalai
Szabolcs, és a kivitelező cég tulajdo-
nosa, Szilvási András közösen vágták
át a nemzeti színű szalagot, átadva ez-
zel az épületet a település lakosságá-
nak.

A jelen lévő vendégek ezt kö-
vetően megtekinthették a Tornácos
Házat, illetve az iskolatörténeti gyűj-
teményt. Közben a népdalkör tagjai
krumpli lángossal kínálták a vendége-
ket, amit az épület udvarán frissen ké-
szítettek el egy masinán.

Bükkábrány Község Önkor-
mányzata az IKSZT kialakítására és
működtetésére a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivataltól az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Program
keretein belül nyerte el a pályázati tá-
mogatást, bruttó 30.567.714 Ft érték-
ben. Ez év március 28-án történt meg
a szerződéskötés a kivitelezővel, a
munkálatok pedig már április elején
megkezdődtek.

folytatás a 2. oldalon

FOGÁPOLÁSI PROGRAM
A „fogápolási program” legerősebb pillére a
rendszeres és megfelelő technikával végrehajtott
FOGMOSÁS.

A rendszeresség azt jelenti, hogy napon-
ta kétszer, reggel és este szükséges alaposan fo-
gat mosnunk. A megfelelő technika pedig több
tényezőből áll össze, először is legyen egy meg-
felelő fogkefénk. Milyen is az? Legyen a feje ki-
csi és keskeny, a fej mérete minél inkább
hasonlítson egy gyerekfogkeféhez. A sörték
nagyjából egyforma hosszúak legyenek és párhu-
zamosak. Ne legyen túl kemény. A legtöbb fog-
kefe sajnos nem ilyen, de nem kell bedőlni a
reklámoknak.

Ha megvan a fogkefénk, meg kell tanul-
nunk helyesen bánni vele. Tulajdonképpen telje-
sen mindegy, hogy melyik oldalon kezdjük a
fogmosást, kívül vagy belül, elöl vagy hátul - a
lényeg, hogy a szánkban létező összes fogfel-
színt meg kell tisztítanunk. Azaz a fogak külső
felszínét : ezt ajánlott körkörös mozdulatokkal
végrehajtani, amivel egyidejűleg az ínyünket is
megmasszírozzuk.

Ha az ínyünkhöz nem merünk hozzáérni
a fogkefével (mert pl. vérzik), akkor egyre több
lepedék fog megtelepedni az íny széle alatt a fog
nyakának felszínén, ami több problémát is okoz-
hat: a lepedék alatt szuvasodik a fog (az íny alatt
kezdődő szuvasodásokat nem könnyű kezelni),
begyullad az íny, aminek tünete lehet, hogy
könnyen vérzik, duzzadt, érzékeny, vagy védeke-
zésképpen visszahúzódik a fog nyakáról, ami ér-
zékeny fogfelszínt eredményez és esztétikai
problémát is. Ha minden fogmosás alkalmával
megmasszírozzuk az ínyünket a fogkefével (min-
denhol), akkor ezek a kellemetlen elváltozások
megelőzhetőek.

Meg kell tisztítanunk a fogak belső fel-
színét: ezt körkörösen nem tudjuk kivitelezni, de
a lényeg, hogy az ínyünket itt is el kell érnünk a
fogkefével. Különösen az alsó frontfogak belső
felszínét, ahol legkönnyebben képződik fogkő a
nyelv alatt található sok kis nyálmirigynek kö-
szönhetően. (A felső fogsorban az első nagyőr-

lők külső oldalán van leginkább fogkő, a
kétoldali nagy nyálmirigy kivezetőcsöve itt vég-
ződik)

Meg kell tisztítanunk természetesen a
rágófelszíneket is.

EGY ALAPOS FOGMOSÁS MINI-
MUM 3 PERC, de inkább több.

A fogselyem használatát én nem feltét-
lenül tartom jónak, bár nyilván vannak esetek,
amikor hasznos. Meg kell tanulni vele a helyes
technikát, különben többet árt a fogainknak,
mint amennyit használ.

