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550 ÉVES ÉVFORDULÓMÁTÉ NAPI VÁSÁR
1461 -ben kelt Mátyás királynak az

a rendelete, mely szerint Abram települé-
sen, vagyis a későbbi Alsóábrányban, min-
den évben Máté napján országos vásárt
lehetett tartani. Ez jelentette a település
mintegy száz évig tartó mezővárosi rangját.

Nem csak az emlékezés, hanem a
hagyományteremtés is célja volt annak a
rendezvénynek, amely szeptember 17-én a
régi vásárok hangulatát idézte a községben.
A kimondottan hagyományos népi terméke-
ket kínáló árusok kirakodása már kora dél-
után megkezdődött.

Fél 4-kor indult az iskola udvaráról
az a menet, melynek az élén a vásári komé-
diások haladtak gólyalábon, mögöttük a vá-
sári sokadalommal.

A Polgármesteri Hivatal előtti téren
pedig kezdetét vette a vásári komédia,
amely századokkal ezelőtt is és most is kü-
lönösen jó hangulatba hozta a sokadalmat.
A színpadot hamarosan a meghívott népdal-
körök foglalták el, akik a helyiek mellett
Kácsról, Bogácsról és Mezőnagymihályról
érkeztek. Mindeközben a község vezetése
koszorút helyezett el az első írásos említés-
nek és a világháborúk áldozatainak emlék-
művénél. A parókia udvarán a Varga
lovasiskola biztosított lovaglási lehetőséget
a gyerekek számára, a hivatal mögötti téren
pedig a lovagkor középkori fegyvereit és
harci technikáit bemutató előadás szórakoz-
tatta a közönséget.

A napot este 7 órakor a Sályi Kama-
rakórus zárta reneszánsz dalokból összeállí-
tott műsorral. Mi volt a rendezvény
történelmi gyökere? Alább olvashatják:

"1465ben Mátyás király az egri
káptalannal szemben Sasvári Istvánt erősí
tette meg Alsóábrány birtokában, aki azt
400 aranyforintért eladta Mátyás király
nak. Alsóábrány így a diósgyőri uradalom
részévé vált. A helység a király szempontjá
ból szerencsés választás volt, mivel már
négy esztendeje Máté napján (szeptember
21én) országos sokadalmakat (vásárokat),
hétfőnként pedig helyi piacot lehetett itt tar
tani. Alsóábrány ekkor a Bükkvidék fontos
kereskedelmi központja volt. A valószínűleg

korábban mezővárosi ran
got szerző település Mátyás
király uralkodása alatt a
megszerzett piac és vám
privilégiummal, gyarapodó
polgársággal nem csak a
vidék kereskedelmében, ha
nem pénz és hitelviszonya
iban is szerepet játszott. A
középkor végén Miskolc
környékén négy településen
volt országos vásár, ezek
egyike Alsóábrányban, ahol
döntően a bükki kaszálók, a
lótartás, a keresztesi nagy
állattartó gazdaságok ter
mékeit, állatait
értékesítették. Hogy a vásá
ros hely mennyire értékes
volt a diósgyőri uradalmát
tudatos birtokpolitikával
építő Mátyás király számá
ra, azt egy 1478as oklevél
is bizonyítja, amelyből kiderül, hogy az
uralkodó ötezer darab sóval fizetett az áb
rányi részbirtokért.

A birtok egy darabját Mátyás
1468ban a huszita harcokban nyújtott ér
demeiért Szentmarjai Jánosnak és fivéré
nek ajándékozta. Ennek ellenére a falu,
mint – mint tudjuk – Egyházasábránynak is
neveztek, 1490ben még mindig a diósgyőri
uradalomhoz tartozott."

(Fejezetek egy 750 éves település múltjából)

.

Tiszalúc - Bükkábrány

2011 . szeptember 4-én szombaton a
bükkábrányiak Tiszalúc otthonába utaztak a
soron következő bajnoki mérkőzésük lejátszá-
sára. A Tiszalúc - Bükkábrány felnőtt bajnoki
labdarúgó mérkőzés 16 óra 30 perckor vette
kezdetét. Már a 6. percben megszerezték a ve-
zetést a hazaiak, Baráth László találata révén
egy gólos előnyre tettek szert. A 28. percben
vette elő először a zsebéből a sárga lapot a bí-
ró és mutatta fel a Nagy Lászlónak. A 31 .
percben a Kánya Adrián Michel szabálytalan-
ságát figyelmeztette sárga lappal a bíró. Az el-
ső játékrészben a bükkábrányiak
próbálkozásai a gólszerzésre és az egyenlítés-
re nem jártak eredménnyel, nem sikerült talá-
latot elkönyvelniük, így a második 45 perc
egy gólos hazai előny mellett kezdődött el.
Az 52. percben a tiszalúci Macsó Szilárd ré-
szesült sárga lapos bírói figyelmeztetésben. A
79. percben Esztergályos Ferenc könyvelhe-
tett el egy sárga lapos bírói figyelmeztetést,
majd 2 perccel később Sándor Zsoltnak is sár-
ga lapot mutatott fel a bíró. A 87. percben
Szurdok Dávid reklamálását is sárga lappal fi-
gyelmeztette a játékvezető. A 2. félidőben
sem a hazai tiszalúci, sem pedig a vendég áb-
rányi csapatnak nem sikerült érvényes talála-
tot elkönyvelnie, így a Tiszalúc -
Bükkábrány felnőtt bajnoki labdarúgó mérkő-
zés végeredménye a félidei eredmény, azaz
1 -0 lett.

