
TUDTAE,
hogy a kö-

zépkori Ábrányban
(mint ahogy akkor
sok más településen
is) gyakoriak voltak
a faluhoz tartozó bir-
tokhatárokról folyó
viták? Ha két félnek
esetlegesen valami-
lyen nézeteltérése tá-
madt a határokat
illetően, azt a legrit-
kábban rendezték bé-
kés úton.

1 392-ben
például Ábrányi Pé-
ter fia, Mihály vitá-
zott össze az egri
káptalannal egy itte-
ni erdőrészen. A
megoldást gyorsan
megtalálta: felégette
a káptalan itteni er-
dejét és megrongálta
annak malmát.

1 418. nyarán
a keresztesiekkel tá-
madt komoly nézet-
eltérése az
ittenieknek a két fa-
luhoz tartozó szántó-
földekről. A vitát a
keresztesiek úgy ren-
dezték, hogy egy éj-
szaka egyszerűen
felégették az ábrá-
nyiak rétjét és a föl-
deken érő gabonáját.

Kovács Gyula

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN AZ ARBORÉTUM
Nem csak az önkor-

mányzatnak, hanem a lako-
sok többségének is régi álma
volt, hogy önkormányzati ke-
zelésbe kerüljön a Babos-
kert, illetve a mellette fekvő
úgynevezett arborétum. Ezek
a területek az elmúlt időkben
rengeteg élményt szereztek a
település lakóinak.

Az előbbi megvásár-
lásáról sajnos nem sikerült
megegyezni a tulajdonossal,
utóbbit viszont a közelmúlt-
ban megvásárolhatta a köz-
ség.

A három tulajdonos-
sal folytatott tárgyalások után
július 29-én aláírásra került
az adásvételi szerződés,
melynek értelmében a közel
másfél hektáros terület immár
a település tulajdona.

Tervben van itt egy
olyan szabadidő park kialakí-
tása, amely szép környezet-
ben, rendezett területen
minden látogatónak kellemes
kikapcsolódást nyújthat majd,
illetve ahol esetleg egy újabb
játszótér is helyet kaphat a jö-
vőben. A jelenleg eléggé gon-
dozatlan, gazos állapotban
lévő területen még rengeteg
feladatot kell elvégezni.

Ahhoz, hogy ismét
visszakapja régi szépségét és
hasznosításra is alkalmas le-
gyen a park, összefogásra van
szükség. A munkálatokra a
tervek szerint az ősz folya-
mán kerül majd sor, amely-
hez a lakosság segítségét,
támogatását is kéri majd az
önkormányzat.

Kovács Gyula
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HÁZASSÁGKÖTÉS
----------------------------------------------------------------

Szép Katalin és
Kerekes Zoltán
----------------------------------------------------------------

Szabó Edina és
Mészáros Csaba
----------------------------------------------------------------

Gratulálunk!

RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉS
Augusztus 3-án rendkívüli ülésre

gyűlt össze a helyi képviselő testület. Az
ülés során két napirendi pontot tárgyaltak
meg a képviselők.

Elsőként az "Egy falu, egy mega-
watt" elnevezésű pályázat önrészének biztosi-
tásáról kellett dönteni. A pályázat két körös,
melynek első köre a község szempontjából
eredményesen zárult.

Bükkábrány mellett a térségből még
további 20 település vesz részt a program-
ban, melynek lényege, hogy a nyertes pályá-
zat nyomán a települések hozzá tudjanak
járulni saját energiaellátásukhoz. Jelen eset-
ben mindez Bükkábrány számára egy trak-
tort és a hozzá tartozó adaptereket jelentheti,

melyek biomassza begyűjtésére biztosítanak
lehetőséget, valamint egy növényi olaj jal
működő kazánt, amely a konyháról kikerülő
elhasznált olaj elégetésére, az azzal történő
fűtésre szolgálhat majd. A több, mint 10 mil-
lió összértékű projekt önrésze mindössze 28
565 Ft, melynek befektetését a testulet egy-
hangú igennel fogadta el.

Második napirendi pontban Szalai
Szabolcs polgármester röviden beszámolt
arról, hogy a Géczy út csapadékvíz elveze-
tésére, illetve az iskola energetikai korszerű-
sítésére irányuló munkák jó ütemben,
fennakadás nélkül haladnak.

Ezt követően a testület zárt ülés ke-
retében folytatta a munkát.

