
TUDTAE, HOGY
Ábrányban az

1950-es években a Köz-
ségi Sportkör öt szakosz-
tályt is működtetett?

A labdarúgás
mellett nagy volt a tag-
létszáma az asztalitenisz,
sakk, röplabda és teke
szakágaknak is. Noha
még külön öltözővel sem
rendelkezett a Sportkör,
mégis komoly sikereket
értek el egyrészt a hely-
ben, másrészt a Mezőkö-
vesden megrendezett
járási bajnokságokon is.
Ezeknek a csapatoknak a
tagságában nem csak az
iskolások, hanem a helyi
felnőttek is szép szám-
mal szerepeltek.

Az első, kifeje-
zetten sportöltöző meg-
építésére azután került
sor, hogy 1966-ban a fo-
cicsapat első ízben nyert
bajnokságot és így a me-
gyei II. osztályban játsz-
hatott tovább.

Szerk.: Kovács Gyula

TÁRGYALÁSOK AZ ÉRVVELA CSATORNAHÁLÓZATKIÉPÍTÉSÉRŐL
A csatornahálózat ki-

építéséről folytak tárgyalások
Bükkábrányban augusztus
végén.
A megbeszélésen jelen volt
az ÉRV műszaki igazgatója,
valamint Tibolddaróc, Kács
és Bükkábrány község képvi-
selő - testülete is. Meghívás
kapott még egy pályázatíró
cég képviselője is, aki segít a
beadandó pályázat elkészíté-
sében is.

A képviselők döntöt-
tek arról, hogy az újra kiírt
szennyvízcsatorna hálózat ki-
építésére benyújtható pályá-
zatot átdolgozzák és az
érintett településekkel közö-
sen ismételten elküldik az
irányító hatóságnak.

A jelenlévők bővíté-
sen is gondolkodtak. Az
összefogásban Vatta, Csincse,
Borsodgeszt önkormányzatait
is szívesen látnák. Nagyobb
összefogással, talán nagyobb
lehet az esély a sikerre.

A pályázat egyébként
85% támogatással és 1 5%-os
önerővel lett kiírva és kedve-
ző elbírálás esetén is legko-
rábban 2013-ban kezdődhet
meg a beruházás.

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

Jobbágy - Tóth Edina és
Kiss Krisztián
----------------------------------------------------------------

Gratulálunk!

TESTÜLETI ÜLÉS
Szeptember 8-án tartotta Bükkáb-

rány község képviselő – testülete soron kö-
vetkező ülését. Az ülésen összesen 11
napirendi pontot tárgyaltak a résztvevők.

Az első napirend Bükkábrány Köz-
ség Önkormányzat 2011 . évi költségvetésé-
nek első félévi végrehajtásáról szólt.
Időarányosan a bevételek és a kiadások is
megfelelnek az elvártnak, így a testület egy-
hangúlag elfogadta a beszámolót.

A második napirendben Bükkábrány
Község Önkormányzat 2011 . évi költségveté-
si rendeletének módosításáról tárgyaltak a je-
lenlévők. A képviselők egyhangúan
támogatták a módosítást.

A harmadik napirendben Bursa Hun-
garica ösztöndíj pályázati rendszerhez való
csatlakozási szándékukat fejezték ki a képvi-
selők. Az előző évekhez hasonlóan az idei
tanévben is támogatni kívánják a tovább ta-
nuló vagy tanulni szándékozó helyi fiatalo-
kat.

A negyedik napirendben a Bükkábrá-
nyi Általános Művelődési Központ alapító
okiratának módosítását fogadták el a tagok.
Megváltozott a sajátos nevelési igényű tanu-
lók körének meghatározása, ezért volt szük-
ség a harmonizációra, technikai jellegű
módosításra. A képviselők egyhangúlag sza-
vazták meg a változtatást.

Az ötödik napirendben Bükkábrány,
Borsodgeszt, Kács, Vatta önkormányzatok
körjegyzőségének megalakítása volt a je-
lenlévők előtt. A témában előzetes egyezteté-
sek folytak az elmúlt időszakban, így
mindenki ezek alapján egyhangúlag támogat-
ta a napirendi javaslatot.

A hatodik napirendi pontban Bükk-
ábrány településrendezési tervének módosítá-
sára került sor.

A hetedik napirendben a Bükkáb-
rány Általános Művelődési Központ Arany
János Általános Iskola maximális csoport,-
osztálylétszám túllépés iránti kérelmét tár-
gyalták. Ezt az általános iskolában a napkö-
zis és tanulószobai gyermeklétszám tette
indokolttá, valamint az, hogy a csoportok to-
vábbra is bontás nélkül, egy nevelővel mű-
ködhessenek. A fenntartónak lehetősége van
engedélyezni a maximumtól való legfeljebb
20%-os eltérést. A képviselők egyhangúlag
támogatták a kérést.