Bükkábrány - BTE Edelény

2011 . szeptember 7-én, szerdán is-
mét hétközi fordulót rendeztek a megyei I.
osztályban. A bükkábrányiak ekkor hazai kör-
nyezetben fogadták Edelény csapatát. A talál-
kozó 16 óra 30 perckor kezdődött el. Már a
11 . percben elővette a zsebéből a sárga lapot
a bíró és mutatta fel Vasas Tamásnak szabály-
talan szerelését követően, majd nem sokkal
később a 22. percben az edelényi Molnár Gá-
bor ért kézzel a labdához, így ő is sárga lapot
kapott. A 24. percben megszerezte a vezetést
Edelény csapata, Molnár Gábor találata ré-
vén 1 gólos előnyre tettek szert. Az edelényi-
ek azonban nem örülhettek sokáig a
vezetésnek, hiszen a 27. percben Kánya Adri-
án Michel gólja révén az ábrányiak egyenlí-
tettek, 1 -1 lett az állás. A 34. percben az
edelényi Barbarics Gábor részesült sárga la-
pos játékvezetői figyelmeztetésben. A 44.
percben KányaAdrián Michel is elkönyvelhe-
tett egy sárga lapot. A második 45 percet is
egyenlő eséllyel, 1 -1 -es állás mellett kezdhet-
ték meg a csapatok. Az 52. percben az edelé-
nyi Kótai Sándornak mutatott fel sárga lapot
a bíró szabálytalan szerelését követően, majd

az 53. percben pedig Deák János reklamálá-
sát elégelte meg, így neki is sárga lapot adott.
A 70. percben az edelényiek ismét megszerez-
ték a vezetést, Deák János talált be az ábrá-
nyi kapuba, így 2-1 lett az állás javukra. A
78. percben Deák János részesült ismét sárga
lapos figyelmeztetésben, de mivel már a fél-
idő elején mutatott fel neki a bíró sárga lapot,
előkerült a piros lap is, és idő előtt az öltöző-
be mehetett a játékos. Az ábrányiak az ember-
előnyüket kihasználva ostromolták az
edelényi kaput, aminek eredményeként a 85.
percben egyenlíteni tudtak, 2-2 lett az állás.
A második félidőben sem bírtak egymással a
csapatok, így a Bükkábrány – Edelény fel-
nőtt bajnoki labdarúgó mérkőzés végeredmé-
nye 2-2 maradt.

Bükkábrány - Szikszó-Tomor-Lak

2011 . szeptember 10-én, szombaton
a Bükkábrányi Sport Club felnőtt csapata ha-
zai pályán fogadta Szikszó-Tomor-Lak csapa-
tát. A találkozó 16 óra 30 perckor kezdődött
el. Az első félidőben a két csapat közül a ha-
zai bizonyult erősebbnek és elszántabbnak,
ők alakítottak ki több helyzetet, az ő támadá-
saik voltak veszélyesebbek ellenfelük kapujá-
ra. Az első játékrészben azonban sem a hazai
bükkábrányi, sem a vendégcsapatnak nem si-
került érvényes találatot elkönyvelnie, így a
második 45 percet is egyenlő eséllyel, 0-0-ás
állás mellett kezdhették meg a csapatok. Az
55. percben a szikszói Szita Gábornak muta-
tott fel sárga lapot a bíró szabálytalan szerelé-
sét követően. A második játékrészben már
változott a játék képe, a vendég együttes gya-
korolt nagyobb nyomást az ábrányi kapura. A
73. percben a szikszói Tóth István reklamálá-
sát elégelte meg a játékvezető és mutatott fel
neki is sárga lapot. A 86. percben Vasas Ta-
más húzta vissza ellenfelét, így ő is sárga la-
pos bírói figyelmeztetésben részesült. A
második félidőben sem bírtak egymással a
csapatok, így a Bükkábrány – Szikszó-To-
mor-Lak felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzés
végeredménye 0-0 maradt.