Kovács Gyula
JÁRŐRÖZÉS A POLGÁRŐRSÉGGEL

Több, mint öt éve annak, hogy meg-
alakult a Bükkábrányi Polgárőr Egyesület.
Bár civil szervezet, a hatályos törvények sze-
rint sem rendelkeznek hatósági jogkörrel,
mint ahogy egyetlen hasonló szervezet sem
az országban, mégis komoly feladatot látnak
el a helyi közbiztonság érdekében.

A rendőrséggel fenntartott szoros
együttműködésnek köszönhetően számos sza-
bálysértés és bűncselekmény megakadályozá-
sában játszottak fontos szerepet eddigi
működésük során.

Szerkesztőségünk a közelmúltban
járőr szolgálatra kísérte a polgárőröket, bejár-
va velük mindazokat a helyszíneket, melye-
ket egy-egy szolgálat alatt végiglátogatnak,
ellenőriznek.

Az egyesület alelnökét, Chrudinák
Zsoltot pedig bővebb beszámolóra kértük
fel. A beszámoló mellett azonban olyan hasz-
nos tanácsok, információk is elhangoztak,
amelyekre érdemes odafigyelni, megfogadni
őket, a saját biztonságunk érdekében.

Itt többek között elhangzott, hogy
immár saját szolgálati helységet tudhatnak
magukénak a felújított Tornácos Házban,
ahonnét előzetes megbeszélés után indulnak
ki területre.

A leginkább ellenőrzés alatt tartott te-
rületek természetesen a község utcái, lakóhá-
zai. Ilyenkor azonban, mikor érik a

gyümölcs, tele zöldségfélével az a néhány
parcella, melyet a Kápás- tetőn még művel-
nek, az ottani területek is külön figyelem alá
esnek.

De fontos állomás a két temető is.
Itt nem is annyira a lopások, mint inkább a
kisebb rongálások és az illegális szemétlera-
kás miatt gyűlik meg egyesekkel a polgár-
őrök baja.

Külön fontos lehet a község utcáit
járó, fát, szenet, árusító, vagy éppen vasat
gyűjtögető idegenek ügye. Jó tudni, hogy
ezeket a tevékenységeket kizárólag írásos
jegyzői engedéllyel lehet végezni a faluban.
Ne féljen hát senki elkérni ezt az engedélyt a
kiabáló, autódudát nyomkodó "vándorok-
tól". Ha pedig van rá lehetőség nem árt felje-
gyezni a gépkocsi rendszámát sem, mert
előfordulhat, hogy egy esetleges későbbi be-
törés, vagy lopás tetteseinek a kézrekerítésé-
ben épp ez a rendszám segíthet majd.

Azért is fontos a lakossági együtt-
működés, mert nincs állandó járőr szolgálat
a polgárőrség részéről. A tagok legnagyobb
része ugyanis aktív munkaviszonnyal ren-
delkezik, így a tevékenységüket csak sza-
badidejükben tudják folytatni, az állandó
jelenlét pedig szinte megoldhatatlan.

Odafigyelve tehát magunk és szom-
szédaink értékeire, mi magunk is sokat tehe-
tünk vagyontárgyaink, és a köz értékeinek
megóvása érdekében.

Kovács Gyula

TÁJÉKOZTATÓ
az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési

kötelezettségről
A jelenleg hatályos jogszabályi előírá-

sok értelmében annak a belföldi magánsze-
mélynek, akinek az egészségügyi szolgáltatás
igénybevételét megalapozó jogviszonya rende-
zetlen, a megfelelő egészségügyi ellátás meg-
szerzése érdekében 2011 . évben havonta 5100
Ft (naponta 170 Ft) összegű egészségügyi szol-
gáltatási járulékot kell fizetnie, függetlenül at-
tól, hogy az orvosi ellátást ténylegesen igénybe
veszi-e vagy sem.

Az egészségügyi szolgáltatás igénybe-
vételét megalapozó jogviszony akkor rendezet-
len, ha a magánszemély biztosítási
jogviszonnyal nem rendelkezik, egészségügyi
szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult és
nem tartozik közösségi rendelet/nemzetközi
egyezmény hatálya alá sem.