A nyolcadik napirendben az egyes
anyakönyvi események engedélyezésének
szabályairó,l valamint az azokért fizetendő
díjak mértékéről tárgyaltak a testületi tagok.
A végleges döntés csak a körjegyzőségek
megalakulása után születik majd, hiszen a
csatlakozó településekkel egyeztetve lehet
csak egy egységes szabályozást felállítani.
Az átmeneti időszakra nettó 5.000 Ft napidí-
jat szavazott meg a testület az anyakönyvve-
zetőnek, amelyet az önkormányzat fizet a
plusz munkáért.

A kilencedik napirendben a helyi
szociális rendeletet kellett módosítani, mert
egy felsőbb jogszabályi változás szükséges-
sé tette az eddig alkalmazott szöveg módosí-
tását. A jelenlévők egyhangúlag támogatták
a módosítást.

A tizedik napirendben a Bükkábrá-
nyi Általános Művelődési Központ Igazga-
tójának tájékoztatója a 2011 /12. tanév
indításáról elmaradt. Ezt a napirend a követ-
kező ülésre lett elhalasztva, mert a napirend
előadója, Derekasné Orosz Andrea igazgató
- pályázati ellenőrzés miatt - nem tudott az
ülésen jelen lenni.

Tizenegyedik napirendben indítvá-
nyok, javaslatok szerepeltek.

Bodzán László
ESZA MONITORING

2011 . szeptember 8-án Oros Róza
szakterületi szakértő Asszony a ESZA Társa-
dalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Uniós Prog-
ramigazgatósága képviseletében monitoring
ellenőrzést tartott a BÁMK Arany János Ál-
talános Iskolában a TIOP-1 .1 .1 -07/1 -0358.
pályázati projekttel kapcsolatban.

A dokumentáció és az eszközök vizs-

gáltat volt az ellenőrzés tárgya, melyen jelen
volt: Szalai Szabolcs polgármester- a pályá-
zatot benyújtó önkormányzat képviselője-
ként, Derekasné Orosz Andrea - projekt
menedzser és Szekeresné Kovács Emőke - a
projekt pénzügyi vezetője. A monitoring
mindent rendben talált a projekt közbeni el-
lenőrzés során.

www.amk.bukkabrany.hu

MEGYEI I. FELNŐTT2011/2012 ŐSZI SORSOLÁS
Megkezdődtek a ligaértekez-

letek, ahol egyebek mellett kialakul-

nak a bajnokságok őszi menetrendjei.

Az alábbiakban közzétesszük a kiala-

kult sorsolási eredményeket.

3 . forduló: 2011 .08.31 . 1 7:00

Bükkábrány - Aszaló

4. forduló: 2011 .09.04. 1 6:30

Tiszalúc - Bükkábrány

5. forduló: 2011 .09.07. 1 6:30

Bükkábrány - BTE Edelény

6. forduló: 2011 .09.1 0. 1 6:30

Bükkábrány - Szikszó-Tomor-Lak

7. forduló: 2011 .09.1 7. 1 6:00

Gönc - Bükkábrány

8. forduló: 2011 .09.24. 1 6:00

Bükkábrány - Emőd

9. forduló: 2011 .1 0.02. 1 5:00

Nyékládháza - Bükkábrány

10. forduló: 2011 .1 0.08. 1 5:00

Bükkábrány - Felsőzsolca

11 . forduló: 2011 .1 0.1 5. 1 5:00

Abaújszántó - Bükkábrány

12. forduló: 2011 .1 0.22. 1 4:30

Bükkábrány - Sajóbábony

13. forduló: 2011 .1 0.29. 1 4:30

Sajószentpéter - Bükkábrány

14. forduló: 2011 .11 .05. 1 3:00

Sátoraljaújhely - Bükkábrány

15. forduló: 2011 .11 .1 2. 1 3:00

Encs - Bükkábrány

16. forduló: 2011 .11 .1 9. 1 3:00

Bükkábrány - MVSC-TS Hungária

17. forduló: 2011 .11 .26. 1 3:00

Mád – Bükkábrány

Megjegyzés:

Az U-19 csapatok előmérkő-

zést játszanak a felnőtt találkozó előtt

2 (kettő) órával korábbi kezdési idő-

pontban.

Bükkábrány - Onga bajnoki

labdarúgó mérkőzés

Kezdetét vette a bajnokság

a megyei I. osztályban. A bükkábrányi-

ak az első őszi mérkőzésükön, 2011 .

augusztus 20-án hazai környezetben

fogadták Onga csapatát.

A Bükkábrány-Onga felnőtt

bajnoki labdarúgó mérkőzés 17 óra-

kor vette kezdetét.