Gönc - Bükkábrány

2011 . szeptember 17-én, szombaton
a bükkábrányiak Gönc otthonába utaztak a so-
ron következő bajnoki mérkőzésük lejátszásá-
ra. A Gönc-Bükkábrány felnőtt bajnoki
labdarúgó mérkőzés 16 órakor vette kezdetét.
Már a 6. percben elővette a zsebéből a sárga
lapot a játékvezető és felmutatta Vincze Ri-
chárdnak. A 16. percben megszerezték a veze-
tést az ábrányiak, Bogyó Károly találata
révén egy gólos előnyre tettek szert. A 23.
percben a gönci Hankó Attila részesült sárga
lapos bírói figyelmeztetésben szabálytalansá-

gát követően. A 27. percben az ábrányiak to-
vább növelték előnyüket, Balogh Dénes
gólja 0-2-re változtatta a találkozó állását. A
40. percben a hazai csapatnak sikerült szépí-
tenie, Hankó Attila juttatta a labdát az ábrá-
nyi kapuba, így 1 -2-re módosult a találkozó
állása, amely egyben a félidei eredmény is
maradt. A 68. percben a gönci Szacsuri Gá-
bor reklamálását elégelte meg a játékvezető
és részesült sárga lapos bírói figyelmeztetés-
ben. A 80. percben a bükkábrányiak elköny-
velhették harmadik találatukat is, Vígh
Ferenc gólja révén 1 -3 lett az állás, amely
egyben a végeredmény is maradt.

Bükkábrány - Emőd

2011 . szeptember 24-én szombaton
a Bükkábrányi Sport Club felnőtt csapata ha-
zai pályán fogadta Emőd csapatát. A szom-
széd várak csatája 16 órakor kezdődött el.
Az ábrányiak már a 12. percben megszerez-
ték a vezetést, Boros Richárd találata révén 1
gólos előnyre tettek szert. A 19. percben a já-
tékvezető büntetőrúgást ítélt az ábrányiak ja-
vára, mivel az emődi Bedécs László ért
kézzel a labdához saját 16-osán belül, amiért
a bíró sárga lapot mutatott fel neki. A 11 -est
Boros Richárd értékesítette, így 2-0 lett az
állás. A 23. percben Tóth Péternek mutatott
fel sárga lapot a bíró. A 29. percben Bogyó
Károly találat be az emődi kapuba, gólja ré-
vén 3-0 lett az állás. A 41 . percben ismét Bo-
gyó Károly volt eredményes, találata révén
4-0-ra módosult az eredmény. A 44. percben
az emődiek is megszerezték első találatukat,
Valóczki Ádám gólja 4-1 -re változtatta az ál-
lást. A 45. percben Bogyó Károly még egy-
szer betalált az emődi kapuba, a mostani
találkozón harmadszor, így 5-1 -re változott a
találkozó állása, amely állás egyben a félidei
eredmény is maradt. Az 52. percben ismét az
emődiek könyvelhettek el gólt Valóczi Ádám
révén, így 5-2 lett az állás. A 61 . percben a
játékvezető ismét büntetőrúgást ítélt az ábrá-
nyiak javára. A 11 -est ezúttal Fekete Viktor
értékesítette, így 6-2 lett az eredmény. A 65.
percben az emődiek javára is 11 -est ítélt a
bíró. A büntetőt dr. Török Márton lőtte az
ábrányi kapuba, ezáltal 6-3-ra változtatva a
találkozó eredményét. A 86. percben az ábrá-
nyi Reményi Roland szabálytalanságát fi-
gyelmeztette sárga lappal a bíró, míg az
emődi Görzsöny Tamás reklamálását meg-
elégelve mutatott fel neki is sárga lapot. A
90. percben Nagy László húzta vissza ellen-
felét, így ő is sárga lapos bírói figyelmezte-
tésben részesült. A 90. percben az emődiek
elkönyvelhették 4. találatukat is, Valóczki
Ádám gólja révén 6-4 lett a végeredmény. HÁZASSÁGKÖTÉS

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

Kiss Magdolna és
Smolnik András
----------------------------------------------------------------

Gratulálunk!

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

Mészáros Tímea és
Szalai Szabolcs gyermeke
Kincső

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

Nagy Zsuzsa és
Lengyel Bertalan gyermeke
Bertalan

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

Gratulálunk!

TUDTAE
hogy az 1700-as évek második felé-

ben Mária Terézia királynő utasítására min-
den magyarországi településnek számot
kellett adnia a vagyoni és adózási helyzeté-
ről.

Alsóábrányból többek között a kö-
vetkező adatok érkeztek a királyi kamarához
a jobbágyok adózásáról, melyet a földesuruk
felé kellett teljesíteniük:

"Tyúkjankbul, ludainkbul, kacsáink-
bul és tyuk tojásbul az egész ekés (kb. 25-30
holdon gazdálkodó jobbágy) két tyúkot,
vagy annyi anyányi csirkét és nyolcz tojást.
Ha pedig lúdunk és kacsánk is vagyon ma-
gunknak, azokbul is edgyet edgyet.