Az egészségügyi szolgáltatásra jogosul-
tak és ezen belül a biztosítottak körét, vagyis
azt az alanyi kört, amely anélkül jogosult az
egészségügyi ellátásra, hogy azért külön fizet-
nie kellene, a társadalombiztosításról szóló tör-
vény tételesen meghatározza:

- amennyiben Ön álláskeresési támoga-
tásban részesül, akkor az ellátás folyósításának
időtartama alatt alanyi jogon, ezt követően pe-
dig − az ellátás folyósításának időtartamától is
függően − legfeljebb további 45 napig passzív
jogon még jogosult egészségügyi szolgáltatás-
ra, így egészségügyi szolgáltatási járulék fizeté-
sére csak ezen időtartamok leteltét követően
válik kötelezetté, feltéve persze, hogy ez alatt
nem válik biztosítottá, illetve az egészségügyi
szolgáltatásra egyéb jogcímen sem szerez jogo-
sultságot,

- amennyiben Ön alap- vagy középfo-
kú nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intéz-
ményben nappali rendszerű oktatás keretében
folytat tanulmányokat, akkor a tanulói, illetve
a hallgatói jogviszonya kezdetétől a diákigazol-
ványra való jogosultsága megszűnéséig alanyi
jogon jogosult az egészségügyi szolgáltatásra,
ezt követően pedig további 45 napig az egész-

ségügyi ellátást passzív jogon még igénybe ve-
heti. Egészségügyi szolgáltatási járulék
fizetésére tehát csak akkor kell bejelentkeznie,
ha ezen időtartam alatt nem válik biztosítottá,
illetve az egészségügyi szolgáltatásra egyéb
jogcímen sem szerez jogosultságot,

- ha Ön nem tartozik a törvény által
meghatározott körbe, akkor az egészségügyi
szolgáltatási járulék fizetésére irányuló kötele-
zettségét annak keletkezésétől számított 1 5 na-
pon belül a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz
be kell jelentenie. Figyelmeztető jelzés lehet,
ha Ön akár az orvosnál, akár a gyógyszertár-
ban „piros lámpát” kap. Ilyen esetben az
egészségügyi szolgáltatás igénybevételét meg-
alapozó jogviszonya tisztázása érdekében mi-
előbb keresse fel a területileg illetékes megyei
kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári
szakigazgatási szervét, és amennyiben szüksé-
ges, jelentkezzen be az egészségügyi szolgál-
tatási járulék fizetésére.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a beje-
lentési kötelezettség teljesítésére a 11T1011
számú adatlapot rendszeresítette, amely az ál-
lami adóhatóság bármely ügyfélszolgálatánál
beszerezhető, illetve a NAV honlapjáról
(www.nav.gov.hu) is letölthető.

A kitöltött adatlapot postai vagy elekt-
ronikus úton a lakóhelye szerint illetékes adó-
igazgatósághoz kell megküldenie. A papír
alapú nyomtatványok ezen túlmenően bármely
adóigazgatóság ügyfélszolgálatán személyesen
is benyújthatók.

Amennyiben bizonytalan azt illetően,
hogy az egészségügyi szolgáltatási járulék fi-
zetési kötelezettség az Ön esetében fennáll-e
vagy sem, vagy egyszerűen csak annak teljesí-
tésével kapcsolatban van bármilyen más kér-
dése, forduljon bizalommal munkatársainkhoz,
akik az ügyfélszolgálatainkon ügyfélfogadási
időben, telefonon keresztül pedig a 06/40-42-
42-42-es kék számon − hétfőtől csütörtökig
8.30-16.00 óráig, pénteken pedig 8.30-1 3.30-
ig − szívesen állnak a rendelkezésére.

Nemzeti Adó és Vámhivatal
Északmagyarországi

Regionális Adó Főigazgatósága

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

Simon Istvánné
Pető Erzsébet
élt 83 évet

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

Őszinte részvétünk a
hozzátartozóknak! CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI MUNKÁLATOK

Régóta probléma Bükkábrányban,
hogy olvadáskor vagy jelentősebb mennyiségű
csapadék lehullása esetén a Géczy István utat
elönti a lezúduló víz.

A probléma megoldására több terv is
készült és mostanra megszületett a döntés, el-
kezdődhettek a tényleges munkálatok. Mivel a
közelmúltban beadott pályázat nem volt sike-
res, amely átemelő szivatyúkkal oldotta volna

meg a problémát, új megoldás született.
A nyúlgát magasításával és meg-

hosszabításával, illetve az árkok és átereszek
méretének megnövelésével kívánják a problé-
mát orvosolni a szakemberek. Néhol ennek ér-
dekében fel kellett bontani a lakások előtti
kocsibejárókat, hogy a megfelelő méretű ele-
mek elhelyezhetőek legyenek. Remélhetőleg a
beruházás befejezése után nem jelentkezik is-
mét az utca lakóit évek óta érintő probléma.