Az első félidőben a két csa-

pat felváltva alakított ki helyzeteket,

mindkét oldalon voltak lehetőségek.

A 31 . percben a bükkábrá-

nyi együttes szerzett előnyt, Fekete

Viktor gólja révén 1 gólos vezetésre

tettek szert.

A lehetőségek ellenére az el-

ső 45. percben a vendég ongai együt-

tes nem tudta a labdát a hálóba

juttatni, nem sikerült kiegyenlíteniük,

így a 2. félidő 1 -0-ás állás mellet kez-

dődött el.

Az 52. percben az ongai csa-

pat is megszerezte első találatát, Varga

Zsigmond gólja révén 1 -1 lett az ered-

mény.

A találkozón a két együttes

hiába próbálkozott, hogy gólt szerez-

zen és megszerezze a vezetést, egyik

csapatnak sem sikerült másodszor is

betalálni az ellenfele kapujába, így te-

hát a Bükkábrány - Onga felnőtt bajno-

ki labdarúgó mérkőzés végeredménye

1 -1 lett.

Bükkábrány - Aszaló bajnoki

labdarúgó mérkőzés

A megyei I. osztályú labda-

rúgó bajnokság 3. fordulójában 2011 .

augusztus 27-én szombaton a bükkáb-

rányiak ismét hazai környezetben lép-

tek pályára, ezúttal Aszaló együttese

érkezett hozzájuk.

A felnőtt csapatok mérkőzé-

se ezúttal a megszokottól eltérően 15

órakor vette kezdetét.

A bükkábrányiak helyzetei

és lehetőségei ellenére az ellenfél szer-

zett vezetést a 14. percben Orlóczki

László találata révén 0-1 lett az ered-

mény.

A lehetőségek és helyzetek

ellenére az ábrányiaknak az első fél-

időben nem sikerült kiegyenlíteni, így

a 2. játékrész egy gólos vendégelőny

mellett kezdődött el.

A 63. percben a bükkábrá-

nyi együttesnek már sikerült kiegyenlí-

tenie, Bogyó Károly gólja révén 1 -1

lett az eredmény.

A 68. percben az aszalói

Bodnár Barnabásnak mutatott fel sár-

ga lapot a bíró szabálytalan megmoz-

dulását követően.

A 80. percben még Tóth

László is elkönyvelgetett egy sárga la-

pos bírói figyelmeztetést.

A bükkábrányi együttes

többször került közel ahhoz, hogy gólt

szerezzen és átvegye a vezetést, azon-

ban érvényes találatot nem sikerült el-

könyvelniük, így a Bükkábrány -

Aszaló felnőtt bajnoki labdarúgó mér-

kőzés végeredménye 1 -1 lett.

Tállya - Bükkábrány bajnoki

labdarúgó mérkőzés

Hétközi fordulót rendeztek

a megyei I. osztályban, így 2011 . au-

gusztus 24-én szerdán a bükkábrányi-

ak Tállya otthonába utaztak.

A Tállya-Bükkábrány fel-

nőtt bajnoki labdarúgó mérkőzés 17-

órakor vette kezdetét.

Már a 4. percben elővette a

zsebéből a sárga lapot a bíró és

mutatta fel a tállyai Tóth Alexnek

szabálytalan megmozdulásáért. Az ezt

követő szabadrúgást Balogh Dénes

végezte és lőtte a tállyai kapuba a

labdát, így gyorsan vezetést szereztek

az ábrányiak.

A 35. percben az ábrányi

Szabó Zsolt szabálytalankodott ellen-

felével, így ő is sárgalapos bírói fi-

gyelmeztetésben részesült.

A 43. percben a tállyai

együttesnek sikerült kiegyenlítenie,

Mihálszki Norbert gólja révén 1 -1 lett

az állás.

A 45. percben azonban a

bükkábrányiak ismét átvették a veze-

tést, Boros Richárd találata révén 2-1 -

es előnyre tettek szert, és ezen állás

lett a félidei eredmény is.

Az 53. percben a bükkábrá-

nyiak tovább növelték előnyüket is-

mét Boros Richárd talált be a hazai

kapuba, így 1 -3-ra változott a találko-

zó állása.

Az 57. percben a tállyai Ba-

lázs Ádám részesült sárga lapos bírói

figyelmeztetésben.

Az 59. percben az ábrányi-

ak elkönyvelhették 4. találatukat is,

Lénárt László gólja tehát 1 -4-re mó-

dosította az állást.

A 67. percben Nagy László

könyvelhetett el egy sárga lapos bírói

figyelmeztetést, majd 2 perccel ké-

sőbb Lénárt Lászlónak is sárga lapot

mutatott fel a bíró.

