
ÁBRÁNYI KRÓNIKA

WWW.BUKKABRANY.HU

ÁBRÁNYI KRÓNIKA - BÜKKÁBRÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
FELELŐS KIADÓ: POLGÁRMESTERI HIVATAL, BÜKKÁBRÁNY SZERKESZTŐSÉG: BV MÉDIA BT. - 3422 BÜKKÁBRÁNY, JÓKAI ÚT 21 /A

TEL. : 30/372-0691 30/296-8854 E-MAIL: ABRANYIKRONIKA@BUKKABRANY.HU HONLAP: WWW.BUKKABRANY.HU
A KÖVETKEZŐ SZÁM LAPZÁRTÁJA: 2011 . NOVEMBER 30.

A BEKÜLDÖTT CIKKEKET CSAK NÉVVEL EGYÜTT ÁLL MÓDUNKBAN MEGJELENTETNI .

Bükkábrány Önkormányzatának Lapja XIII. évfolyam 1 0. szám - 2011 . október

TESTÜLETI ÜLÉS
Október 26-án tartotta Bükkáb-

rány község képviselő – testülete soron
következő ülését. Az ülésen összesen 4 na-
pirendi pontot tárgyaltak a résztvevők.

Elsőként a Bükk-Térségi LE-
ADER egyesület alapításáról döntöttek
egyhangúlag a jelenlévők.

Második napirendi pontban egy
pályázat benyújtásáról tárgyaltak ami
több energiaudvar megvalósítását céloz-
za. Az önkormányzat a hivatal mögötti te-
rületen egy napparabola és a hozzá
tartozó töltőállomás és energiatároló felál-
lítását tervezi még az Ábrányi Ifjúságért
Közalapítvány az óvodában napelemes
kiserőmű és a hozzá tartozó tárolóegység
megvalósítását célozta meg. Mindkét pá-
lyázat benyújtását egyhangúlag támogatta
a képviselő-testület.

Harmadikként egy formai javítást
szavaztak meg egyhangúlag a képviselők,
miszerint az eddig két helyrajzi számmal

rendelkező, az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő ingatlan mostanra egy helyrajzi
számmal rendelkezik, így lehetővé vált a
288/4-es helyrajzi számú műszerház érté-
kesítése.

Negyedik pontban az indítvá-
nyok és javaslatok között szerepelt, hogy
az iskola felújítási munkálatai befejeződ-
tek, a következő héten megkezdődik a
parkolók kialakítása az udvaron, így az
ismét munkaterület lesz. A sportöltöző lé-
tesítésénél lejárt a közbeszerzés, az aján-
latok elbírálása folyik, valamint Kovács
Attila beszámolt arról, hogy megkezdték
az öltöző előkészítését a felújításhoz.

Szó esett még arról is, hogy az
ünnepekre való tekintettel megkezdődött
a temetők előtti részek rendbetétele, vala-
mint a szemetesek kiürítése.

Utolsóként elhangzott, hogy aki
teheti jöj jön el a november 5-én tartandó
ingyenes szűrőnapra.

Bodzán Gábor

.

Nyékládháza - Bükkábrány

A megyei I. osztályú labdarúgó baj-
nokság soron következő fordulójában 2011 .
október 1 -én, szombaton a bükkábrányiak
Nyékládházára utaztak. A felnőtt csapatok
mérkőzése 15 órakor vette kezdetét.

A nyékiek helyzetei és lehetőségei el-
lenére az ábrányiak szerzett vezetést, a 9. perc-
ben Balogh Dénes találata révén 0-1 lett az
eredmény.

A 23. percben a nyékládházi együt-
tesnek sikerült kiegyenlítenie, Tóth Rajmund
gólja révén 1 -1 lett az eredmény.

Az első félidőnek tehát 1 -1 -es állás
mellet vetett véget a bíró, így a második 45
percnek egyenlő eséllyel vághattak neki a csa-
patok.

A 2. játékrészben sem a hazai együt-
tesnek, sem az ábrányi csapatnak nem sikerült
gólt szerezni.

A bükkábrányi együttes többször ke-
rült közel ahhoz, hogy gólt szerezzen és átve-
gye a vezetést, azonban találatot nem sikerült
elkönyvelniük, így a Nyékládháza-Bükkáb-
rány felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzés vég-
eredménye 1 -1 lett.

Bükkábrány - Felsőzsolca

2011 . október 8-án, szombaton a
Bükkábrányi Sport Club felnőtt csapata hazai
pályán fogadta Felsőzsolca csapatát. A találko-
zó 15 órakor kezdődött el.