Bodzán László



I. ŐSFA FESZTIVÁL ( BŐVEBB ÖSSZEFOGLALÓ )
Bükkábrány község kiemelt éves rendezvénye a fa-

lunapok, mely az idén első alkalommal „Ősfafesztivál” el-
nevezéssel került megrendezésre. A rendezvény fő
szervezését és lebonyolítását Bükkábrány község képvise-
lő-testülete vállalta fel. A testület hagyományteremtő szán-
déka szerint: szeretné ezentúl a települést világhírűvé tevő
2007. évben megtalált mocsári ciprusok köré építeni a köz-
ség legnagyobb rendezvényét.

Úgy gondoljuk, hogy kötelez erre a több ezer éves
múltunk, hiszen az őskori leletek tanúsága szerint a települé-
sünket övező bükkaljai területek a neolitikumtól az emberi
élet és az őslények életterei voltak. A több ezer éves mocsá-
ri ciprusok feltárt erdőrészletei, a föld alsóbb rétegeiben rej-
lő szénkészlet a településünk jelenét meghatározza, s
reméljük jövőnket is biztosítja.

2011 . évi Ősfafesztivál július 1 -jén került megnyi-
tásra, a Bükkábrányi Tornácos Ház – Integrált Közösségi
Tér (IKSZT) funkcióval felruházott épületének ünnepélyes
átadásával. A polgármesteri hivataltól ünnepi menet indult
fúvósokkal az iskolai néptánccsoport, a Bükkábrányi Nép-
dalkör kíséretében. Az átadó ünnepséget a fúvós zene után
a gyerekek körjátéka nyitotta meg. Tállai András önkor-
mányzatokért felelős államtitkár, körzetünk országgyűlési
képviselője ünnepi beszédében kiemelte a települési önkor-
mányzatok felelősségét a helyi közösségfejlesztő beruházá-
sokban, és méltatta a bükkábrányi beruházás jövőbeni
lehetőségeit.

Településünk hagyományaihoz híven a történelmi
egyházaink áldással és szenteléssel látták el a felújított épü-
letet. A Bükkábrányi Népdalkör bükkaljai dalokkal emelte
az esemény hangulatát.

Szalai Szabolcs polgármester úr átadta a Tornácos
Ház jelképes kulcsait a helyi civil szervezetek képviselői-
nek. A TÁMOP pályázatnak megfelelően a könyvtár szak-
mai feladatok mellett a ház a Bükkábrányi Népdalkör, a
Főnix Életmód Egyesület, az Ábrányi Ifjúságért Közalapít-
vány működési helye lesz.

Alapfeladata pedig a település civil kezdeményezé-
seinek fejlesztése, közösségi rendezvények helyszínének
biztosítása, valamint havi rendszerességgel a falugazdász és
a munkaügyi központ szakmai feladatainak helyszín bizto-
sítsa a bükkábrányi és a kácsi állampolgárok számára. A
ház megtekintése után a jelenlévőket masinán sült krumpli
lángossal látták vendégül a népdalkör asszonyai. A meghí-
vott vendégeket állófogadás várta az ebédlőben.

Az estét Steve Taylor (Stockholm) felemelő hangu-
latú pánsíp koncertje zárta a református templomban.

Július 2-án tartalmas programokat kínált a vendé-
geknek a bükkábrányi Ősfafesztivál. A helyszín a sportpá-
lya melletti füves terület volt, ahol stílusosan 3 jurtasátor is
felállításra került az idén.

Bár az időjárás késő délutánig záporokkal tarkított
volt, nem vette kedvét az érdeklődőknek. A hagyományok-
nak megfelelően babgulyás várta a helyi lakosokat, melyet
a Központi Konyha készített ízletesre. Közben Bacsi József
zenélt a színpadon, melyet a Bükkábrányi Népdalkör nótái
tettek hangulatossá.

A Herman Ottó Múzeum munkatársai a Bányász
Emlékház udvarán felállított jurtasátrában a mocsári cipru-
sok feltárásról képes kiállítást készítettek. A ciprusok darab-

jai is láthatóak voltak. Egész délután megtekinthető volt
továbbá az az eredeti filmfelvétel, amit a mocsári ciprusok
elszállításról készítettek a miskolci Herman Ottó Múzeum-
ba vezető úton.