Fél ekés (10-1 5 holdon gazdálkodó
jobbágy) egy csirkét és négy tojást, de ezek
is, ha lúdgyok és kacsájok tsak három lészen
is, mindenkibül edgyet-edgyet tartoznak esz-
tendőnként adni."

Szerk.: Kovács Gyula
HALÁLOZÁS
----------------------------------------------------------------

Kleszó Sándorné
Labancz Julianna
élt: 62 évet

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

Palla Zoltán
élt: 43 évet

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

Őszinte részvétünk
a hozzátartozóknak!



NÉPSZÁMLÁLÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKBŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSOK
2011 . október 1 -31 . között népszámlálást tartanak

Magyarországon. A számlálóbiztosok ebben a hónapban
keresnek fel mindenkit, hogy a Központi Statisztikai Hivatal
által összeállított kérdőívek kitöltésével eleget tehessünk a
statisztikai adatszolgáltatásnak. Az alábbiakban
összegyűjtöttük azokat a legfontosabb információkat,
amelyekkel jó, ha tisztában van az ember, és amelyek
bűnmegelőzési szempontból biztonságosabbá tehetik az
elkövetkezendő egy hónapot.

Fontos tudni, hogy a kérdések nagy részére kötelező
válaszolni, csupán a személyi kérdőív utolsó oldalán
szereplőkre nem feltétlenül kell választ adni. Aki ezeken
kívül tagadja meg a válaszadást, annak számolnia kell a
jegyzői eljárással, a szabálysértési bírsággal. Válaszolni tehát
muszáj , a biztosokat azonban nem kell beengedni a lakásba.
Ez különösen azoknak az idős, egyedülálló emberek számára
fontos tudnivaló, akiknek jóhiszeműségét, hiszékenységét a
népszámlálás időszakában hangsúlyosabban próbálják meg
majd kihasználni a trükkös elkövetők.

A szeptember végén kézhez kapott információs
csomag segítségével már az összeírás előtt mindenki
tudomást szerezhetett arról, hogy név szerint ki lesz a
kérdezőbiztosa, sőt, a biztosok - ugyancsak a csomagban
szereplő - elérhetőségével lehetőség van akár az adatfelvétel
időpontjának előzetes egyeztetésre is. 2 Azt is jó tudni, hogy
a számlálóbiztosokat sorszámozott, nyakba akasztóval
ellátott, a személyi igazolványukkal együtt érvényes
számlálóbiztosi igazolványuk, valamint irattartó táskájuk
igazolja. Ha valamelyik biztos a képen szereplő kék kártyáját
elveszíti, annak pótlásáig nem folytathatja az adatfelvételt. A
kis kék plasztik kártya első oldalán szerepel az igazolvány
száma, valamint a biztos neve; a hátoldalán pedig a helyi
jegyző aláírása.

Akiben még ezek után is kételyek merülnek fel a
számlálóbiztos valódiságát illetően, az az alábbi két,
ingyenesen hívható telefonszámon leellenőrizheti a biztosa
személyét: 06-80-200-014, 06-80-200-224
Ezeket a számokat a Központi Statisztikai Hivatal működteti.

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy ebben az
időszakban fokozottabban figyeljenek az esetlegesen
felbukkanó tolvajokra, trükkös elkövetőkre, akik a
népszámlálást akarják kihasználni az állampolgárok
megtévesztésére, a könnyű zsákmányszerzésre. Ne adjunk
esélyt az elkövetőknek, legyünk elővigyázatosak!

Az egyedülálló, és/vagy idős emberek kérjék a
szomszédok segítségét a számlálóbiztos érkezésekor, ha
maguk nem tudnak teljesen megbizonyosodni arról, vajon
tényleg az illetékes személy érkezett –e meg. Aki nem otthon
szeretné kitölteni a kérdőíveket, megteheti, hogy hivatali
munkaidőben felkeresi a Központi Statisztikai Hivatal
megyei irodáját, és ott, akár a személyzet segítségével tölti ki
az adatlapokat teljesen biztonságos körülmények között.

Ugyancsak a sértetté válást kerülhetjük el akkor, ha
interneten keresztül adjuk meg adatainkat. Erre október 1 -16.
között van lehetőség, a postaládába bedobott népszámlálási
csomagban szereplő internetes kód segítségével.

Van tehát több mód, hogyan kerülhetjük el az
áldozattá válást. Ne feledjük: ne engedjünk be idegent a
lakásba, ha mégis, akkor soha ne hagyjuk őrizetlenül!
Amennyiben mégis baj történne, úgy a 107-es, vagy 112-es

segélyhívó számokon értesíthetjük a rendőrséget a
történtekről.JÖVEDELEMIGAZOLÁS KÉRHETŐ TELEFONON

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az általános
telefonos tájékoztató rendszere mellett lehetőséget biztosít
egyes konkrét ügyek telefonon történő intézésére is.