A 79. percben a tállyai Si-

róczki Gergő szabálytalan szerelését

ítélte olyan súlyosnak a játékvezető,

hogy egyből a piros lapját vette elő és

küldte idő előtt az öltözőbe a játékost.

A 85. percben a tállyaiak ja-

vára büntetőrúgást ítélt a bíró. A 11 -

est Molnár Zsolt értékesítette, így

szépítettek a hazaiak, 2-4 lett az ered-

mény.

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

Veres Lászlóné
Tóth Ilona
élt 75 évet

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

Őszinte részvétünk a
hozzátartozóknak!

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

Molnár Marianna és
Juhász Zoltán gyermeke
Zsófia

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

Szép Judit és
Pataki Imre gyermeke
Zsanett Kincső

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

Gratulálunk!



NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BORSODABAÚJZEMPLÉN
MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA KÖZLEMÉNYE

Idénymunka szüret idején
Mezőgazdasági idénymunkára egyszerűsített módon

létesíthető munkaviszony. Az alkalmi munkától eltérően
idénymunka esetén alacsonyabb, 500 forint/fő/nap közteher
fizetési kötelezettséggel kell számolni, és a munkáltató
ugyanazon magánszemélyt akár 120 napra is alkalmazhatja
összefüggően vagy több alkalommal együttesen. Az egyszerű-
sített foglalkoztatással létesített munkaviszonyt a munkavég-
zés megkezdése előtt telefonon (a 185-ös telefonszámon)
vagy elektronikus úton kell bejelenteni az állami adóhatóság-
nak, melynek feltétele az ügyfélkapun történő előzetes re-
gisztráció. Fontos a bejelentési kötelezettség szabályszerű
teljesítése, mert ennek hiányában a munkáltató szankcióra
számíthat. Egyszerűsített foglalkoztatásra azonban nem jogo-
sult a 300 ezer Ft, vagy ezt meghaladó összegű adótartozást
felhalmozó munkáltató mindaddig, míg adótartozását ki nem
egyenlíti.

Az őszi mezőgazdasági munkák idején a bejelentési
kötelezettség teljesítését és a szabályszerű foglalkoztatást fo-
kozottan ellenőrzi az adóhatóság.

Az egyszerűsített foglalkoztatás további szabályairól
bővebben tájékozódhat az adóhatóság honlapján, a 46. számú
információs füzetből, vagy telefonon a NAV Általános Tájé-
koztató Contact Centerén (06-40/42-42-42) keresztül.

Tájékoztató az egészségügyi szolgáltatási
járulékfizetési kötelezettségről

DIÁKOK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK!
A jelenleg hatályos jogszabályi előírások értelmében

annak a belföldi magánszemélynek, akinek az egészségügyi
szolgáltatás igénybevételét megalapozó jogviszonya rendezet-
len, a megfelelő egészségügyi ellátás megszerzése érdekében
2011 . évben havonta 5100 Ft (naponta 170 Ft) összegű egész-
ségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie, függetlenül attól,
hogy az orvosi ellátást ténylegesen igénybe veszi-e vagy
sem.

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megala-
pozó jogviszony akkor rendezetlen, ha a magánszemély bizto-
sítási jogviszonnyal nem rendelkezik, egészségügyi
szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult és nem tartozik
közösségi rendelet/nemzetközi egyezmény hatálya alá sem.

Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak és ezen be-
lül a biztosítottak körét, vagyis azt az alanyi kört, amely anél-
kül jogosult az egészségügyi ellátásra, hogy azért külön
fizetnie kellene, a társadalombiztosításról szóló törvény téte-
lesen meghatározza.

Abban az esetben, ha Ön alap- vagy középfokú neve-
lési-oktatási vagy felsőoktatási intézményben nappali rend-
szerű oktatás keretében folytat tanulmányokat, akkor a
tanulói, illetve a hallgatói jogviszonya kezdetétől a diákiga-
zolványra való jogosultsága megszűnéséig alanyi jogon jogo-
sult az egészségügyi szolgáltatásra, ezt követően pedig
további 45 napig az egészségügyi ellátást passzív jogon még
igénybe veheti. 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.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a bejelentési kötele-
zettség teljesítésére a 11T1011 számú adatlapot rendszeresí-
tette, amely az állami adóhatóság bármely
ügyfélszolgálatánál beszerezhető, illetve a NAV honlapjáról

(www.nav.gov.hu) is letölthető.
A kitöltött adatlapot postai vagy elektronikus úton a

lakóhelye szerint illetékes adóigazgatósághoz kell megkül-
denie. A papír alapú nyomtatványok ezen túlmenően bár-
mely adóigazgatóság ügyfélszolgálatán személyesen is
benyújthatók.