Ugyanitt megtekinthető volt a bükkábrányi könyv-
tár óriás régészeti poszterei mellett az iskolások „Az én fa-
lum” c. iskolai projektjeiből készült válogatás is. A helyi
civil szervezetek is kivették a részüket a rendezvényen. A
több napos rendezvényt a Bükkábrányi Polgárőrség bizto-
sította. A Főnix Életmód Egyesület és a Vöröskereszt, vér-
nyomásméréssel, és bioételek kóstolásával, és jóslással
várta sátrában az érdeklődőket.

A Bükkábrányi ÁMK sátrában kézműves progra-
mokkal várták a gyerekeket. Fafaragó, kosárfonó és faze-
kas vendég kézművesek, valamint a helyi pedagógusok
irányították a foglakozást. Az arcfestés népszerű volt a
gyerekek körében, és a zord időjárás ellenére is sok család
megfordult a kézműves jurtában.

A mezőkövesdi Rendőrkapitányság fegyverbemu-
tatóval, uj j lenyomat-vétellel várta az érdeklődőket. A római
katolikus plébánián egyháztörténeti kiállítás volt látható a
rendezvény alatt.

A Bükkábrányi ÁMK óvodásai és néptáncosai kör-
játékokkal mutatkoztak be, és két modern szóló táncot is
láthattunk a színpadon.

A karatékák bemutatójára a színpad előtt került sor.
Lelkes tagjaik a zord időjárástól sem ijedtek meg, forma-
gyakorlataik sikert arattak.

A mezőkövesdi Hangstúdió fiatal énekesei már
esőben adták elő operett és musicalválogatásaikat.

Varga Miklós fellépésétől már kegyeibe fogadott
bennünket az időjárás. Egyre népesebb nézősereg lepte
meg a rendezvény helyszínét.

Wolf Kati fellépése alatt zsúfolásig megtelt a szín-
pad előtti terület. A miskolci Eldoradó Agility Club kutyái-
nak bemutatójának népes nézősereg örülhetett.

A Holdviola együttes élő koncertje zárta a sportpá-
lyán a rendezvényt. A táncosokkal színesített koncert nagy
sikert aratott a nézők körében.

Tűzijáték koronázta meg az estét. A szórakoztató
rendezvénynapot a falu központjában megrendezett utcabál
zárta hajnali fél háromkor.

Július 3-án a bükkábrányi római katolikus temp-
lomban a Perecesi Bányász Fúvós Zenekar jótékonysági
koncertje zárta a rendezvénysorozatot. A bevétel a Kálvária
- temető helyreállítására kerül felhasználásra Bükkábrány
község képviselő-testületi tagjainak adományával együtt.

Képviselő-testületünk nevében szeretnénk kifejez-
ni köszönetünket a helyi civil szervezet aktív tagjainak, il-
letve valamennyi önkormányzati dolgozónk számára, akik
munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeres megvaló-
sításához.

Derekasné Orosz Andrea  képviselő

ORSZÁGOS ELISMERÉS
2011 . május 8-án

ünnepelte a Magyar Vö-
röskereszt a 1 30. szüle-
tésnapját.

Ezen a napon a
Magyar Vöröskereszt Or-
szágos Vezetősége Veres
Istvánné részére kiemel-
kedő vöröskeresztes
munkája elismeréseként a
Vöröskeresztes Munkáért
kitüntetés bronz fokozatát
adományozta.

A kitüntetést
Miskolcon a Magyar Vö-
röskereszt 2011 . évi Vi-
lágnapi rendezvényén
ünnepélyes keretek kö-
zött Habsburg György a
Magyar Vöröskereszt el-
nöke adta át. Gratulá-
lunk!

Kovács Gyula
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ÖTVEN ÉVE BALLAGTAK
Fél évszázada annak, hogy ballagótarisznyát akaszt-

hattak a vállukra azok a ma már nagypapa és nagymama ko-
rú volt osztálytársak, akik július 16-án ennyi idő elteltével
először gyűltek össze a Malomtanya vendéglő kerthelységé-
ben.

A finom borok, sütemények és persze egymás társa-
ságában eltöltött délután mindenki számára felemelő él-
ményt jelentett. Hiszen legtöbben még mindig bükkábrányi
lakosok, de többen is vannak, akiket az ország más tájaira
sodort az élet.

Előkerültek nem csak a régi élmények, hanem az
egykori fényképek is, sőt olyan is volt, aki még az 50 évvel
ezelőtti ülésrendre is fejből emlékezett.

A múlt és a jelen mellett szó volt a jövő terveiről is,
különös tekintettel a következő tervezett együttlétre,
amelyre a megbeszéltek szerint három év múlva kerül majd
sor.