Az e célra létrehozott Ügyintéző Contact Center (a
továbbiakban: ÜCC) az adózók beazonosítását követően,
személyes jelenlét nélkül, területi illetékesség alapján
biztosítja több ügytípusban az ügyfelek kiszolgálását.

Az ÜCC a folyószámlával, ügyfélkapu
regisztrációval, állandó meghatalmazással, törzsadatokkal
kapcsolatos tájékoztatással, a bevallási adatokkal és az
adózói, illetve a közösségi adószám igényléssel kapcsolatos
ügyek mellett a jövedelemigazolás iránti kérelmek
előterjesztésére is lehetőséget biztosít.

Az ÜCC belföldről helyi tarifával hívható a 06-
40/20-21 -22 telefonszámon, de külföldről is elérhető a 36-
1 /441 -96-00 telefonszámon.

A telefonos ügyintéző szolgáltatás munkanapokon
hétfőtől csütörtökig 8.30-16.00 óráig, pénteken 8.30-1 3.30-
ig áll rendelkezésre. Az ÜCC üzemidejéről a hangvezérelt
menüből is tájékozódhatnak az ügyfelek, menüstruktúrája a
hivatal honlapjáról letölthető.

Az ÜCC rendszer segítségével intézhető ügyek
köréről az Észak-magyarországi Regionális Adó
Főigazgatóság Tájékoztatási és Koordinációs Osztályának
munkatársai szolgálnak bővebb tájékoztatással az általános
tájékoztató telefonon keresztül: 06/40-42-42-42, mobil
hálózatból: 06/20-33-95-888, 06/30-33-95-888, 06/70-33-
95-888. FEKETEMUNKÁSOK NYOMÁBAN

Az őszi betakarítási munkákhoz kapcsolódó
akciósorozat részeként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal heves
megyei adóellenőrei a vámigazgatóság szakembereivel
együttműködve foglalkoztatás szabályszerűségére irányuló
ellenőrzést kezdeményeztek zöldség-gyümölcs
feldolgozással foglalkozó vállalkozásoknál. Az egyik
üzemben paradicsom-, paprika- illetve hagymasavanyítási
eljáráshoz szükséges előkészítő munkálatokat végeztek a
foglalkoztatottak. Az ellenőrzött vállalkozás telephelyére –
munkaerő-kölcsönzési szerződés keretében megbízott
foglalkoztató cégek – buszokkal szállították a munkásokat a
szomszédos megyékben levő településekről. Az ellenőrzést
végzők hosszas egyeztetést követően tudták a helyszínen
munkát végző valamennyi személy adatait rögzíteni a
jegyzőkönyvekben. Az adatok adóhatósági nyilvántartásból
történő lekérdezése után már a helyszínen megállapítást
nyert, hogy a munkát végző 69 személy közül mindössze 22
fő foglalkoztatása történt szabályszerűen, 47 főt a
munkáltatók bejelentés nélkül, „feketén” foglalkoztattak.
Gyakorlatilag valamennyi munkaerő-kölcsönzőként
közreműködő vállalkozásnál találtak az ellenőrök bejelentés
nélkül foglalkoztatott dolgozót. Az egyik legsúlyosabb
mulasztást elkövető vállalkozás a részéről delegált 41
munkát végző magánszemély közül egyetlen egyet sem
jelentett be. A mulasztást elkövető vállalkozások a
mulasztással arányos – a legsúlyosabb jogsértés esetében
milliós nagyságrendű – mulasztási bírság mellett 1 2 napos
tevékenység felfüggesztés szankcióval is számolhatnak.
Nemzeti Adó és Vámhivatal Északmagyarországi
Regionális Adó Főigazgatósága

A RÁTÓTI CSIKÓTOJÁS
NÉPMESE VILÁGNAPJA

Szeptember 30-
án emlékezünk meg Be-
nedek Elek meseíró, me-
segyűjtő születésnapjára,
ami egyben a Népmese
Világnapja.

Ebből az alka-
lomból Bükkábrányban
minden szeptember vé-
gén, harmincadika kör-
nyékén szokott lenni a
Jánosházi Könyvtárnak
valamilyen programja.
Van amikor az osztályter-
mek ajtajára van valami-
lyen mese függesztve,
vagy a könyvtárban volt
mesélés, meseelőadás
meghívott előadók segít-
ségével. 30-án reggel a
tanítási órák megkezdése
előtt egy kis színdarabbal
készült a negyedik osz-
tály. A tanulók Benedek
Elek "A rátóti csikótojás"
ismert meséjét adták elő.