Az első félidőben a két csapat közül
a bükkábrányi bizonyult erősebbnek és elszán-
tabbnak, ők alakítottak ki több helyzetet.

A 28. percben Bányai Norbert sza-
bálytalankodott ellenfelével, így ő is sárga la-
pos bírói figyelmeztetésben részesült.

Az ezt követő szabadrúgás elvégzé-
sét követően pedig Boros Richárd juttatta a fel-
sőzsolcai kapuba a labdát, így vezetést
szereztek az ábrányiak, 1 -0 lett az állás.

Az első félidőnek 1 gólos ábrányi ve-
zetés mellett vetett véget a játékvezető.

A 2. játékrészben az ábrányiak gya-
koroltak nyomást ellenfelükre és tartották ost-
rom alatt a zsolcai kaput.

A második félidőben nem bírtak egy-
mással a csapatok, így a Bükkábrány-Felső-
zsolca felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzés
végeredménye a félidei eredmény, azaz 1 -0
maradt.

Abaújszántó - Bükkábrány

A megyei I. osztályú labdarúgó-baj-
nokság soron következő fordulójában 2011 .
október 15-én, szombaton a bükkábrányiak
Abaújszántó otthonába utaztak. A felnőtt csa-
patok mérkőzése 15 órakor vette kezdetét.

A hazaiak már a 8. percben megsze-
rezték a vezetést, Németh Béla találata révén
1 -0 lett az eredmény. A 11 . percben vette elő a
bíró a mérkőzésen először a sárga lapot és mu-
tatta fel Dóczi Istvánnak szabálytalanságáért.

A 12. percben az ábrányiaknak máris
sikerült kiegyenlíteni, Kánya Adrián Michel
találata révén 1 -1 -re változott a találkozó állá-
sa.

A 36. percben az abaújszántói Ba-
logh Ferenc szabálytalankodott ellenfelével
olyan súlyosan, hogy a játékvezető egyből a
piros lapot vette elő és küldte idő előtt az öltö-
zőbe a játékost, így az ábrányiak emberelőny-
be kerültek.

A 42. percben Jáger András műesé-
sét figyelmeztette sárga lappal a bíró, majd a
44. percben még Konyecsnyik János is elköny-
velhetett egy sárga lapot reklamálásért.

A sok sárga és piros lap mellett a csa-
patok az első félidőben egy-egy gólt szerez-
tek.

Az abaújszántói csapat az emberhát-
rány ellenére az 50. percben ismét átvette a ve-
zetést, Jáger András találata révén 2-1 lett az
állás.

A bükkábrányi együttes a 2. félidő
hátra lévő részében többször került közel ah-
hoz, hogy gólt szerezzen, az emberelőny elle-
nére nem sikerült kiegyenlíteniük, így az
Abaújszántó-Bükkábrány felnőtt bajnoki lab-
darúgó mérkőzés végeredménye 2-1 lett.

Bükkábrány - Sajóbábony

A megyei I. osztályú labdarúgó baj-
nokság soron következő fordulójában 2011 .
október 22-én, szombaton a bükkábrányiak ha-
zai pályán fogadták Sajóbábony együttesét. A
felnőtt csapatok mérkőzése 14 óra 30 perckor
vette kezdetét.

A 27. percben a bükkábrányiak javá-
ra büntetőrúgást ítélt a játékvezető. A 11 -est
Boros Richárd értékesítette, így vezetést sze-
reztek az ábrányiak.

A 30. percben a sajóbábonyiaknak
máris sikerült kiegyenlíteni, Demeter Ádám ta-
lálata révén 1 -1 -re változott a találkozó állása.
A 31 . percben Kánya Adrián Michel szabályta-
lanságát figyelmeztette sárga lappal a bíró.

A 39. percben Nagy László állította
meg szabálytalanul ellenfelét, így neki is sár-
ga lapot mutatott fel a bíró, de mivel a mérkő-
zésen már részesült hasonló
figyelmeztetésben, a bíró a piros lapot is elő-
vette és küldte idő előtt az öltözőbe a játékost,
így az ábrányiak emberhátrányba kerültek.

A sok sárga és piros lap mellett a csa-
patok az első félidőben egy-egy gólt szerez-
tek, így a 2. 45 percnek 1 -1 -es állás mellet

vághattak neki a csapatok.
A bükkábrányi csapat az emberhát-

rány ellenére a 48. percben ismét átvette a ve-
zetést, Boros Richárd találata révén 2-1 lett az
állás.