Az 1961 -ben ballagók névsora a következő:
Barta Sándor - elhunyt
Bódi Ilona (Potencsik Károlyné) - betegség miatt távol

Csordás János - jelen volt
Gyöngy Margit (Murányi Jánosné) - jelen volt
Járó János - elhunyt
Kiss László - jelen volt
Koós Gyula - jelen volt
Lengyel Katalin (Török Dezsőné) - elhunyt
Lengyel Mária (Hazadi Sándorné) - jelen volt
Marton Erzsébet (Derekas Józsefné) - jelen volt
Nyeste József - jelen volt
Péter Mária Piroska - elhunyt
Szabó László - jelen volt
Szabó Zoltán - jelen volt
Tóth B. Gizella (Urbán Józsefné) - jelen volt
Tóth János - jelen volt
Tóth M. Mária (Kiss Józsefné) - jelen volt
Tóth Sándor - betegség miatt távol (időközben elhunyt)
Varga János - elhunyt
Viszneki Teréz - elhunyt
Zichy Margit (Csáki Istvánné) - jelen volt

Szerencsés újbóli találkozást kívánunk mindannyi-
uknak 2014-ben!
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ARANY MINŐSÍTÉS ABÜKKÁBRÁNYI NÉPDALKÖRNEK
Bogácson július 16-án a thermálfür-

dőben rendezték meg a XXI. Bükkaljai Da-
lostalálkozót és a IX. Vass Lajos Népzenei
Verseny elődöntőjét.

24 népzenei együttes, valamint 9
szólista lépett fel, illetve mérte össze tudá-
sát. A 35 éves Bogácsi Pávakör rendezte ese-
ményt a Szlovákiából érkező Hárskúti
Népdalkör tette “nemzetközivé”.

A szakmai értékelést a zsűri tagjai
végezték: dr. Gerzanics Magdolna néprajz-
és népzenekutató, valamint Nagy László nép-
zenész, mindketten a Vass Lajos Népzenei
Szövetség vezetőségi tagjai.

A Bükkábrányi Népdalkör sikeresen
szerepelt a megmérettetésen, hiszen a legma-

gasabb arany fokozattal térhettek haza, így
készülhetnek a középdöntőre, ahol ismét
rengeteg népzenei együttessel kell majd
megküzdeniük az arany minősítésért.

Bodzán Gábor



DR. SISKA JUDIT
1955 óta bükkábrányi lakos, az általános is-

kolát is itt végezte.
Az egyetem elvégzése után első munkahe-

lye is Bükkábrány volt, ahol 45 éve szakadatlanul
tevékenykedik.

Közben 2 szakvizsgát is szerzett, háziorvos
és foglalkozás egészségügyi szakorvos lett.

A kezdeti nehézségeken édesapja segítette
át, aki szintén Bükkábrányban volt gyógyszerész.

Tőle emberszeretetet, segíteni akarást és
szakmai segítséget is kapott.

Abban az időben nehéz volt a körzeti orvo-
sok élete, hiszen éj jel-nappal szolgálatban voltak, a
balesetekhez is őket hívták.

Évekig helyettesített Tibolddarócon és
Sályban is. Ezt a gyermekneveléssel sem volt
könnyű összeegyeztetni.

Bükkábrány közéletében is részt vett, 36
évig volt tanácstag, majd képviselő.

"Nagyon jól esik ez az erkölcsi elismerés.
Sokakat meggyógyítottam, sok embernek se

gítettem az elmúlt évtizedek alatt, nincsenek hőstet
teim  egyszerűen tettem a dolgomat.

Soha nem igényeltem különféle címeket,
rangokat! Egyszerűen csak azt szerettem, ha Dok
tornőnek szólítanak, hiszen hat éves korom óta erre
készültem.

A gyógyítás a véremben van, családomtól
örököltem, de különösen Édesapámtól.

Orvosi gondolkodásom nem múlik el velem,
mert lányaim viszik tovább  és ezért hálás vagyok
Istennek!

Köszönöm!"
Dr. Siska Judit
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BALLA ZOLTÁNNÉ
Alsóábrányban szüle-

tett 1 949. december 11 -én, mun-
kás családból.

Az általános iskolát
Bükkábrányban végezte, majd a
mezőkövesdi I. László Gimnázi-
umban tanult tovább.

1 973-ban házasságot kö-
tött Balla Zoltánnal. 1 975-ben
született gyermeke: Zoltán.