DÖK KÖZGYŰLÉS
A BÁMK Arany

János Általános Iskola
Diákönkormányzata
szeptember 12-én 8 órától
megtartotta a 2011 /2012-
es tanév első közgyűlését.
Ennek keretein belül. A
diákok beszámoltak az
éves munkatervükről, il-
letve megtörtént az idei
év patronáló tanárának
választása is.

www.amk.bukkabrany.hu
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JÁNOSHÁZI KUPA
Az idei évben is megrendezésre került Bükkábrányban a Szép Pál Sporttelepen a

több mint tíz éves múltra visszatekintő Jánosházi Sándor Labdarúgó Emléktorna. A meghí-
vást öt csapat fogadta el, így a házigazdákkal együtt összesen hat csapat mérkőzött meg a
győzelemért és a vándorserlegért.

A nyitó beszédében Szalai Szabolcs polgármester közöntötte a résztvevőket és sport-
szerű versenyzést kívánt, majd Kovács Attila ismertette a szabályokat és a verseny menetét.
A szervezők úgy döntöttek körmérkőzéses rendszerben bonyolódjon le a torna, kispályás
szabályok alkalmazásával. Pontegyenlőség esetén a jobb gólarány volt a döntő tényező.

A kialakított két pályán folyamatosan zajlottak a mérkőzések egészen egy óráig. Az
összesítések után rögtön az eredményhirdetés kezdődött, ahol a tavalyi győztest megelőzve
Harsány csapata lett az első. Második helyen Tibolddaróc, a harmadikon pedig Mezőnyárád
csapata végzett. Negyedik lett Kisgyőr ötödik pedig Vatta csapata. A hazaiak udvariasan elő-
reengedve a többieket a hatodik helyet szerezték meg a tornán.

Megválasztották a gólkirályt, a legjobb kapust és mezőny játékost is. Ajándékot ka-
pott a legfiatalabb versenyző és a Bükkábrányiak legjobbja is.

Az eredményhirdetés után ebédre várták a csapattagokat, kísérőket a szervezők, a
Bányász Emlékház udvarára.

Bodzán László
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ERDEI ISKOLA
Szeptember első hetét a 6. osztály Parádfürdőn töltötte, ahol a tanulók az erdei isko-

la rendhagyó tanítási keretei között szereztek ismereteket az erdőre, a környék természeti ,
történelmi, és néprajzi értékeire vonatkozóan.

A közvetlen megtapasztalás a tanulás leghatékonyabb módja, erre épít az erdei isko-
la programja. Parádfürdő és környéke kiváló alkalmat biztosított ennek megvalósítására. A
tanulók a természetben végeztek megfigyeléseket, gyűjtőmunkát, szereztek ismereteket, és
sajátították el a tananyag idevonatkozó részeit. A sok túrázás, tanulás mellett jutott idő a já-
tékra is. Az átélt élmények mindenki számára emlékezetesek.

www.amk.bukkabrany.hu
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KÖNYVBEMUTATÓÉS KIÁLLÍTÁS
A könyvtári összefogás

rendezvénysorozat nyitó napján
október 3-án sorainkban kö-
szönthettük Némethi Lajost, aki
GriMaszk című verseskötetét
mutatta be, és rajta keresztül
megismerkedhettünk Kaján Ti-
bor grafikussal is.

Némethi Lajos tizenöt
esztendeje a B.-A.-Z. megyei
Fejlesztési Ügynökség igazgató-
ja, eredetileg kohász-jogász vég-
zettségű. Sok mindent el lehet
mondani róla, csak azt nem,
hogy a magánéletben is száraz
hivatalnok. Apa és lánya is von-
zódik a művészetekhez, sőt,
Zsófi zongoraművész.

Aműszaki pályát válasz-
tó Némethi Lajos könyveket ad
ki, felkérésre más könyveit il-
lusztrálja, – mert nagyszerűen
rajzol.

A 2010-es év ünnepi
könyvhetére jelent meg, és a
színház színes világáról szól Né-
methi Lajos újabb verseskötete,
amelyet Gyarmati Béla író,
aranytollas újságíró, a Miskolci
Nemzeti Színház nyugalmazott
igazgatója ajánl az olvasók fi-
gyelmébe. „Nem márványba,
mészkőbe vagy fába, „csak” rí-
mekbe faragva villan elénk pár
tucatnyi portré a színház világá-
ból – na meg holdudvarából –,
megbocsátó szeretettel, humor-
ral intve, oktatva, magyarázva,
sőt moralizálva. A Némethi La-
jos kobzán született strófák bi-
zony nemegyszer szíven ütnek,
de csak annyira, mint a román-
cokhoz illik, azaz szelídítve –
avagy inkább fonákjára fordítva
– szerepek és szereplők drámai
jellegét. A kötetet a zseniális Ka-
ján Tibor karikatúrái emelik a
zsinórpadlás magasságán is túl
– ahol már a csodák kezdőd-
nek.”