Léteznek fogköztisztító fogkefék, ezek
a hagyományos fogkefe által elérhetetlen felszí-
nek tisztításában segíthetnek. Pl. ha valakinek
rés van a fogai között, fogszabályozót visel,
vagy rögzített pótlás (híd) van a szájában.

Ha valakinek nincsenek panaszai a fo-
gaival kapcsolatosan, nem feltétlenül kell száj-
öblögetőt használnia.

Fogpótlás viselése esetén még több té-
nyezőre oda kell figyelnünk.

Ha valakinek rögzített fogpótlás (koro-
na vagy híd) van a szájában, akkor a korona szé-
le és az íny széle között könnyen meg tud
tapadni a lepedék, ezért az íny alapos masszíro-
zása elengedhetetlen, ha azt szeretnénk, hogy a
fogpótlásunk (amire nem kevés időt, pénzt,
energiát áldoztunk) minél tovább tartson. A pó-
tolt fogak és az alatta levő állcsontgerinc nyál-
kahártyája közötti rést speciális fogköztisztító
fogkefével lehet tisztán tartani. Ezért is nem
fekszik rá szorosan a hídtest a nyálkahártyára,
hogy ez a rés tisztítható legyen.

Kivehető fogpótlásokat szájon kívül
tisztítunk meg alaposan fogkefével, minden fel-
színét, mindennap reggel és este. Ezekhez időn-
ként fogsortisztító pezsgőtablettát is kell
alkalmaznunk, ami leold róla minden olyan
szennyeződést, amit a fogkefe nem távolít el.

A fogápolás másik fontos pillére a rend-
szeres fogorvosi kontroll és szükség esetén fo-
gászati kezelés.
További információ a fogorvosi rendelőben.
Jó egészséget kíván:

Dr. Horváth Eszter

ÉV VÉGI TÁNCVIZSGA
2011 . június 8-án a délutáni órákban

tartotta a HON Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény az idei táncvizsgáját a bükkábrányi
növendékek számára.

Az év végi táncgálának a Jánosházi
Sándor Könyvtár és Szabadidő Központ adott
helyett. Az este folyamán fellépő bükkábrányi
növendékek mellett Csincséről érkezett diákok
is megmutatták tudásukat, valamint két fiatal

musical növendék is színesítette a programot.
A színvonalas műsorszámok nagy sikert

arattak a nézők körében. A táncokat betanította
Franczúz Erika tánctanárnő.

www.amk.bukkabrany.hu



LEROMLOTT ÁLLAPOTBAN A
TEMETŐKÁPOLNA

A bükkábrányi Kál-
vária-temető területén levő
temető-kápolna, amely egy-
ben ravatalozóként is funk-
cionál, 1 897-ben készült el
mai formájában.

Az elmúlt 114 év
alatt számos esetben végez-
tek rajta kisebb felújításo-
kat. Mára azonban talán
minden eddiginél rosszabb
állapotok uralkodnak itt. A
támfal vakolata leomlófél-
ben, a beázások miatt a fes-
tékréteg szinte mindenhol
pereg. Hasonló a helyzet a
keresztút körben elhelyezett
stációival is. A község Ön-
kormányzata és a Római
Katolikus Képviselő Testü-
let közös összefogással
igyekszik előteremteni a
felújítás költségeit. Az első
lépések már meg is történ-
tek annak érdekében, hogy
együtt legyen a szükséges
összeg, mindezek mellett
azonban a lakosság segítsé-
gére is nagy szükség van a
tervek megvalósításához.

Kovács Gyula
ÚJ INFORMÁCIÓS TÁBLÁK

A nyitott szemmel
járóknak már feltűnhetett a
Bükkábrány több pontján
elhelyezett új információs
táblák jelenléte. A falu köz-
pontjában és a Bányász
Emlékháznál elhelyezett in-
formációs pontok kialakítá-
sa régi igény a lakosság és
a képviselők körében. A
szükséges pénzt pályázat
útján sikerült előteremteni.
A táblákon megelevenedik
Bükkábrány története, vala-
mint az ősfákról egy rövid
ismertető. Az emlékháznál
elhelyezett táblán pedig a
kiállított két nagygépről tá-
jékozódhatnak a látogatók.

