
TUDTAE
hogy több évtizeden át a

helyieknek még arra sem kellett
gondot fordítani, hogy maguk
vessék ki a lakás falazatához
szükséges anyagot?

A mai 3-as számú főút
mindkét oldalán ugyanis minden
nyáron az „idénymunkásoké”
volt a terep. A mai főút nyomvo-
nalától észak és dél felé, mintegy
100-100 méter hosszúságban ha-
talmas vályoggödrök feküdtek.

Sályból már május elején
megérkeztek a vályogvetéssel
foglalkozó cigányok, rendbe tet-
ték sárból és vályogból épült vis-
kóikat és hozzáfogtak az egész
nyáron át tartó munkához.

A baj olyankor köszön-
tött csak rájuk, amikor egy-egy
nyári felhőszakadás nyomán a
templom felőli domboldalról le-
zúduló víz egészen a temetőig
vitte mindenüket.

Ennek ellenére hamar új-
jáépültek a viskók és folytatódott
az egészen őszig tartó munka,
amellyel még a környék települé-
seit is ellátták építőanyaggal.

Szerk.: Kovács Gyula

Bükkábrány Község
Önkormányzata

tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját

a
Római Katolikus Templomba

2011 . december 22-én
17 órakor kezdődő

KARÁCSONYIKONCERTRE
Fellép: a Camerata Miskolc

Kamarazenekar

A koncert után a hivatal előtt
felállított betlehemnél közös

énekléssel és fényjátékkal zárjuk a
község első írásos

említésének 790. évfordulójára
emlékező 2011 . évünket.

Forralt borral és teával várjuk a
résztvevőket.

---------------------------------------
Ady Endre: Karácsony

Ma tán a béke ünnepelne,
AMessiásnak volna napja,
Ma mennyé kén’ a földnek válni,
Hogy megváltóját béfogadja.
Ma úgy kén’ , hogy egymást öleljék
Szívükre mind az emberek –
De nincs itt hála, nincs itt béke:
Beteg a világ, nagy beteg…

Kihűlt a szív, elszállt a lélek,
A vágy a láng csupán a testé:
Heródes minden földi nagyság
S minden igazság a kereszté…
Elvesztette magát az ember,
Mert lencsén nézi az eget,
Megátkozza világra jöttét –
Beteg a világ, nagy beteg…

Ember ember ellen csatázik,
Mi egyesítsen, nincsen eszme,
Rommá dőlt a Messiás háza,
Tanítása, erkölcse veszve…
Óh, de hogy állattá süllyedjen,
Kinek lelke volt, nem lehet! . . .
Hatalmas Ég, új Messiást küldj :
Beteg a világ, nagy beteg!

(Debrecen, 1 899. december 23.)
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„AZ IGE TESTTÉ LETTÉS MI KÖZTÜNK LAKOZÉK”
Minden év periodikusan ismétlődő ünne-
pei a karácsony és húsvét. Ez a mi hitünk
elmélyedésére szolgál, hiszen a misztéri-
um halandó és evilági ember számára ne-
hézkesen megérthető.

Négy héten át komoly idő és erő
ráfordítással készülünk elő a mi Urunk Jé-
zus Krisztus megtestesülésének ünnepére.
Ez az előkészület áll hajnali szentmisék-
ből, de tartalmazza a önmagunkról való le-
mondást és böjtöt egyaránt. Benne kell,
hogy legyen az imádságban való elmélye-
dés és a szeretet cselekedetei, hiszen e nél-
kül üresekké válnánk. Így felkészülve
biztos vagyok benne nem ér váratlanul
bennünket a karácsony szent ünnepe.

A világ, amelyben élünk, már ka-
rácsonyi lázban ég, de csak külsőséget te-
kintve, mert a többi szerinte privát ügy.
Mi, Krisztusban hívő emberek, tudjuk,
hogy egy élő közösséghez tartozunk meg-
keresztelkedésünk óta. Így sohasem va-
gyunk egyedül, mert Jézus ott van velünk

és egyházközségekben élünk és válha-
tunk aktív tagjaivá. A mi szabad akara-
tunkon múlik, hogy mennyire
kapcsolódunk be a közösség életébe és
mennyire érezzük szükségét lelkünk ápo-
lásának. Innentől kezdve nem magánügy
a hit megélése, hanem közügy, méghozzá
annak a közösségnek ügy ahová tarto-
zunk. Ezért szoktuk megkérdezni hívő
testvérünket, ha nem látjuk templomba,
hogy hol voltál vasárnap, mert hiányol-
tunk? Nem a munka, hanem az ünnep
emel bennünket a teremtmények felső fo-
kára és ezzel tesz bennünket vallásos em-
berekké. A szeretet abban mutatkozik
meg ma is, ha figyelek embertestvéreimre
és szükségükben erőmhöz képest segítek
rajta, de nem csak karácsonykor. Ebben
benne van a megajándékozástól a meg-
hallgatásig minden, ami földi életünkben
lelki és testi előrehaladásunkat szolgálja.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok kegye-
lemteljes karácsonyt és boldog új évet
minden testvéremnek.