A 69. percben a bábonyi Mizser Fe-
renc részesült sárga lapos játékvezetői figyel-
meztetésben, de mivel az első félidőben már
neki is mutatott fel sárga lapot a bíró, ő is pi-
ros lappal, idő előtt térhetett az öltözőbe, így
a bábonyiak létszáma is 10 főre csökkent.

A 76. percben Dorogi Szabolcs síp-
szó utáni labdaelrúgásét figyelmeztette sárga
lappal a bíró, majd a 77. percben Nyeste Já-
nos reklamálást megelégelve neki is sárga la-
pot mutatott fel.

A 80. percben a bábonyi csapatnak
sikerült kiegyenlítenie, Demeter Ádám gólja
2-2-re változtatta az állást.

Az ábrányiak válasza a bábonyi gól-
ra azonban gyorsan megérkezett, a 81 . perc-
ben Bogyó Károly gólja révén 3-2 lett az
állás.

A fordulatos, izgalmas mérkőzésen
tehát az ábrányiak egy góllal jobban voltak, a
Bükkábrány – Sajóbábony felnőtt bajnoki
labdarúgó mérkőzés végeredménye 3-2 lett.

Sajószentpéter - Bükkábrány

A megyei I. osztályú labdarúgó baj-
nokság soron következő fordulójában 2011 .
október 29-én, szombaton a bükkábrányiak
Sajószentpéter otthonába utaztak. A felnőtt
csapatok mérkőzése 14 óra 30 perckor vette
kezdetét.

A bükkábrányiak már a 9. percben
megszerezték a vezetést Bogyó Károly talála-
ta révén 0-1 lett az eredmény.

A 17. percben vette elő a bíró a mér-
kőzésen először a sárga lapot és mutatta fel
Nagy Milánnak. A 32. percben az ábrányiak-
nak sikerült tovább növelni előnyüket, Szur-
dok Dávid gólja révén 0-2-re változott a
találkozó állása.

Az első félidőnek 0-2-es állás mel-
lett vetett véget a játékvezető.

A 46. percben megszületett a harma-
dik bükkábrányi találat is, Lénárt László gólja
0-3-ra változtatta a mérkőzés eredményét.

A 77. percben a sajószentpéteri csa-
patnak sikerült megszereznie a szépítő talála-
tot, Dudu Ádám lőtt gólt, így 1 -3 lett az
eredmény.

A 78. percben Szalkai Dávid része-
sült sárga lapos bírói figyelmeztetésben mivel
a 16-oson kívül ért kézzel a labdához.

A Sajószentpéter-Bükkábrány fel-
nőtt bajnoki labdarúgó mérkőzés végeredmé-
nye 1 -3 lett.

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

Németh Zsuzsanna és
Varga László gyermeke
Lorena Diána

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

Gratulálunk!

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

Szép Józsefné
Czudar Erzsébet
élt: 71 évet

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

Krokos Attila
élt: 41 évet

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

Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak!

FALUGAZDÁSZ FOGADÓÓRA
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleimet, hogy 2011 . júliustól az ügyfélfogadás

Bükkábrány településen technikai okok miatt szünetel!
Elérhetőségem:
Mezőkeresztes: Szerda: 8:00 – tól 1 3:00 –ig
/Polgármesteri Hivatal B épületében/
Mezőkövesd: H-P: 8:00 – tól 1 :600 –ig
/Marx K. út 1. ügyvédek utcája, ügyészség épülete alatt falugazdász iroda/
Az ügyfélfogadás rendje változó, kérem, mielőtt fogadóórára
jönne keressenek előtte, időpont egyeztetés végett!
Telefon: 06-20/448-40-76
E-mail: csazso2@gmail.com

Kérem a mezőgazdasági termelőket, hogy az agrár-szakigazgatással összefüg-
gő problémával, kérdéssel, ügyfélfogadási időn túl a mezőkövesdi irodát szíveskedje-
nek felkeresni, melynek elérhetősége: 49/411-366 vagy a megadott elérhetőségeimen
tudnak keresni.

Kovácsné Csáki Zsófia  falugazdász
NETRE FEL!

2011 . október 8-án délután gyűl-
tek össze a Tornácos Házban azok a felnőt-
tek akik a számítástechnikai képzés iránt
érdeklődtek. 1 0 alkalommal, péntekenként
16-1 8 óra között lesznek a képzések az ál-
talános iskola géptermében.
Ízelítő a tanfolyam tematikájából:
- Számítástechnikai alapismeretek.
- Ismerkedés a számítógéppel.