Bodzán Gábor

BALLAGÁS A BÜKKÁBRÁNYI ISKOLÁBAN
A 2010/2011 -es tanév végén 22 nyolcadikos tanuló búcsúzott az általános iskolá-

tól. 2011 . június 19-én a délutáni órákban tartották a ballagási illetve a tanévzáró ünnepsé-
get a bükkábrányi Arany János Általános Iskolában. A hagyományokhoz hűen elköszöntek
a hetedikes évfolyamtól, mint ballagtató osztálytól. Szerenádot adtak tanáraik házánál,
majd vidám bolond ballagáson járták végig a falu főutcáját betérve az óvodába, és a pol-
gármesteri hivatalba.

A rendezvényen a ballagó 8. osztályosok versekkel, idézetekkel búcsúztak az isko-
lától, tanáraiktól és az itt maradt iskolatársaktól, majd ezt követően a leendő iskolájuk sza-
lagjait helyezték el az élet fájára.

A 7. osztály a végzős diákoktól való búcsúzását követően Derekasné Orosz Andrea
az ÁMK igazgatója ünnepi beszédében először köszöntötte a megjelenteket, majd átadásra
kerültek az Arany János díjak valamint a sport és tanulmányi illetve a diákéletben betöltött
kiemelkedő szerep elismerésére szolgáló jutalomkönyvek, oklevelek is.

Az elismerő szavak után Éliásné Takács Anikó intézményegység-vezető kiemelte,
milyen szép eredményeket értek el az iskola egyes tanulói a különféle versenyeken.

Kovács Gyula

KIRÁNDULT A 4. OSZTÁLY
A negyedik osztá-

lyos tanulók az idén Gyön-
gyösre kirándultak.
Megtekintették a Mátra
Múzeumot. Látták Brúnót ,
a mamutot, ezenkívül sok-
féle ásványt, növényt, álla-
tot. Jártak az állatkertben,
utaztak a kisvasúttal Mátra-
füredre. Jót játszottak a ját-
szótéren. Jövőre: "Irány
Budapest"! A Bükkábrányi
Bányaüzem támogatta a ta-
nulók szállítását.

www.amk.bukkabrany.hu
DÖK KÖZGYŰLÉS

A tanév utolsó he-
tében a Diákönkormányzat
beszámolt egész éves mun-
kájáról. Farkas Rita felol-
vasta az évértékelő
szöveget, melyben kiemelte
a sikeres rendezvényeket
(Farsang, Hallowen..), és
aktívabb részvételre buzdí-
totta a következő tanévben
a diákokat.

www.amk.bukkabrany.hu
HON GRAFIKÁSOK KIÁLLÍTÁSA

A HON Alapfokú
Művészetoktatási Intéz-
mény grafika tanszakos
bükkábrányi növendékei-
nek egész éves munkájából
válogatott kiállítás készült,
melyen betekintést kaptunk
a tanulók egész éves mun-
kájába. Köszönjük Vámos-
né Jacsó Rita tanárnőnek a
grafika tanszak lelkes irá-
nyítását!

www.amk.bukkabrany.hu
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Ezek során megvalósult többek között a tel-
jes tetőszerkezet cseréje, az épület új padló-
burkolatokat kapott, felújításra kerültek a
vizesblokkok, új nyílászárók kerültek beépí-
tésre.

A belső munkák mellett sor került
az udvar rendezésére és egy új , kisebb ren-
dezvények megtartására is alkalmas pavilon
megépítésére is.

A közösségi térben elhelyezett szol-
gáltatások informatikai eszközei, valamint a
teljes bútorzat elkészítése is elemei az el-
nyert támogatásnak.

Az épületben kapott helyet a hely-
történeti és iskolatörténeti gyűjtemény, illet-
ve külön helység áll a helyi polgárőrség
rendelkezésére, melyet szolgálati központ-
ként használhatnak.

Ugyancsak külön szobában tarthat-

ják itt különböző összejöveteleiket, próbái-
kat a civil szervezetek, amelyek a település
életében aktívan részt vesznek: a Bükkáb-
rányi Népdalkör, a Főnix Életmód Egyesü-
let, az Ábrányi Ifjúságért Közalapítvány és
a Magyar Vöröskereszt Bükkábrányi Alap-
szervezet otthona is lesz ezentúl a Tornácos
Ház.