Pálfi János  plébános

MÁRTONNAPI VIGADALOMAZ ÓVODÁBAN
2011 . november 15-én - kedden -

ismét ellátogatott a Lármafa Hagyomány-
őrző Együttes a bükkábrányi Napsugár
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődébe.

Az előadás során felelevenedtek
a Márton-naphoz kötődő néphagyomá-
nyok, szokások. Többek között előtérbe
került az is, hogyan készült régen a ruha
alapanyagát szolgáló fonál.

A játékos tanulás mellett termé-
szetesen érdekes játékokban vehettek
részt az óvoda gyermekei.

Bodzán GáborMIKULÁS EXPRESSZ
December 6-án - kedden - első al-

kalommal látogattak el az óvodás gyere-
kek a Harsányi Kalandpark Mikulás
expressz elnevezésű programjára.

Izgatottan, kíváncsian szálltak
fel az emeletes buszra és indultak el a Ka-
landparkba, ahol valóban sok-sok kaland
várt rájuk. Először az állatsimogatóhoz
mentek, ahol a csacsik és a kecskék türel-
mesen várták, hogy a gyerekek megsimo-
gassák őket.

Ezután egy fedett pihenőhöz ve-
zetett az út, ahol a Zenebona Társulat vi-
dám, táncos műsorán szórakozhattak,
majd drótkötél-pályán megérkezett a
nagyszakállú Mikulás is, aki az ovisok-
nak csomaggal kedveskedett.

Befejezésként lovaskocsival és
traktorral utazhattak a jó levegőn. A prog-
ramon nagyon jól érezték magunkat a
gyerekek és rengeteg élménnyel térhettek
haza.CSUPA ÖRÖM EZ ADECEMBER HÓNAP!

Csillogó szemű, izgatott gyerme-
kek várták decemberben reggel a Miku-
lást, aki az ovisokat és a bölcsiseket is
meglátogatta.

Először a bölcsődések ablaka
alatt helyezte el ajándékát, amit a legki-
sebbek az idén is az ablakból néztek. Ezt
követően a Nagyszakállú minden csoport-
ba ellátogatott, ahol meghallgatta a gyer-
mekcsoportok műsorát.

A színvonalas előadásokért cseré-
be a Télapó minden gyermeknek csoma-
got adott, a csoportoknak pedig játékokat
hozott ajándékba, melyet az ovisok rög-
tön birtokba is vettek.

AMikulás az idén az óvó- és daj-
ka néniknek is tartogatott ajándékot.

www.amk.bukkabrany.hu

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

Kripszki Emőke és
Kiss László gyermeke
Kinga Emőke

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

Gratulálunk!

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

Pinczés Sándorné
Menyhárt Erzsébet
élt: 88 évet

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

Molnár Imréné
Kormos Margit
élt: 79 évet

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

Lévai Józsefné
Druzsbovszki Katalin
élt: 53 évet

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

Hazadi Sándor Gyula
élt: 71 évet

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

Dósa istván
élt: 59 évet

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

Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket ésBoldog Új Évet Kívánunk minden kedves olvasónknak!

Szalai Szabolcs  polgármester Kiss Zoltán  jegyző



NÉMET NYELVI FORDÍTÓI VERSENY
A 100 éves mezőkövesdi Szent László

Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
meghívásának eleget téve 2011 . november 29-
én a hagyományos német nyelvi fordítói ver-
senyen vehettek részt az iskola felső tagozatos
tanulói.

A versenyen a tanulóinknak két kor-
csoportban (5-6. évfolyam és 7-8. évfolyam)
két feladatot kellett megoldaniuk: egy rövid,
német nyelvű szöveg fordítását magyar nyelv-
re, valamint 10-12 magyar mondat németre
fordítását. Az intézményt 11 tanuló képviselte
a versenyen. Felkészítő tanáruk Stószné Nagy
Éva volt. A nyertes tanulókat telefonon értesí-
tették.