- Hardver, szoftver alapismeretek.
- A számítógép bekapcsolása, operációs
rendszer betöltődése.
- Billentyűzet és az egér kezelése.
- Windows alapismeretek.
- Asztal, Tálca és Start menü.
- Ablak, ikonok fogalma, kezelése.
- Elektronikus levelezés.
- Ingyenes elektronikus levelezőrendsze-
rek, ezek használata.

TUDTAE
hogy Bükkábránynak - a

ma is meglévők mellett - a kö-
zépkorban két olyan szomszédos
települése is volt, amelyek ma
már nem léteznek?

Egyikük Barátnyárád volt
(egykori írásmód szerint Bara-
thynarad). A falu pontos helyét
ma már nem könnyű behatárol-
ni, de azt tudjuk, hogy Alsóáb-
ránytól délre, a mai Ábrány és
Mezőnyárád közötti területen fe-
küdt. A török időkben lerombol-
ták és elnéptelenedett, de nem
épült új já.

A másik szomszéd Leány-
falu volt, amely inkább Felsőáb-
rányhoz volt közel. Attól
mintegy 3 km-re északra, Ti-
bolddaróc és Sály között feküdt.
Inkább egy népesebb tanya be-
nyomását keltette, mégis önálló
településként említik a források,
hiszen saját katolikus temploma
és temetője is volt. Egykori he-
lyén mind a mai napig kerülnek
elő mélyszántás alkalmával épü-
let maradványok.
Utolsó lakói XX. század elején
költöztek el, és vált teljesen la-
katlanná.

Szerk.: Kovács Gyula



MEGÚSZHATJA A SORBAN ÁLLÁSTADÓÜGYEI INTÉZÉSE SORÁN
Nem kell sorban állnia a Nemzeti Adó- és Vámhi-

vatal ügyfélszolgálatán, ha az adóhatóság telefonos ügyfél-
tájékoztató és ügyintéző rendszerét (ÜCC) használja!

Ez az állami adóhatóságnál 2009. július 1 -jétől mű-
ködő, egyedülálló rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy
az adózók a beazonosításukat követően, meghatározott ügy-
típusokban személyes megjelenés nélkül, telefonon keresz-
tül intézhessenek konkrét, már folyamatban lévő
adóügyeket, vagy kérhessenek egyedi ügyekben tájékozta-
tást. E körben lehetőség van többek között az adózói folyó-
számlával, folyószámla-kivonattal, egyedi bevallási
adatokkal, adózói törzsadatokkal kapcsolatos tájékoztatás
kérésére, egyes adónemek közötti átvezetések kezdeménye-
zésére, papír alapú bevallás esetén annak személyes jelenlé-
tet nem igénylő javítására, a törzsadatokat érintő egyedi
bejelentésekkel, változásbejelentésekkel kapcsolatos ügyin-
tézésre vagy akár jövedelemigazolás igénylésére is.

A fenti szolgáltatások igénybevételéhez csupán
annyit kell tennie, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hon-
lapján (www.nav.gov.hu) elérhető 11UK30-as nyomtatvány
kitöltésével és az illetékes adóigazgatósághoz papír alapon
vagy ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton történő eljut-
tatásával egyedi ügyfél azonosító számot igényel, amely-
nek megérkezését követően már az adótitok sérelme és
személyes megjelenés nélkül tájékozódhat vagy járhat el
adóügyeiben.

Igényeljen tehát azonosító számot, takarítson meg
időt, és intézze adóügyeit otthonról egyszerűen, felesleges
sorban állás nélkül a belföldről helyi tarifával hívható
06/40-20-21 -22-es kék számon vagy külföldről a 36/1 -441 -
9600-ás telefonszámon, ahol munkatársaink hétfőtől csütör-
tökig 8.30-tól 1 6 óráig, a pénteken pedig 8.30-tól 1 3.30-ig
készséggel állnak a rendelkezésére!

A MUNKÁLTATÓ FELELŐSSÉGEA JÖVEDELEM LETILTÁS SORÁN
Az esedékességig nem rendezett adófizetési kötele-

zettség esetén, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a hátralékos
adózókkal szemben rövid időn belül megindítja a végrehaj-
tási eljárást. Ha a késedelemben lévő magánszemély rend-
szeres jövedelemmel, egyéb járandósággal (munkabér,
illetmény, munkadíj , egyéb díjazás, juttatás, nyugdíj) ren-
delkezik, az adóhatóság az adótartozást elsősorban ennek a
letiltása útján szedi be.