AGYES ideje alatt foly-
tatta tanulmányait a Miskolci
Közgazdasági Szakközépiskolá-
ban, majd Budapesten a Pénz-
ügyi és Számviteli Főiskolán
tanult tovább. Ezt követően
üzemgazdász oklevelet szerzett.

Tanítói diplomáját a sá-
rospataki Comenius Tanítókép-
ző Főiskolán szerezte
1984-ben, ezt követően tudását
a Bükkábrányi Általános Iskolá-
ban adta tovább az ifjúságnak,
mint tanító, 1 986-tól pedig,
mint igazgatóhelyettes egészen
2005-ig, a Körzeti Általános Is-
kola megalakulásáig.

Bükkábrány Község Ön-
kormányzatKépviselő-testületé-
nek tagjaként 4 cikluson át
tevékenykedett a településért,
részt vállalt a kulturális életben,
támogatta a civil szervezeteket.

Munkáját lelkiismerete-
sen, nagy gyermekszeretettel vé-
gezte. Tanítványai jó szívvel
emlékeznek kedvességére, segí-
tőkészségére.

Az intézményből vo-
nult nyugdíjba 2007. augusztus
31 -én.

"Úgy gondolom erre a
díjra sokan rászolgáltak, nem
tettem én sem többet mint más,
de igazán jól esett, hogy Polgár
mester Úr és a Képviselőtestü
let ebben az erkölcsi
elismerésben részesített, melyet
ezúton is tisztelettel köszönök.

Példaképemtől, drága
jó Édesanyámtól tanultam: Az
ember annyit ér, amennyit hasz
nál. Igyekeztem és igyekszem
ma is úgy élni, hogy hasznára
lehessek embertársaimnak.

Elvem mindig az volt,

hogy anyagi érdek vagy hiúság
ne vezessen! Megtartottam és
megtettem úgy érzem, amit es
kümben fogadtam: munkámat a
köz javára végzem.

Anyagilag nem lettem
gazdag, de gazdaggá, megelé
gedetté tettek pályám éltető em
lékei és az élet minden
területén eredményesen mun
kálkodó, alkotó egykori tanítvá
nyaim sikerei, szeretete.

Mindig azt kértem tő
lük is: legfontosabb értéknek a
szeretetet, a tiszteletet, az
örömmel végzett munkát tart
sák, igyekezzenek hasznos tag
jai lenni a társadalomnak.

Hiszen, ha tudunk vi
gyázni egymásra, ha tudunk se
gíteni egymáson, ha van
szavunk egymáshoz örömben és
bánatban, akkor életünk értel
met kap, és ha van értelme az
életünknek, akkor jó élni.

Azt kívánom községünk
minden kedves lakosának, hogy
az élet valamennyi napján
annyi szeretetben és törődésben
legyen része, amennyire csak
vágyik."

Balla Zoltánné
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ÁBRÁNYI PORTRÉK
Ez év július 2-án az Ősfafesztivál keretein belül három személy vehette át az Önkormányzat által adományozott

"Bükkábrányért" érdemérmet. Írásunkban rövid életrajzot, ha úgy tetszik portrét teszünk közzé mindhármukról, amelyet a
kitüntetettek saját gondolataikkal is kiegészítettek. A kitüntetésekhez ezúton is gratulálunk!



VÖRÖSKERESZTES ÖSSZEJÖVETEL ATORNÁCOS HÁZBAN
Ebben az évben ünnepelte fennállásának 130. évfordu-

lóját a Magyar Vöröskereszt.
Ebből az alkalomból került sor augusztus 5-én a Torná-

cos Házban arra az ünnepi összejövetelre, melyet a helyi alap-
szervezet tartott. A meghívott vendégek között volt Grúbert
Roland a szervezet megyei elnöke és Kopcsák Gyuláné területi
titkár is.

Az összegyűlteket Dr. Siska Judit elnök, illetve Szalai
Szabolcs a település polgármestere köszöntötte.

Az összejövetel mások apropóját az adta, hogy a közel-
múltban vehette át Veres Istvánné helyi titkár a Vöröskeresztes
Munkáért kitüntetés bronz fokozatát.

A kötetlen beszélgetés és a szakmai kérdések megvita-
tása mellett természetesen az ismerkedés, a későbbi eredményes
munka megbeszélése is a célok között volt, melyet finom itóka
és frissen főtt gulyás mellett tehettek meg a résztvevők.

Kovács Gyula

ZAJLIK AZ ISKOLA ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
Újabb sikeres pályázat segítségével nyílászáró-cserére,

hőszigetelésre, és a fűtési rendszer korszerűsítésére nyílit lehe-
tőség a bükkábrányi iskolában.