A kialakított teakonyhában étkezési
és vendéglátási lehetőség várja a használó-
kat, illetve az épület alatti pince különböző
gasztronómiai események helyszíneként, a
tájegység borainak bemutató helyeként
szolgál.

Az épület és környezete mind a ter-
vezésében, mind pedig a kivitelezés során
úgy lett kialakítva, hogy maradéktalanul ki-
elégítse a használók széles körű igényeit.

Vukovich Ákos
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ÁBRÁNYI KRÓNIKA

I. ŐSFA FESZTIVÁL
Színes programokkal várták Bükk-

ábrányban az első Ősfa Fesztiválra kilátoga-
tó érdeklődőket július 2-án a település
sporttelepén és környékén.

Délelőtt meghívásos kispályás lab-
darúgó tornával kezdődött a nap. A terüle-
ten felállított jurtákban kézműves
foglalkozás és ősfa kiállítás várta a betérő-
ket.

Szép kézműves munkák születtek a
Bükkábrányi ÁMK jurtasátrában az esős
idő ellenére is. Fafaragó, fazekas, kosárfo-
nó kézművesek voltak a vendégek. AMező-
kövesdi Közkincstár is bekapcsolódott a
gyermekprogramokba. Az ÁMK pedagógu-
sai nemezeléssel várták a gyerekeket. Az
arcfestésnek nagy sikere volt. Várták az ér-
deklődőket az ősfakiállítás jurtájában is.

"Az én falum" c. projekt válogatott kiállítá-
sa látható volt a Bányász Emlékház udva-
rán.

Délutántól pedig elkezdődtek a
programok a színpadon. Először a helyi
amatőr csoportok, karatésok és a gyerme-
kek léptek fel.

Az óvodások körjátékokkal mutat-
koztak be a színpadon, az iskolai néptánc-
csoport népi gyermekjátékokból adott
ízelítőt, és két modern tánc bemutatót is lát-
hattak a nézők a bükkábrányi Ősfafesztivá-
lon a Bükkábrányi ÁMK gyermekeitől.

Sajnos az idő nem kedvezett a fesz-
tiválnak hiszen zuhogó eső és napsütés fo-
lyamatosan váltotta egymást. Végül mégis
kegyesek voltak az égiek és a nagy fellépő-
ket nyugodtan nézhette végig az estére egy-
re gyarapodó tömeg.

folytatás a 3. oldalon

ÓVODAI BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ
2011 . június 10-én került sor a Napsugár Napközi Otthonos Óvoda tanévzáró ün-

nepségére és az óvodai ballagásra. A bükkábrányi nagycsoportos óvodások nagy útra in-
dultak.

Akár a bejárandó utat is jelképezhetné, hogy az elballagó ovisok útja az óvoda
épületéből indult és az iskolában ért véget. A tornateremben előbb Kiss Sándorné intéz-
ményvezető köszöntötte a megjelenteket, majd köszönte meg az elmúlt három évben fel-
adatokat vállaló szülők munkáját.

A kiscsoportosok és a középsősök egy-egy vidám műsorral köszöntötték az oviból
immár kinőtt társaikat, majd a ballagók köszöntek el hasonló módon mind a kisebbektől,
mind pedig az óvónéniktől. Az óvodások elbúcsúztak 22 ballagó társuktól, akik 2011 .
szeptemberében megkezdik általános iskolai tanulmányaikat.

Az óvodai nevelési évet Derekasné Orosz Andrea zárta be hivatalosan és kívánt
kellemesen eltöltött nyarat a gyerekeknek.

Kovács Gyula

ELKEZDŐDÖTT AZ ISKOLA ENERGETIKAIKORSZERŰSÍTÉSE
A „Bükkábrányi Arany János Álta-

lános Iskola energetikai korszerűsítése” cí-
mű projekt pályázati támogatásának
köszönhetően nyílászáró-cserére, hőszigete-
lésre, és a fűtési rendszer korszerűsítésére
nyílt lehetőség a bükkábrányi iskolában.