A bírósági végrehajtásról szóló törvényben szabá-
lyozott letiltás során az adóhatóság a jövedelmet folyósító
szervezetet vagy személyt hívja fel – az adós egyidejű érte-
sítése mellett – a nettó jövedelem 33%-ának (többszörös le-
tiltás esetén legfeljebb 50%-ának) az adótartozás
megtérüléséig történő rendszeres letiltására. A nettó jövede-
lemnek csak a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegét (jelenleg 28 500 Ft) meghaladó része vonható letil-
tás alá. Nem lehet az adótartozás behajtása érdekében letil-
tás alá vonni a baleseti járadékot, a táppénzt, a gyermekek
nevelését támogató juttatásokat (pl. : gyes, gyed, családi pót-
lék, nevelési segély stb.), a munkanélküli segélyt, valamint
a gondozási, ápolási díjat, a segélyeket. A jogalkotó ezáltal
az alacsony, illetve a célzott támogatásként juttatott jövede-

lemmel rendelkező adósok létfenntartását kívánja biztosí-
tani. A jövedelem típusok minősítése, a tényleges
számítások elvégzése és a megfelelő visszajelzés megtéte-
le a kifizetőhely feladata.

A letiltással kapcsolatos munkáltatói kötelezettsé-
geket részletesen szabályozza a jogszabály, amelynek be-
tartását a NAV végrehajtói a munkáltatónál a helyszínen is
ellenőrizhetik. Ebbe beletartozik a munkáltatói visszaiga-
zolás határidőben történő visszaküldése, a munkavállaló
értesítése a letiltásról, a levonás szabályszerű kiszámítása
és a levont összegek átutalása. A szabályok megsértése
esetén az adóhatóság határozattal kötelezheti a kifizetőt a
levonni, átutalni, megfizetni elmulasztott összeg erejéig az
adótartozás megfizetésére.

Fontos tudni – és ez gyakran elkerüli a munkálta-
tók figyelmét –, hogy korlátozás nélkül végrehajtás alá
vonható a havonta kifizetett munkabérnek az a része,
amely meghaladja az öregségi nyugdíj legalacsonyabb
összegének ötszörösét. Vagyis az e feletti nettó összeg tel-
jes egésze letiltandó.

Gyakori hiba a munkáltatók részéről az ún. levo-
nási sorrend figyelmen kívül hagyása is. A törvény a jöve-
delmek többféle követelés fejében történő letiltásakor
fontossági sorrendet határoz meg. Eszerint az adó- és járu-
léktartozások megtérülését a tartásdíjak után, de az egyéb
tartozások (mint pl. közüzemi díjak, vagy hiteltartozások)
előtt kell biztosítania a munkáltatónak függetlenül attól,
hogy melyik letiltás érkezett korábban.

A munkáltatói felelősség megállapításával szükség
szerint, de egyre gyakrabban és hatékonyabban él az adó-
hatóság. Ha a kifizető egyáltalán nem, vagy nem a jogsza-
bályoknak megfelelően teljesíti a letiltással kapcsolatos
kötelezettségeit, ellene szintén végrehajtás indul, amely
során valamennyi végrehajtási cselekmény alkalmazható,
többek között hatósági átutalási megbízás foganatosítása,
ingóságok, ingatlanok, követelések, lefoglalása és árvere-
zése.

HOGYAN ÉL TOVÁBBA LAKÁSSZERZÉSI KEDVEZMÉNY?
2008. január 1 -jétől megszűnt a lakásszerzési ked-

vezmény, ha azonban valaki ezt megelőzően adta el ingat-
lanát, és az eladást követő 5 éven belül lakáscélra költi el
ezt a jövedelmet, akkor az adóhatóságtól visszakérheti a
korábban befizetett adóját.

Ehhez az szükséges, hogy a magánszemély az em-
lített időtartamon belül lakást vásároljon, építsen, meglévő
lakását legalább egy lakószobával bővítse, vagy bérleti jo-
got szerezzen. A lakáscélú felhasználás nemcsak saját rész-
re történhet, hanem gyermek, szülő, házastárs, testvér
javára is.

A visszatérítési igény bejelentését kérelemben
szükséges előterjeszteni, melyhez csatolni kell az adás-vé-
teli szerződést, a földhivatali bejegyzési kérelmet, bérleti
jog esetén a bérleti szerződést, építésnél. bővítésnél, a
használatbavételi engedélyt, és az építési számlákat is.

A lakásszerzési kedvezmény további szabályairól
bővebben tájékozódhat telefonon a NAV Általános Tájé-
koztató Contact Centerén (06-40/42-42-42) keresztül.