A 180 négysoros verset
tartalmazó, és mintegy 200 –
már elhunyt – magyar színmű-
vész nevét említő, Tellinger
András által tervezett könyvet
most maga a szerző mutatta be
nekünk, majd megismerhettük
Kaján Tibor munkásságát.

Kaján Tibor 1921 -ben
született Miskolcon. A ma élő

művészeink egyik legnagyobbi-
ka. Műfajában - a karikatúrában
– vitathatatlanul a legelső. If-
jabb pályatársai szinte mind-
nyájan az ő köpenyéből bújtak
ki.

„Karinthy nélkül nem
lettem volna az, amivé váltam”
– vallja. Ő ebben a – bizony
mostohán kezelt – műfajban
Karinthy Frigyes magasságáig
jutott el. Csak éppen rajzban.

A Képzőművészeti Fő-
iskolán mesterei: Kmetty János,
Barcsay Jenő, Koffán Károly,
karikaturista tanítói és példaké-
pei a nagy elődök és kortársai:
Gáspár Antal, Kassowitz Félix
és Saul Steinberg. Az 1945-ben
induló Ludas Matyi című lap-
nak 1963-ig belső munkatársa,
1 976-ig a Tükör állandó rajzo-
lója. Kevés olyan igényes napi-
lap, folyóirat, kiadvány volt
hazánkban az elmúlt 60-70 év-
ben, amely ne fogadta volna
szívesen filozofikus – döntően
szöveg nélküli, igényes grafikai
megjelenítésű – munkáit. Kizá-
rólag fekete-fehér művei csodá-
latos világunk ezernyi színét
tárják elénk.

Elismeréseinek, kitünte-
téseinek száma ma már nehezen
nyilvántartható. Tisztelői, tanít-
ványai szeretete, elismerése,
nemzetközi rangja pótolja a ré-
gen kiérdemelt, de eddig – hi-
vatalosan – elmaradt
Kossuth-díját.

Kaján Tibor humanista
életműve, emberi tartása, auto-
nóm és szuverén egyénisége,
világlátása örök időkre példa
lehet minden, a világról, az em-
beri lét értelméről és nagysze-
rűségéről gondolkodó ember
számára. Hazánkban és a világ-
ban – egyaránt.

www.amk.bukkabrany.hu
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SPORTSIKEREK
Sebők Klau-

dia 8. osztályos tanu-
ló ismét öregbítette
iskolánk, és közsé-
günk hírnevét. 2011 .
szeptember 11 -én ren-
dezték meg az I. Ózdi
"JOHNSON" triatlon
versenyt, ahol Dana
mindenkit maga mö-
gé utasítva megsze-
rezte az első helyet.
2011 . szeptember 18-
án pedig a sokadjára
Egerben megrende-
zett Barokk Futópará-

dén nem talált
legyőzőre. Gratulá-
lunk és további szép
sportsikereket kívá-
nunk a bükkábrányi
triatlonista hölgynek!

ÚSZÁSOKTATÁS
Az iskola har-

madik osztályos tanu-
lói 2011 . szeptember
5-től kettő héten ke-
resztül, minden nap
úszásoktatáson vettek
részt.

A hagyomá-
nyoktól eltérően eb-
ben az évben a
Bogácsi Thermálfür-
dőben került sor az
oktatásra. Az idő na-
gyon kedvező volt és
a kitartó, lelkes mun-
ka meghozta a gyü-
mölcsét. Minden
tanuló vízbiztonságot
szerzett, valamint - el-
térő szinten - elsajátí-

tották a mellúszás
alapjait, mely kö-
szönhető Mező Gá-
bor testnevelő
odaadó, kitartó mun-
kájának.

A ME Zrt.
segítette a tanulók
utaztatását!

OKTÓBER 6.
1849. októ-

ber 6-ra emlékeztek a
bükkábrányi iskola ta-
nulói.

Az 5. osztály
műsorában megeleve-
nedett a szabadság-
harc 1 3 honvéd
tábornoka, akiket
1 849. október 6-án
végeztek ki Aradon.
A kormány 2001 -ben

a magyar nemzet
gyásznapjává nyilvá-
nította a történelmi
napot. Az Oktatásért
Felelős Államtitkár-
ságnak köszönhetően
az iskola 4. és 8. osz-
tályos tanulói az ün-
nepség keretében
átvették a Nemzeti
Hitvallás és a Nem-
zeti Alaptörvény fü-
zetét.

Bodzán Gábor



BESZOKTATÁSAZ ÓVODÁBAN
Az újonnan óvodá-

ba jövő gyerekek beszokta-
tása a szülőkkel együtt,
fokozatosan történik. A böl-
csődéből kikerülő gyereke-
ink gond nélkül
illeszkednek be az óvodai
életbe, a családból érkező
kiscsoportosok viszont már
nehezebben válnak el a szü-
lőktől. Fontos, hogy óvodá-
ba érkezés előtt a leendő
óvodás megismerje az óvó-
nőket, az óvodát, melyre a
beiratkozáskor, a nyílt na-
pon és a családlátogatáson
van lehetőség.