A tanév befejeztével, június 27-én
átadásra került a munkaterület a kivitelező-
nek, akinek szeptember végéig kell befejez-
ni a munkálatokat. A beruházás összes
költsége mintegy 63.023.875 forint, ebből a

támogatás összege 47.267.906 Ft, tehát az
összes bruttó költség 75%-át uniós támoga-
tásból finanszírozza az önkormányzat.

A kivitelezés ideje: 2011 . 06.
27.–2011 .09.30. A projekt az Európai Unió
támogatásával, a Kohéziós Alap társfinan-
szírozásával valósul meg.

Bodzán Gábor
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BOLONDBALLAGÁS
Idén június 15-én,

szerdán az utolsó tanítási na-
pon különféle jelmezekbe öl-
töztek a bükkábrányi Arany
János Általános Iskola 8.
osztályos diákjai.

A már hagyomá-
nyosnak számító bolondbal-
lagás alkalmával a diákok a
falut körbejárva vidámságot
és jókedvet csempésznek a
mindennapi életbe. Útjuk so-
rán először a Napsugár Nap-
köziotthonos Óvoda
gyermekeit látogatták meg,
majd a Polgármesteri Hivatal
előtt énekelték el dalaikat.
Utolsóként iskolájukban bú-
csúztak dalaikkal barátaiktól
és tanáraiktól.

TANÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLET AZ
BÁMKBAN

A Bükkábrányi
ÁMK valamennyi dolgozójá-
nak részvételével zárult a
2010/2011 -es iskolai tanév,
és óvodai, bölcsődei nevelési
év.

Az összalkalmazotti
értekezletet az óvoda aulájá-
ban tartották. Átfogó képet
adtak a szakmai beszámolók
az intézményegységek éves
munkatervének megvalósu-
lásáról, és egyúttal a követ-
kező tanévre fejlesztési
célokat is fogalmaztak meg.

A többcélú intéz-
mény sokoldalú, színes tevé-
kenységéről, szakmai
innovációiról, és pályázati
eredményeiről elismerően
nyilatkoztak a résztvevő kép-
viselő-testületi tagok és Sza-
lai Szabolcs polgármester úr
is.

ÁMK DOLGOZÓK A FELVIDÉKEN
Június 3-án pedagó-

gus nap alkalmából az ÁMK
valamennyi dolgozója kirán-
duláson vett részt Szlovákiá-
ban. Délelőtt Krasznahorkán
tekintették meg a várat, majd
a közös ebéd után a betléri
Andrássy kastély csodaszép
berendezési tárgyait nézték
meg. A résztvevők megkö-
szönik a fenntartó önkor-
mányzatnak a támogatást!
www.amk.bukkabrany.hu

ÁBRÁNYI KRÓNIKA

WWW.BUKKABRANY.HU

folytatás a 2. oldalról
Varga Miklós, WolfKati és a Holdviola együttes koncertje tette emlékezetessé ezt a napot.

Akik pedig ezután sem fáradtak el, táncolhattak hajnalig a falu központjában meg-
rendezett utcabálon.

Bodzán László
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JÓTÉKONYSÁGI KONCERT A KATOLIKUSTEMPLOMBAN
A hétvégén Bükkábrányban meg-

rendezésre került 3 napos I. Ősfa Fesztivál
záróakkordjaként a Perecesi Bányász Fú-
vószenekar dalai csendültek fel a katolikus
templomban.

A koncert jótékonysági célt is szol-
gált, mivel a Kálvária temető rendbetételé-
ért indult gyűjtés a közelmúltban. De nem
csak ez a kezdeményezés emelte a háromna-
pos ünnep fényét, hanem az is, hogy a gyö-
nyörű dallamokat megszólaltató zenekar
idén ünnepelte fennállásának 100. évfordu-
lóját.

Egyedül az időjárás tréfálta meg a

szervezőket, hiszen a kintre tervezett kon-
cert az esős időjárás miatt a templomban
lett megtartva.

Bodzán Gábor

VÉGET ÉRT AZ ARANYKEZEK KÉZMŰVESTÁBOR
Az idei évben 7. alkalommal került

megrendezésre a mára már hagyományos-
nak számító Aranykezek kézművestábor a
bükkábrányi iskolában. A Jánosházi Sándor
Könyvtár és Szabadidő Központban meg-
rendezett egy hetes foglalkozáson a gyere-
kek a pedagógusok és önkéntes segítők
felügyelete mellett kipróbálhatták kézügyes-
ségüket és megismerkedhettek különféle
kézműves technikákkal.