A tanév befejeztével június 27-én átadásra került a
munkaterület a kivitelezőnek.

A projekt közvetlen célja az iskola épületének komplex
fejlesztése, mely a külső nyílászárók cseréjére, külső hőszigete-
lésre, födémszigetelésre, termosztatikus szelepek fejlesztésére
és kazáncserére terjed ki.
Projekt megnevezése:
Bükkábrányi Arany János Általános Iskola
energetikai korszerűsítése (KEOP5.3.0/A)

A beruházás elődleges célja az energiatakarékosság és
az energia hatékonyság fokozása a pályázó önkormányzat által
működtetett intézmény vonatkozásában, s ezzel a fenntartási
költségek csökkentése.

További célok a környezeti fenntarthatóság érdekében
az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, a környe-
zeti terhelés és az energiahordozók felhasználásának csökkenté-
se, az infrastruktúra és a szolgáltatások színvonalának növelése
a lakosság-megtartás céljából.

Közvetett célok a környezetkímélő, energiahatékony
üzemeltetés, mely példaértékű lehet mind a településen élők,
mind az idelátogatók számára. A projekt elsődleges célcsoportja
a település iskolás korú lakosai, valamint az iskolában dolgozó
alkalmazottak. A projekttel érintettek természetesen azok a csa-
ládok is, akiknek gyermekei az iskolába járnak.

Vukovich Ákos
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UNGER PÉTER
1935. március

14-én született Szombat-
helyen.

1 954. őszén kezd-
te meg egyetemi tanulmá-
nyait a miskolci NME
Bányamérnöki Karán. Az
első két évet Miskolcon,
majd a következő három
évet Sopronban hallgatta.

1 985 őszétől az
az évben induló bükkáb-
rányi külfejtés főmérnöki
teendőit látta el, egészen
1997. végéig, nyugdíjba
vonulásáig.

Az itt eltöltött 1 2
évben részese volt az
üzem tervezési, beruházá-
si, szervezési tevékenysé-
gének; amely nyomán az
induló kisgépes technoló-
giát a korszerű nagygé-
pes - szalagos
technológia váltotta fel.

Nyugdíjasként
közel 2 évig műszaki ta-
nácsadóként még részt
vett a bánya munkájában
egészen 1999. novembe-
réig, amikor betegség mi-
att az aktív
tevékenységet be kellett
fejeznie.

A bányászatban
eltöltött 40. éves tevé-
kenység során számos el-
ismerésben,
kitüntetésben részesült.

A Bükkábrány-
ban eltöltött 25 év alatt a
község fejlődésében nagy
szerepet vállalt. Két íz-
ben 1994-1998., és 2002-
2006. években önkor-
mányzati képviselőként.

A hazai bányá-
szat visszafejlődését ta-
pasztalva 2005-ben a
bányászati hagyományok
és emlékek megőrzését
szem előtt tartva tízen
megalapították a Bükkáb-
rányi Bányász Hagyomá-
nyokért Egyesületet. Az
önkormányzat tulajdonát
képező Jókai út 1 . sz. alat-
ti épület és telek évek
alatti alakításával, beren-

dezésével és az emléktár-
gyak, eszközök
bővítésével és a tapasz-
talt érdeklődés révén úgy
értékelhető, hogy az
Egyesület a célját teljesí-
ti.

Egészségi álla-
potának romlása miatt
2010. végétől az Egyesü-
let vezetéséről le kellett
mondania, de a tevé-
kenység további eredmé-
nyességét is figyelemmel
kíséri.

2009-ben jubile-
umi diplomában része-
sült, mivel 50. éve,
1 959-ben kapta meg bá-
nyaművelő mérnöki dip-
lomáját. Az
aranyoklevelet Sopron-
ban vehette át.

"Szakmai pálya
futásom nagyon szeren
csés volt. Mindvégig
olyan feladatokat kap
tam, amelyek lehetővé
tették szakmai fejlődése
met.

Aktív pályám
utolsó negyedében lehe
tőségem nyílt a Bükkáb
rányi Bánya munkájának
megszervezésére és ter
melésének felfuttatására.
Ezt a munkát végig az el
ismerés és megbecsülés
légkörében végezhettem.

Mindezeknek kö
szönhetem az Önkor
mányzat által
adományozott kitünteté
semet is, amelyet meg
tiszteltetésnek tekintek.

Köszönöm!"
Unger Péter
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