A beszoktatás idő-
szakában arra kell töreked-
ni, hogy a legkisebbek is
megtalálják a helyüket és
jól érezzék magukat az
óvodai közösségben.

ÁLLATOK VILÁGNAPJA
Az óvodai élet ked-

ves hagyománya az Állatok
Világnapjának megünnep-
lése. Október 4-én minden
gyermekcsoport vendégül
látott egy kisállatot. A gye-
rekek így megfigyelhették a
teknősbéka, nyuszi, hör-
csög egész napi tevékeny-
ségét. Megfigyelték
környezetükben a háziálla-
tokat, kutyát, cicát, nyuszit.
Szeretnénk elérni, hogy
gyermekeink ne csak ezen a
napon figyeljenek az álla-
tok védelmére, szeretetére.

ÁBRÁNYI KRÓNIKA
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EGÉSZSÉGNAPI PROGRAMOK
A Főnix Életmód Egyesület szer-

vezésében az idén szeptember 10-én ke-
rült sor a már hagyományosnak
tekinthető egészségnapi programsorozat-
ra. A rendezvénynek az általános iskola
adott otthont. A megnyitón Bodzán An-
tal alpolgármester köszöntötte a szerve-
zőket és érdeklődőket.

A délelőtt folyamán mindenki-
nek lehetősége volt ellenőriztetni a vér-
nyomását, vércukor szintjét. De aki
igényelte, az részt vehetett általános álla-
pot felmérésen is, vagy éppen a jósnőt
kérdezhette jövője felől. Ezen kívül
masszázsra, gyógytornára, vagy éppen
terhes tornára is lehetett jelentkezni. A
nap folyamán egészen estig az egészség
szem előtt tartásával készült ételek vár-
ták a vendégeket.

A délután leginkább az előadá-
sok jegyében telt. Többek között Deme-

ter János mentőtiszt, a Miskolci
Egyetem tanársegéde látta el hasznos
gyakorlati tanácsokkal a közönséget az
új jáélesztéssel kapcsolatban. De jelen
volt Dr. Szarka Annamária orvos-termé-
szetgyógyász is, aki a homeopátiás gyó-
gyítás lehetőségeire és előnyeire hívta
fel a figyelmet.

A nap végén pedig akinek volt
bátorsága és megfelelő lelki ereje az ki-
próbálhatta a parázson járást is.

Kovács Gyula

4

PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNY
A Társadalmi Infrastruktúra Opera-

tív Program 1 . számú prioritása az oktatási
infrastruktúra fejlesztését támogatja. Az uni-
ós projektnek köszönhetően 7.342.500.Ft ér-
tékű fejlesztés valósult meg a bükkábrányi
iskolában, melyet október 7-én mutattak be
projektzáró rendezvény keretében a helyi pe-
dagógusok.

Bükkábrány község önkormányzata
elkötelezett az alapfokú oktatás szakmai esz-
közrendszerének fejlesztése terén. A korsze-
rű informatikai eszközök pályázati
beszerzése azonban szakmai-módszertani
feladatokkal párosul, amelyet az iskola neve-
lőtestülete felvállalt és ennek köszönhetően
folyamatosan beépül a korszerű digitális esz-
közök használata a tanítási órákba.

A vendégek Szalai Szabolcs polgár-
mester úr köszöntötte a pályázó önkormány-
zat nevében. Ezt követően két bemutató órát
láthattak az érdeklődők. A 3. osztályban ol-
vasás órán La Fontaine: A teknős és a nyúl
c. mese került feldolgozásra, amely során a
tanulók színes feladatokat oldottak meg az
interaktív táblával. Az 5. osztály hon- és
népismeret órán az előző múzeum pedagógi-
ai óra tapasztalatait dolgozták fel a gyere-
kek. Szemléltetésként videó bejátszás, és az
aktív tábla izgalmas feladatai szolgáltak. He-
gedűsné Kovács Anita tanítónő és Tóth Eri-
ka tanárnő irányította az órákat, melyek
végén rövid visszajelzésre is sor került a lá-
togató szülők részéről.

A vendégeket ezt követően megte-
kintették az új interaktív táblákkal felszerelt
termeket, és a tanulói PC-vel bővült infor-
matika termet.

Zárásként Derekasné Orosz Andrea

igazgató, projektmenedzser TIOP-1 .1 .1 -
07/1 -2008-0358. sz. pályázati projekt szak-
mai tartalmát foglalta össze, a Szinva Net
Kft. munkatársa: Szak Endre pedig az esz-
közöket szállító cég képviseletében kívánt
sok sikert az iskola pedagógusainak az esz-
közök használatához.

Derekasné Orosz Andrea