Amennyiben a kötelezettség teljesítésével kapcsolat-
ban bármilyen más kérdése van, forduljon bizalommal mun-
katársainkhoz, 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.

A 35 év alatti első lakáshoz jutó
fizetési kedvezménye

Az illetékekről szóló törvény módosítása alapján,
2011 . január 1 -től az ingatlanügyi hatósághoz illetékkiszabás
végett benyújtott adásvételi szerződések esetén a 35 év alatti,
első lakáshoz jutó adózók az adóhatóság által kiszabott
visszterhes vagyonátruházási illetéket pótlékmentes részle-
tekben is megfizethetik. A részletfizetés lehetőségével az
adózó akkor élhet, ha a megvásárolt lakás az első lakástulaj-
dona, és a vagyonszerzés napján a 35. életévét még nem töl-
tötte be. A részletfizetést az adózónak kell kérni, és
amennyiben az előző feltételeknek megfelel, az adóhatóság -
jövedelmi viszonyaitól függetlenül - biztosítja a részletfize-
tési kedvezményt.

A részletfizetési szándékot már az illetékkiszabást
megelőzően az adásvételi szerződésben, vagy az ingatlan-
ügyi hatósághoz benyújtandó, erre a célra rendszeresített
B400-as adatlapon is jelezhetik. Célszerű a részletfizetési
kérelmüket az adóhatóság által kiszabott illetékkötelezettsé-
get tartalmazó fizetési meghagyás kibocsátását megelőzően,
de legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedésétől
számított 1 5 napon belül benyújtani. Ezen határidő után az
adóhatóságnak csak akkor van lehetősége a kedvezményt
biztosítani, amennyiben az adózó hitelt érdemlően igazolja
késedelmének okát.

Jogszabályi rendelkezés alapján az adóhatóság ma-
ximum 12 hónapra engedélyezheti a részletfizetést, melynek
teljesítését folyamatosan ellenőrzi. Amennyiben adózó köte-
lezettségének nem tesz eleget, úgy a részletfizetési kedvez-
mény érvényét veszti, és az illetéktartozás - az eredeti
fizetési kötelezettség határidejére visszamenőleg - egy
összegben válik esedékessé.

Üdülési csekk juttatásával kapcsolatos
adózási szabályok változása

Amunkáltató által adott, béren kívüli juttatásnak mi-
nősülő üdülési csekk jelenlegi kedvezményes adózása 2011 .
október 1 . napjától megszűnik.

Az üdülési csekk átadását, az említett időpontot kö-
vetően már nem lehet béren kívüli juttatásnak tekinteni, így
a juttatás adóterhe jelentősen megnövekszik, azaz a magán-
személy jogviszony szerinti jövedelmeként lesz adóköteles.
Ez azt jelenti, hogy a személyi jövedelemadót a magánsze-
mély fizeti meg, illetve a magánszemélyt, és/vagy a kifizetőt
terheli – a közöttük fennálló jogviszony függvényében – a
társadalombiztosítási törvényben előírt járulékkötelezettség
vagy ilyen kötelezettséget keletkeztető jogviszony hiányában
egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség.

A fenti időpontot megelőzően, üdülési csekk formá-
jában megszerzett bevétel adókötelezettségét a változás nem
érinti, a magánszemély a megszerzett üdülési csekket termé-
szetesen október 1 . után is felhasználhatja.

LÁTOGATÓK AZIKSZTBEN
Augusztus 23-án

Kálból érkeztek vendé-
gek a Tornácos Házba.
Az ottani polgármester és
az IKSZT munkatárs tett
látogatást intézményünk-
ben. Az IKSZT működte-
tésével kapcsolatos infor-
mációkat osztottak meg
velük és megállapodtak a
további kapcsolattartás
formáiban is.

www.amk.bukkabrany.hu

DÖK FELKÉSZÍTŐ NAP
Augusztus 30-án

délelőtt a BÁMK Arany
János Általános iskola
DÖK képviselői gyűltek
össze a Tornácos Házban,
hogy előkészítsék a
2011 /2012-es tanévet. Az
egyes tisztségviselők
megválasztása után kez-
dett hozzá a munkához. A
teljes iskolai évre kellett
megtervezniük az egyes
programokat. Megtanul-
ták, hogyan kell megszer-
vezni, lebonyolítani egy
rendezvényt, egy a kez-
detektől általuk megál-
modott programot.

Másnap a bog-
ácsi strandra indultak,
hogy egy csapatépítő tré-
ningen vehessenek részt.
Fontosak az ilyen alkal-
mak, hiszen amellett,
hogy jól szórakoznak a
résztvevők, megismerik
egymást.