Minden nap reggel 9 órától délután
3 óráig tehették próbára kézügyességüket a
gyerekek. Mindenki kipróbálhatta a textil-
technikát, vesszőfonást, bőrözést, nemeze-
lést, agyagozást és papírmerítést valamint
készültek fajátékok és sárkányrepülő is.

Szerda délután játszóház várta a gyereke-
ket míg csütörtökön a Galagonya Bábszín-
ház Vándormanók című meséjét izgulhatta
végig mindenki. Az előadás után az érdek-
lődök megtekinthették az egy hét alatt el-
készült munkadarabokat és természetesen
mindenki hazavihette az általa elkészített
tárgyakat.

Pénteken egy közös sárospataki ki-
rándulással zárták a hetet. Az egész napos
program során megtekintették a Rákóczi
várat valamint a Nagykönyvtárat és elláto-
gattak a sárospataki kerámia üzembe is.

Idei évben is nagy érdeklődés fo-
gadta a rendezvényt, összesen 48 diák dél-
előtti és délutáni elfoglaltságát kellett
biztosítania a szervezőknek.

Bodzán Gábor



NÉPI HAGYOMÁNYŐRZÉSAZ ISKOLÁBAN
A pünkösdnek jeles napján,
Szentlélek Isten küldetett,
Erősítse mi szívünket.
Az apostolokon...
. . .hangzott el Bükkábrányban
június 10-én az Arany János
Általános Iskolában ahol a

pünkösdölés népszokását ele-
venítették fel a 3. osztályos
gyermekek. Az aulában elő-
adott műsort az első óra előtt
tekinthették meg az iskolások
és a pedagógusok, majd a
menet elindult, hogy körbe-
járja a falut. Így a műsor el-
jutott az óvodába, a hivatalba
és a község utcáira is.

ÓVODÁSOK VADASPARKIKIRÁNDULÁSA
2011 . május 31 -

én a miskolci Vadaspark-
ba kirándultak az óvodás
gyerekek. Nagy élményt
jelentett számukra az er-
dei kisvasúttal történő
utazás, valamint az állat-
parkban megismert sok
érdekes „lakó”. Fáradtan,
de sok-sok élménnyel
tértek haza a kirándulás-
ról, melyet a Szülői Mun-
kaközösség támogatott.

ÓVODÁSOK PEDAGÓGUSNAPI KÖSZÖNTŐJE
Hosszú évek óta

június első hétvégéjén
ünnepeljük a pedagógu-
sokat. Ez alkalomból
2011 . június 2-án az óvo-
dás gyerekek és a szülők
és a Szülői Közösség tag-
jainak segítségével mű-
sorral kedveskedtek az
óvó néniknek, dadus né-
niknek és az óvodai dol-
gozóknak, így köszönve
meg egész évi munkáju-
kat, gondoskodásukat,
szeretetüket.

BÜKK KUPA
Június 1 -jén

Bükkszentkereszten vet-
tek részt az Arany János
Általános Iskola tanulói a
Bükk kupán. Atlétikában,
leány kézilabdában és fiú
fociban mérték össze tu-
dásukat a bükkszentke-
reszti, kisgyőri, harsányi
iskolásokkal. Összesítés-
ben a 3. helyet szerezték
meg. Gratulálunk a részt-
vevőknek!

www.amk.bukkabrany.hu

ÁBRÁNYI KRÓNIKA

WWW.BUKKABRANY.HU

A NYÁR VESZÉLYEI
A nyári szünet előtti napokban min-

den osztályfőnök igyekezett felhívni a gye-
rekek figyelmét a veszélyekre. Az iskola
rendőre, Czudar István törzsőrzászlós tar-
tott rendhagyó órát június 11 -én a felsős diá-
koknak, mely során a nyári szünidőre
kaptak tőle hasznos információkat a gyere-
kek. A Bűnmegelőzési Szolgálat elektroni-
kus hírlevele is sok hasznos információt
tartalmaz:

Az iskolai megpróbáltatások után
többnyire a jól megérdemelt pihenésé a fő-
szerep. A nagyobb szabadság, a kalandok
keresése azonban veszélyeket is rejthet ma-
gában. A napsütés, a jó idő a szabadba vonz-
za gyerekeket. Az elkóborolt gyermek
bűncselekmény áldozatává válhat. A nála lé-
vő vagyontárgyakat ellophatják, elrabolhat-
ják, maga pedig beteges hajlamú felnőttek
áldozata lehet. A csellengő fiatalok hama-
rabb nyúlnak önpusztító szerekhez is, koráb-
ban kezdenek el dohányozni, italozni és
napjaink veszélye, a kábítószer is hamarabb
érheti el őket. Gyakran a fiatal bűnöző cso-
portok áldozataivá válnak a magányos, csa-
vargó gyermekek, akiket meglopnak,
kirabolnak. Sok esetben követnek el a kisko-
rúak rongálást, garázdaságot és más bűncse-
lekményeket is. Szeretnénk felhívni a
figyelmet a nyár veszélyeire, néhány jó ta-
nács kíséretében, hogy a szeptemberi iskola-
kezdésnél senkinek se kelljen kellemetlen
élményekről beszámolnia régi, vagy új osz-
tálytársainak:
• A nyári melegben, a nappali órákban lehe-
tőleg senki ne sportoljon, a ruházata pedig
legyen szellős. Fokozottan ügyeljünk a rend-
szeres folyadékpótlásra, lehetőség szerint
friss ivóvíz formájában.
• Fontos, hogy mindenki tartsa a szülőkkel
megbeszélt időponthoz magát. A kaland-
vággyal kezdődő csavargásoknak gyakran
bűncselekmény a vége. Nyaranta megnövek-
szik az eltűnés miatt körözött fiatalok szá-
ma.
• Ne hívjuk fel a figyelmet magunkra feltű-
nő viselkedéssel, értékes tárgyakkal, pl. mo-
biltelefon, több készpénz vagy ékszer.

• Készpénzt ne, vagy csak több helyen el-
osztva vigyünk magunkkal. Ha van bank-
kártya, annak PIN kódját a kártyától
elkülönítve tároljuk.
• Ha valamilyen esti programban szeret-
nénk részt venni, oda lehetőleg csoporto-
san, vagy idősebb személy kíséretében
menjünk.
• Kerüljük a rosszul kivilágított, elhagyatott
helyeket.
• Legyünk mindig óvatosak az idegenekkel.
Ne szálljunk be ismeretlen autóba, ne en-
gedjünk idegent a lakásba.
• Szórakozóhelyeken lehetőleg palackozott,
alkoholmentes italt célszerű fogyasztani.
Ne adjunk esélyt arra, hogy akaratunkon
kívül bármi olyan szert keverjenek hozzá,
amivel a cselekvőképességet, szabad akara-
tot akadályoznák, befolyásolnák.
• A szabados élet, a „mindent ki kell pró-
bálni” életfelfogás könnyen vezethet el a
kábítószerekig. Fontos tudni, hogy sok ká-
bítószer akár egyszeri kipróbálása is függő-
séget okozhat.
• A diszkóbalesetek, közlekedési tragédiák
elkerülése érdekében bulik után használjuk
a tömegközlekedést, vagy taxit.
• A hőségben a figyelem olykor lanyhulhat,
ezért amikor közlekedünk, legyünk mindig
fokozott figyelemmel a szabályok betartá-
sára.
• Strandon, felhevült testtel, teli gyomorral
nem menjünk vízbe.
• Fontos, hogy tudjuk, ha megtámadnak,
meglopnak, akkor hová fordulhatunk azon-
nali segítségért.

Ingyenesen hívható segélyhívó telefonszá-
mok:
MENTŐK: 104
TŰZOLTÓK: 105
RENDŐRSÉG: 107
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 112
(mobiltelefonról a megyeszékhelyi rendőr-
kapitányság ügyelete jelentkezik)
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰN-
ÜGYI IGAZGATÓSÁG BŰNMEGELŐ-
ZÉSI OSZTÁLY
3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:1 61
(46) 514-500/23-27, fax: 27-37
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