Nemzeti Adó és Vámhivatal BorsodAbaújZemplén Megyei
Adóigazgatósága

KOSZORÚZÁS
Bükkábrány dísz-

polgárainak sírjánál, és a
világháborúban elhunyt
lakosok emléktáblájánál
helyezte el az emlékezés
koszorúját a képviselő-
testület október 26-án.

Kovács Gyula

HALLOWEEN AZISKOLÁBAN
Töklámpást fa-

ragtak, vidám jelmezekbe
bújtak, kifestették magu-
kat az idei Halloween
party-ra érkező diákok. A
diákönkormányzat ha-
gyományos rendezvényén
jól szórakoztak a gyere-
kek.

A halloween ősi
kelta hagyományokból
kialakult ünnep, amit el-
sősorban az angolszász
országokban tartanak
meg, bár mára már az
egész világon elterjedt. A
boszorkányok, kísértetek
és egyéb szellemek ünne-
pe. Október 31 -én tartják.

A kereszténység
terjesztésekor a hittérítők
azt a feladatot kapták,
hogy lehetőség szerint a
keresztény szokásokat a
pogány ünnepekhez iga-
zítsák azok betiltása he-
lyett. Így ez a pogány
ünnep a keresztény min-
denszentek ünnepe lett.

Bodzán László
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ÁBRÁNYI ŐSZ A SZÉPKORÚAKAT KÖSZÖNTÖTTÉK
Már hagyományosnak tekinthető

Bükkábrányban az a rendezvény, amelyre
idén is sor került a Jánosházi Sándor Könyv-
tár és Szabadidő Központban. A község 65
év fölötti lakóit köszöntötte és vendégelte
meg az önkormányzat október 14-én a torna-
teremben.

A szép számmal összegyűlt időseket
előbb az óvodások szórakoztatták egy sajá-
tos, de nagy sikert aratott keringő koreográfi-
ával. Ezt követően Szalai Szabolcs
polgármester mondott ünnepi köszöntőt, ki-
emelve: az idősebb generáció tevékenységé-
re és segítségére ugyanolyan szüksége van
mindannyiunknak, mint bármely más korosz-
tályéra.

A köszöntők sorához csatlakozott az
iskola néptánc csoportja is zenés műsorával,
illetve a 7. osztályosok is készültek egy vi-
dám jelenettel, amelyet Arany János A füle-

müle című verse ihletett. A Bükkábrányi
Népdalkör pedig több dalcsokorral is ké-
szült az ünnepi alkalomra.

A disznótorosból álló finom vacso-
rát a községi vezetés és a hivatal dolgozói
szolgálták fel a vendégek számára.

Aki pedig szerette volna lemozogni
a kiadós plusz kalóriákat, azok számára Vi-
téz Bacsi József és kis zenekara gondosko-
dott estébe nyúlóan a talpalávalóról.

Kovács Gyula
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NEMZETI ÜNNEP
Október 23-án az iskola tornatermében kezdődött az a megemlékezés, melynek ke-

retein belül a bükkábrányi lakosok is leróhatták kegyeletüket az '56-osok emléke előtt, illet-
ve megemlékeztek a harmadik Magyar Köztársaság kikiáltásának 22. évfordulójáról.

Szalai Szabolcs polgármester ünnepi beszédében kiemelte a történelem fiatal hősei-
nek példaértékű kiállását a magyar haza mellett. Ezután a Bükkábrányi Népdalkör ez alka-
lomra összeállított műsorát hallhatták az ünneplők, amely énekek az '56-os kivándorolt
magyarság keserűségét idézték, majd az általános iskola 8. osztályos tanulóinak előadásában
elevenedtek meg a forradalmi események az énekkar közreműködésével.

A nyitó ünnepség végeztével fáklyás felvonulás indult a hősi emlékműhöz, ahol ko-
szorúkkal tisztelegtek a helyiek, civil szervezetek, intézmények, tanulók az elesettek emléké-
nek.

Bodzán Gábor
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ÉLETMÓD EST
A Főnix Életmód Egyesület meghívására, október 1 3-án este egy

egri természetgyógyász vendégeskedett a bükkábrányi Tornácos Házban.
Az egyesület életmód est-sorozatához illeszkedve, Dobainé Valika az
egészségmegőrzésről, valamint az egészség helyreállításáról tartott elő-
adást.

A kötetlen, jó hangulatú, az egymással való beszélgetésre épített
este keretében tanácsokat adott az egészségmegőrzéshez szükséges ter-
mészetes tápanyagokról, és azok szervezetbe juttatásáról is.

Kovács Gyula

3

SZÓRAKOZTAT ÉSOKTAT  BÁBOSOKAZ ÓVODÁBAN
Ismét bábelő-

adásnak örülhettek a
bükkábrányi óvodá-
sok október 20-án dél-
előtt.