ÁBRÁNYI KRÓNIKA
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INDUL AZ ISKOLA
Szeptember 4-én ünnepélyes keretek között került sor a 2011 /201 -es tanév megnyi-

tására a BÁMK Arany János Általános Iskolában. 24 első osztályos tanuló lépett át az
"Arany-kapun", és vette át az iskola jelképeit: a nyakkendőt és a jelvényt. 1 71 tanulóval, 8
tanulócsoportban indult a tanév.

Szeptember 5-én reggel gyermekekkel népesült be az iskola. Az iskola felújítási
munkálatai miatt került sor a 2 napos csúszásra az évkezdésben.

Az első tanítási napon két osztályfőnöki óra került megtartásra, ahol megkapták a
könyveket és az órarendet a tanulók. Az idei éveben is a bükkábrányi képviselő-testület dön-
tésének értelmében minden tanuló ingyen juthatott hozzá a szükséges tankönyvekhez Bükk-
ábrányban.

www.amk.bukkabrany.hu
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NÉPSZÁMLÁLÁS 2011.
A Központi Statisztikai Hivatal

2011 . október 1 -31 között népszámlálást
tart. A fenti időszakban ún. számlálóbizto-
sok kereshetik fel a lakosságot különböző
kérdésekkel, amelyekre természetesen név
nélkül, a személyiségi jogok betartsa mel-
lett várják majd a lakosok válaszait.
Néhány fontos tudnivaló a népszámlálásról:

- Mit kérdeznek?
A népszámlálási kérdések egyik ré-

sze a lakásokra vonatkozik, másik része pe-
dig a személyekre. Külön kérdőív készült az
intézetekre. A népszámlálás során a szemé-
lyek családi és utónevét nem vesszük fel. A
népszámlálási kérdésekre törvényi felhatal-
mazás alapján a válaszadás kötelező, kivé-
telt képeznek ez alól a szenzitív (érzékeny)
kérdések, amelyekre a válaszadás önkéntes.

Kérdések a természetes személyekre vonatko
zóan

Nem, születési időpont, állampolgár-
ság, lakóhely, lakáshasználat jogcíme, csalá-
di állapot, a családban, háztartásban
betöltött szerep, élve született gyermekek
adatai, iskolába járás, iskolai végzettség,
nyelvismeret, foglalkozás, munkáltató, mun-
kavégzés vagy tanulás helye, munkavégzés-
sel, tanulással összefüggő napi közlekedés.
Szenzitív kérdések: nemzetiség, anyanyelv,

vallás, tartós betegség, fogyatékosság.
(Ezekre a kérdésekre a válaszadás önkén-
tes.)

Kérdések a lakásokra vonatkozóan
A lakás címe, rendeltetése (típusa),

építési éve, falazata, lakáshasználat formája
és rendszeressége, tulajdoni jellege, helyisé-
geinek száma,alapterülete, kommunális el-
látottsága, felszereltsége, lakásban lakó
háztartások és személyek száma.

- Hogyan felelhetek?
A kérdőívek háromféle módon vála-

szolhatóak meg:
- interneten, az elektronikus kérdőív kitölté-
sével: október 1 -16-ig a www.enepszamla-
las.hu oldalon, az ehhez szükséges egyedi
azonosítótt október 1 -ig kapják meg a lako-
sok;
- papír kérdőíven, önálló kitöltéssel: részle-
tes felvilágosítás kérhető a Polgármesteri
Hivatalban;
- interjú keretében, számlálóbiztos segítsé-
gével.

Az önkormányzat kéri a lakosságot,
hogy amennyiben az interjú keretében törté-
nő kitöltést választják, abban az esetben fo-
gadják bizalommal a lakásukon megjelenő
számlóbiztosokat és segítsék munkájukat.

Köszönjük!



DIGITÁLIS PEDAGÓGIAI INNOVÁCIÓ ÚTJÁN
(TIOP1.1.107/120080358 pályázati projekt)

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1 .
számú prioritása az oktatási infrastruktúra fejlesztését támo-
gatja. A prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerű ok-
tatás informatikai fejlesztése, az ún. „Intelligens iskola”
létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra
fejlesztésére koncentrál.

Az uniós projektnek köszönhetően 7.342.500 Ft ér-
tékű fejlesztés valósul meg a bükkábrányi iskolában. Tanter-
meink a pályázatnak köszönhetően 40 %- ban ellátottá
váltak internet hozzáférési képességgel rendelkező interak-
tív prezentációs eszközökkel. Tantermi csomagokban 5 in-
teraktív tábla, 5 projektor, 5 laptop került a tantermekbe
felszerelésre a 3., 7. és 8. osztályos tanteremben, valamint a
rajz és a nyelvi szaktanterembe. Ezen kívül 6 korszerű szoft-
verekkel ellátott multimédiás tanulói számítógéppel, 1 szer-
ver géppel és szerver szoftverrel bővült eszközrendszerünk.
A fejlesztésből az iskola területén wifi internet elérhetőség
került kialakításra.