A TEJ TERMÉKTANÁCSEDUKÁCIÓS KIÁLLÍTÁSA
November 21 -25-ig tartó a tej és tej-

termékek népszerűsítésének hete volt. A Tej
Terméktanács szervezésében kiállítás várta a
gyerekeket, melynek célja, hogy bemutassa a
tejtermékek sokféleségét, szerepét az egészsé-
ges táplálkozásban, fejlődésben és megszeret-
tesse fogyasztásukat.

A lebonyolítást a Sztár Média Reklám
és Rendezvényszervező Kft. végezte. A komp-
lex program az ismeretbővítő információk
mellett interaktív játékot, vetítést, nyeremény-
játékokat nyújtott a tanulóknak.

Megismertették az iskolatej program
lehetőségeit is. Az óraközi szünetekben zajló
bemutatók érdekesek, a gyerekek érdeklődőek
voltak.

SZÜLŐK ÉS PEDAGÓGUSOK MEGLEPETÉSE
A "Mikulás karácsonya" címmel vi-

dám mesét adott elő az Arany János Általános
iskola játékos kedvű pedagógusaiból és a szü-
lői munkaközösségből verbuválódott alkalmi
társulat. Mikulás napján az alsó tagozatos
gyerekek számára készültek a reggeli megle-
petéssel.

A kicsik nagyon örültek a mesének, és
be is kapcsolódtak az izgalmas játékba. A sze-
replők már a próbákon is sokat nevettek, de
azért izgultak is az előadás előtt. Reméljük si-
került örömöt szerezniük a gyerekeknek!

UTCANÉVVÁLTOZÁS
Bükkábrány Község Ön-

kormányzatának Képviselő Testü-
lete, -figyelemmel arra, hogy a
rendszerváltozás óta már eltelt 22
év, 2011 november 24. ülésén dön-
tött arról, hogy kezdeményezi a
Vörös Hadsereg út átnevezését.

A helyi önkormányzatok-
ról szóló 1990. évi LXV. törvény
10. § (1 ) bekezdés h./ pontja értel-
mében a közterület elnevezése a
képviselő-testület át nem ruházha-
tó hatásköre.

Az adatok alapján a Vörös
Hadsereg úton 82. db ingatlant és
24. db vállalkozást érint az utca-
név megváltoztatása.

A nevek változásáról törté-
nő döntést követően a Polgármes-
teri Hivatalból kapnak értesítést az
utca lakói, hogy a lakcímet igazo-
ló kártyájukat adják le. A lakcím-
kártya cseréje ingyenes és
hivatalból történik! ( A polgárok
személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI tv. végrehajtásáról szóló
146/1993(X.26.) Korm. rendelet
1 8 § (3) bek. d. pontja, és az illeté-
kekről szóló 1990. évi XCIII. tör-
vény melléklet IV. egyéb
rendelkezésének 2. bek. d. pontja),

Akik forgalmi engedéllyel
rendelkeznek, azok a Polgármeste-
ri Hivataltól kikért igazolással tud-
ják ingyenesen kicseréltetni az új
címre szóló engedélyüket. Ezt sze-
mélyesen kell intézniük az érintet-
teknek!

A gazdasági társaságok a
Polgármesteri Hivataltól az utca-
név változtatásról kért igazolással

ingyenesen tudják a Cégbíróság-
nál bejelenteni az utcanévválto-
zást. Ezt személyesen kell
intézniük az érintetteknek!

Közműszolgáltatókkal kö-
tött szerződések módosítását a
Polgármesteri Hivatal intézi.

Egyéb szerződések esetén
(pl. : bankok, biztosítók, nyugdíj-
pénztárak, munkahelyek) utcanév
változás bejelentése a lakosság
feladata.

A közterület névváltozás-
sal járó összes költségeket az ön-
kormányzatnak kell állnia
(postaköltség, utcanévtáblák ké-
szítése és kihelyezése, stb.) me-
lyet megfelelő számlával a
lakosságnak igazolnia kell.

A magyarországi hivata-
los földrajzi nevek megállapításá-
ról és nyilvántartásáról szóló
303/2007. (XI.1 4.) Korm. rendelet
alapján a közterületek elnevezésé-
nek lehetőleg a közvetlen környe-
zet hagyományait, sajátosságait
kell tükröznie, vagy a helyhez kö-
tődő személyekkel kell kapcsola-
tosnak lennie. A Képviselő
Testület három lehetséges utcane-
vet ajánlott a lakosság figyelmébe.
2011 . december 2-ig lehetett sza-
vazni, a szavazatok összeszámolá-
sa után 2012. január 1 -től Mátyás
Király nevét fogja viselni az utca.