A Budapest-
ről érkező társulat mű-
sorát azonban nem
csak ők, hanem a ti-
bolddaróci apróságok
is megnézhették, akik
külön busszal érkez-
tek vendégségbe.

A két fős kis
előadó társaság koráb-
ban paraván elé vitte

Dörmögő Dömötör
és Sicc történetét is,
hét éve azonban ki-
mondottan a most
előadott mesejáték-
kal járják az orszá-
got, sőt külföldön is
több helyre eljutottak
már.

A mesének
nem kimondottan
csak a szórakoztatás
volt a célja. Sokkal
inkább igyekezett
formálni a gyerekek
szemléletét, rávezetni
őket a környezet és a
természet védelmé-
nek fontosságára.

Kovács Gyula

OKTÓBER 4.  AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA
A bükkábrányi óvoda kedves hagyo-

mánya az Állatok Világnapjának megünnep-
lése. Október 4-én minden gyermekcsoport
vendégül látott egy kisállatot.

A gyerekek így megfigyelhették a
teknősbéka, nyuszi, hörcsög egész napi tevé-
kenységét, valamint a környezetükben élő há-
ziállatokat, kutyát, cicát, nyuszit.

Bodzán Gábor

MEGYEI TŰZOLTÓVERSENYÓZDON
2011 . október 14-én újra

részt vehetett az Arany János Álta-
lános Iskola csapata a megyei tűz-
oltóversenyen, melyet ezúttal is
Ózdon rendeztek meg.

A színvonalasan megrende-
zett versenyen tíz általános iskolás
csapat versengett a hét verseny-
számban, melyek: teszt, képkira-
kó, tömlőgurítás, osztott sugaras
szerelés, 1 00 m-es rohampálya,
szerfelismerés és mentőkötélsze-
dés.

A bükkábrányi csapat egy
hellyel csúszott le a dobogós helye-
zésről, így a negyedik helyen vég-
zett. A csapattagok Bagány Ádám
7.o., Demjén Béla 8.o., Korpás
Kristóf 7.o., Orosz Ákos 7.o.,
Orosz Gergő 7.o., Potencsik Patrik
8.o. tanulók voltak.

www.amk.bukkabrany.hu
EDZŐMÉRKŐZÉSA SÁLYI FOCISTÁKKAL

2011 . október 19-én edző-
mérkőzést játszottak az iskola fut-
ballistái a sályi tanulókkal. A 5-8.
osztályos gyermekek először 2 x
12 perc játékidő alatt mérték össze
erejüket, mely 5-5-ös döntetlennel
végződött.

Az egymás elleni játék
után közös játékosokból csapato-
kat választottak a fiúk, és négy csa-
pat játszott egymás ellen.

www.amk.bukkabrany.hu



BÜKKALJAI MOZAIK
Az Eleven Televízió no-

vember 2-ai adásától kezdődően,
"Bükkaljai Mozaik" címmel rend-
szeresen, minden héten 35 percben
jelentkező, új közéleti és kulturális
magazint láthatnak nézőink a szer-
dai szerkesztett adás (és természe-
tesen az ismétlés) keretében.

Így szerdai adásunk ko-
rábban, 16 óra 53 perctől kezdő-
dik, 1 6 óra 55 perctől a Bükkaljai
Mozaikot láthatják, 1 7 óra 30
perctől pedig - az eddig megszo-
kottak szerint - híradóval, magazi-
nokkal, rendezvények összefog-
lalóival, sportműsorral várjuk
Önöket. 1 9 óra 40 perctől pedig a
Bükkaljai Mozaik aktuális adásá-
nak ismétlését nézhetik meg ked-
ves nézőink. (Természetesen a
teljes szerkesztett adás ismétlése is
korábban, 1 7 óra 23 perckor kez-
dődik szombatonként.)

Új magazinunkban a tele-
vízió vételkörzetében történő ese-
ményeket foglaljuk össze, a
településeket és az itt lakókat érin-
tő témákkal foglalkozunk, műso-
ronként legalább 3 anyagot
készítünk.

(A televízió vételkörzete
jelen pillanatban: Bükkábrány,
Mezőnyárád, Mezőkeresztes illet-
ve a kábeltelevíziós-rendszer
adottságai miatt Harsány, Vatta,
így az utóbbi két településen tör-
téntekről is láthatnak időnként fel-
vételeket a Bükkaljai Mozaikban.)