A pedagógiai munkában nevelőtestületünk felvállal-
ta az Infokommunikációs Technológia eszközeinek szerves
beépítését a pedagógiai módszertanba. Az elkövetkező 5 év-
ben fokozatosan a tanítási órák minimum 33 % - ba tervez-
zük beépíteni az IKT eszközök használatát. Célunk
színesíteni a tanítási órákat, a digitális világunk fejlődésé-
hez igazítani az oktatási környezetünket, és hatékonnyá ten-
ni a tanulói kulcskompetenciák fejlesztését.

Az internetről felhasznált digitális tananyagok
(SDT), a táblaszoftver elérhetőek a diákok számára is, akik
azokat az otthoni tanulás során is fel tudják használni. A jö-
vőben a tanórák elektronikus anyagait a honlapunkon is
hozzáférhetővé szeretnénk tenni diákjaink számára.
A pályázatot készítette: Derekasné Orosz Andrea igazgató,
Bodzán Jánosné tanár.
Pályázó: Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Pályázati felelős: Szalai Szabolcs polgármester
Projektmenedzser: Derekasné Orosz Andrea igazgató
Pénzügyi vezető: Szekeresné Kovács Emőke pénzügyi elő-
adó
Projekt időszak: 2011 . június 14. - október 7.
Fenntartási időszak: 2011 . október 8. – 2016. október 8.
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ÚJ NEVELÉSI ÉV A BÜKKÁBRÁNYI ÓVODÁBAN
Az új nevelési évről Kiss Sándornét a Bükkábrányi

Napsugár Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde óvodavezetője
elmondta, hogy nem sok változást hozott a személyi állomány
összetételében, hiszen a GYES -ről visszatérő óvodapedagó-
gust helyettesítő szakembert nem küldték el, mert a végzettsége
lehetővé tette, hogy a továbbiakban a bölcsődében dolgozzon.
Így házon belül sikerült megoldni a személyi kérdéseket.

Összességében elmondható, hogy az előző évekhez ké-
pest idén több gyermek jár az intézménybe. Három óvodai cso-
portba - kiscsoportba 28 gyermek, a középső csoportba 26
gyermek, a nagycsoportba 24 gyermek, - összesen 78 óvodás
jár az intézménybe. Ehhez kapcsolódik a bölcsőde, ahol jelen-
leg is maximális a létszám, 12 gyermekre felügyelnek a dolgo-
zók.

Bodzán László
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AUGUSZTUS 20: KENYÉRSZENTELÉS
Augusztus 20-án egyrészt az államalapításra, il-

letve Szent István királyra emlékeznek, másrészt az
idei búza terméséből készült új kenyérért adnak hálát
szerte az országban.

A bükkábrányi református templomban 20-án
este 6 órakor kezdődött az idei megemlékezés, ame-
lyen ökumenikus istentisztelet keretében ünnepelhet-
tek a résztvevők.

Szalai Szabolcs polgármester ünnepi köszöntő-
jében államalapító királyunk érdemeire és a történelem
viharos századaira emlékezett. Az ünnepség során el-
hangzott két vers, illetve Hajdu Ferencné lelkipásztor
és Pálfi János plébános igehirdetése is szorosan kapcso-
lódott az ünnep mondanivalójához. A Bükkábrányi
Népdalkör dalcsokrában nem csak az említett kettőssé-
get foglalta össze, hanem az Egri Egyházmegye meg-

alapítását is, amely szintén István király nevéhez
köthető.

A megáldott és megszentelt új kenyérből, hí-
ven a hagyományokhoz, minden résztvevőnek jutott
egy-egy szelet, majd a Szózat eléneklésével zárult az
ünnepi összejövetel.

Kovács Gyula



SZOMSZÉDOLÁSBÜKKÁBRÁNYBAN
Évek óta hagyo-

mány, hogy a nyári szün-
időben szabadidős
programokat szervezünk a
kistérség gyermekei számá-
ra. Az idei évben sem volt
ez másképp. Nyár végén le-
hetőség nyílt Bükkábrány
és a Bükkábrányi Bánya-
üzem meglátogatására a
gyermekeknek.

Augusztus 18-án
20 gyermek és 9 kísérő in-
dulhatott el – Mezőkövesd,
Kács, Tibolddaróc, Mező-
keresztes, Mezőnagymi-
hály, Borsodivánka és
Négyes települések-
ről - a bánya jóvoltából
vissza az időben egészen a
Pannon - korig. Kísérőnk
Szomor László úr, a bánya
munkatársa igyekezett mi-
nél többet megmutatni a bá-
nyászok mindennapi
életéből, munkájából és az
általuk használt eszközök-
ből, gépekből. Láthattuk az
óriás kotrógépeket, a szén-
teret, a törőt, a meddőhá-
nyót és legvégül
megnézhettük, hogyan re-
kultiválják a kibányászott
területet, hogy ismét birtok-
ba vehesse a természet.

Igazán maradandó
élményben volt részünk,
hisz ezt tanúsítja az is, hogy
több gyermek is bejelentet-
te, ha felnő, akkor bányász
lesz. Ezután meglátogattuk
a Bükkábrányi Bányász
Emlékházat, ahol nagy si-
kert arattak az udvaron ki-
állított gépek.

Itt szeretnénk kö-
szönetünket kifejezni a
Mátrai Erőmű ZRT-nek a
bányalátogatás kivitelezé-
séért, a Bükkábrány Község
Önkormányzatnak a ven-
déglátásért, a Bányász
Szakszervezetnek az em-
lékház megtekintéséért.

Szilágyiné Lassu Mária
családgondozó

Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat
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BÁNYÁSZNAPI PROGRAMOKBÜKKÁBRÁNYBAN
Az idén augusztus 3-án kerültek

megrendezésre a Mátrai Erőmű Zrt. szerve-
zésében a bányásznapi programok Bükkáb-
rányban.

Ebben az évben is színes műsorok
várták a rendezvényre látogatókat. A délutá-
ni bőséges kínálat kezdő műsorszáma a Was-
serstukker rockzenekar koncertje volt, majd
a helyiek vehették birtokba a színpadot.

A bükkábrányi óvodások műsora
után az iskolások szórakoztatták a közönsé-
get, majd a népdalkör lépett színpadra há-
rom dalcsokorral kedveskedve az
érdeklődőknek. Közben útjukra indultak
azok a terepjáró teherautók is, melyeken a
bánya területére tehettek kirándulást mind-
azok, akik közelebbről is meg szerették vol-
na szemlélni a külszíni fejtést.

A folytatásban többek között vidám
gyerekműsor szórakoztatta a legkisebbeket,
majd a Sógorok varázsoltak igazi lakodal-
mas hangulatot a sportpálya környékére. De
szerepelt a kínálatban a tinilányok egyik
kedvence Brasch Bence is, illetve Mini és
Maxi bűvész előadása sem maradt taps nél-
kül.

A nap fő szenzációja a Republic
együttes volt, akik este 8 órától adtak ferge-
teges koncertet az időközben óriásira nőtt ra-
jongói tömegnek.

Zárásként pedig tűzijátékban gyö-
nyörködhettek, akik kivárták a nap végét.

Kovács Gyula
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ÚJJÁSZÜLETIK, BŐVÜL A SPORTÖLTÖZŐ
ABükkábrányi Sport Klub öltözőjé-

re igencsak ráfér már a felújítás.
De nem csak felújításra, hanem ko-

moly bővítésekre is szükség van ahhoz,
hogy mindenben megfeleljen az elvárások-
nak. Az év elején a klub és a helyi önkor-
mányzat közös pályázatot nyújtott be, hogy
a munkálatokhoz szükséges anyagi fedeze-
tet megszerezhessék. A tervek szerint több,
mint 24 millió forintra lett volna szükség.
Ha ezt az összeget nem is de valamivel ke-
vesebbet hozott a pályázat, amely immár
nyertesnek tekinthető.

Az igényelt támogatásból 16,5 mil-
lió forintot ítéltek oda az elbírálók. Ezt ki-
egészítve az önerővel összesen mintegy 20
millió forintból újulhat meg a bükkábrányi
sporttelep öltözője.

A tervek szerint az öltöző alapterü-
lete a beruházás után a duplájára nő majd.
Az eddigi három öltöző helyett összesen
hat helység várja a sportolókat. A másik
nagy terület a vizesblokk felújítása. Új zu-

hanyzók, akadálymentesített kinti és benti
mosdók szerepelnek a tervben.

Az elnyert pénzből jut még egy új
pálya kialakítására is, ami megfelel a jelen-
legi szabvány követelményeknek. A pálya
kicsivel kisebb lesz a jelenleginél, mind-
össze 60 méter x 90 méteres pályát álmo-
dott meg a klub, ez kényelmesen elfér a
jelenleg rendelkezésre álló területen, a kis-
pálya helyén.

A bővítés annál is inkább időszerű
volt, hiszen a csapat az elmúlt és mostani
idényt is a megyei I. osztályban kezdte,
ahol a követelmények is szigorúbbak a ki-
sebb osztályokhoz képest, illetve az után-
pótlás csapatok edzése is nehézkes volt az
időpont egyeztetések miatt.

Kovács Gyula