A műsorban a települése-
ken történt események aktualitását
figyelembe véve, rövid összefog-
lalókat készítünk azokról, ripor-
tokkal és/vagy az esemény
kommentárjával kiegészítve. Ezen
kívül olyan témákkal, események-
kel is foglalkozunk a műsorban,
amelyeket eddig műsoridő híján
nem tudtunk bemutatni Önöknek.

A magazinban levetített
anyagokat televíziónk honlapján
(www.eleven.bvmedia.hu) is meg-
tekinthetik nézőink a Magazi-
nok/Bükkaljai Mozaik menüpont-
nál.

A Bükkaljai Mozaik elké-
szítését a Nemzeti Média- és Hír-
közlési Hatóság Médiatanácsától
elnyert pályázati támogatás teszi
lehetővé, amelynek segítségével
2012. október 31 -ig 50 magazint
készít el az Eleven Televízió.

Vukovich Ákos
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SZÜRETI BÁL
Az Arany János Ál-

talános Iskola 7. osztályos
szülői munkaközössége ok-
tóber 8-án tartotta szüreti
bálját. Székely Ottóné osz-
tályfőnök köszöntése után a
hetedikes tanulók Arany Já-
nos: A fülemüle című művé-
nek feldolgozását adták elő.
A hangulat megalapozásá-
ban közreműködött még a
Sályi Kamarakórus, akik
bordalokat adtak el. A talp-
alávalót Vanczák Árpád szü-
lő szolgáltatta.
Támogatók:
Farkas Lajosné
Farkas Rita
Nagy Zsuzsanna és családja
Fekete Péter és neje
Rozsos Róbert és neje
Rozsos Georgina
Jaksi Attila
Lanczki Pál és családja
Orosz Imréné
Péntek Sándor és neje
Riczkó Lászlóné
Bodzánné Nagy Beatrix
Éliás János és neje
Somogyi Dóra
Székely Ottó és családja
Derekas Csaba és neje
Bodzán Jánosné
Stószné Nagy Éva
Pinczés Sándor és neje
Pinczés Szilvia
Csordás Mihály és neje
id.Csordás Mihályné
Csordás Enikő
Koleszár Alex
Chrudinák Zsolt és neje
Chrudinák Dávid

Magosné Juhász Ildikó
Demjén Béláné
Csehné Dobi Rita
Szűcs Bertalan
Oravecz Ottóné
Zsipi Józsefné
Karuczka Jánosné
Tardi Jószef
Dávidné Kása Anita
Novákné Kovács Katalin
Szalai Szabolcs és neje
Kékediné Novák Ágnes
Szabó Béla és neje
Szabó Edina
Tóth Krisztián
Varga Zoltán és neje
Kiss Zoltán
Tóth Barnabás és neje
Borostyánkői Barbara
Bordás László és neje
Tánczos Mihály
Vásárhelyi Júlia
Járó Henriett Emma
id.Dányi László és neje
Jakab Gabriella
Balogh Helga
Dósa Attila és neje
Szekeres Dezső és neje
Székely István és neje
Suszter István és neje
Suszter György és párja
Varga Erika
Veres Imre és neje
Hindulákné Lőrincz Andrea
Kalóczkai László
Ács József és neje
Mező Gábor
Hegedűsné Kovács Anita
Szepesi Imre és neje
Korpás László és neje
Juhász Gyula és neje
Gyöngy Tibor és neje
Szekeres Pál és neje

Nagy Péter és neje
Pintér Istvánné
Tóth Barnabás
Farkas Jánosné
Reviczkiné Máté Györgyi
Szabóné Hajdú Katalin
Vanczák Árpád és neje
Hindulák György
Czudar Viktor
Weselovszky Judit
Kelemen Gábor
Szabóné Csizmadia Mária
Balassa Tamás és neje
Szekeres Attila és neje
Molnár Attila és neje
Birinyi Zoltán és neje
Kardos Zsolt és neje
Szabó László
Jakubik Tünde
Garad Annamária
Szaszák Zsolt
Dányi Máté
Vályi Nagy Károly és neje
Kovács Attila és neje
Kovács László és neje
Bükkábrányi Sport Klub
Szekeres Lajos és neje
Derekas Lajos és neje
Szabó Gábor
Szabó Krisztina
Pappné Gomány Rita
Nagy Tímea
Kolozsvári Gábor
Koleszár Lajos
id.Szepesi Gyula és neje
Székely Imre és családja
Szepesi Gyula és neje
Dr.Hegedűs Judit
Dr.Siska Judit
Tóth Sándorné
Mini Coop élelmiszer bolt
Gere István és neje
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