Ezzel párhuzamosan egy
tér is kialakításra kerül II. András
nevével. Ide a Polgármesteri Hi-
vatal, a rendőrség és az egészség-
ház tartozik majd januártól. Az
átalakítás miatt a lakóházak sor-
számozása nem változik.

Polgármesteri Hivatal

BOGÁCSON SZEREPELTA NÉPDALKÖR
2011 . november

19-én a Bükkábrányi
Népdalkör meghívást ka-
pott a Bogácsi Pávakör
fennállásának 35. évfor-
dulója alkalmából rende-
zett ünnepségre.

Először Beny-
ovszki Mária, a Bogácsi
Pávakör vezetője köszön-
tötte a megjelent vendé-
geket, majd a jelenlévők
megismerhették a Páva-
kör történetét. A gratulá-
ciók és az ajándékok
átadása után először a
Kartali Népdalkör, majd
ezt követően a Bükkábrá-
nyi Népdalkör fellépése
következett.

Befejezésként pe-
dig közös énekléssel és a
jelenlévők megvendége-
lésével zárult a találkozó.

Bodzán Gábor
SPORTBÁL

A Bükkábrányi
Sport Club vezetősége
2011 . november 19-én,
szombaton 19 órai kez-
dettel rendezte meg szo-
kásos évi sportbálját,
amelyre szép számmal je-
lentek meg a csapat tagja-
in kívül a szórakozni,
kikapcsolódni vágyók.

A bál elején a
BSC elnöke, Kovács Atti-
la szólt a résztvevőkhöz,
beszédében méltatta a
csapat jó szereplését,
szólt az utánpótlás-neve-
lésről és beszélt az új
sportöltöző megépítésé-
ről. Az elnököt követően
Bükkábrány község pol-
gármestere, Szalai Sza-
bolcs köszöntötte a
megjelenteket. A vacsora
előtt a régmúlt emlékeit
idéző, fényképekből ké-
szült összeállítást és a
BSC felnőtt csapatának
szezonban lőtt góljaiból
készült válogatást nézhet-
ték meg a jelenlévők,
majd a vacsorát követően
kezdetét vette a hajnalig
tartó tánc.

Nagyné Tóth Ágnes
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TESTÜLETI ÜLÉS NOVEMBER 24ÉN
Bükkábrány község képviselő testü-

lete 2011 . november 24-én tartotta soron kö-
vetkező ülését. A megbeszélésen összesen
13 napirendi pont került megtárgyalásra,
majd a testület zárt üléssel folytatta a mun-
kát.

Elsőként Bükkábrányi Általános Mű-
velődési Központ Alapító Okiratának módo-
sítását tárgyalták a jelenlévők. A 2009-ben
létrehozott okiratban még szerepeltek olyan
feladatok, amelyek a kezdeti időszakra vo-
natkoztak. Mivel az intézmény már beállt az
új működésre, ezeket ki kellett venni az ala-
pító okiratból. A technikai változtatást egy-
hangúlag támogatták a tagok.

A második napirendben Bükkábrány

község szakfeladatáról szóló határozatot fo-
gadták el a képviselők. Mivel a 2012. évben
megszűnik a polgármesteri hivatal, helyét a
körjegyzőségi hivatal veszi át, ehhez kell
igazítani a szakfeladatokat is. Ami eddig a
polgármesteri hivatal feladata volt, azt a jö-
vőben az önkormányzat veszi át. A tagok
egyhangúlag támogatták a határozatot.

A harmadik napirendben 2011 . évi
költségvetés ¾ éves végrehajtásáról szóló
tájékoztatás hangzott el. A napirendhez nem
volt hozzászólás, a jelenlévők elfogadták a
tájékoztatást.

A negyedik napirendben költségve-
tési rendelet módosítására került sor a ¾
éves beszámolóhoz kapcsolódva.

folytatás a 3. oldalon2
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KARÁCSONY MINDEN NAP?
„Üdvözítő született ma néktek, aki az

Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig
ez lesz számotokra: találtok egy kisgyerme
ket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.” (Lk.
2:1112)

Pár évvel ezelőtt egy fiatal író egy Ti-
sza-menti nagyközségben „író-olvasó” talál-
kozót tartott. Tíz - tizennégy éves korú
gyerekekkel is elbeszélgetett sok mindenről,
így a közelgő karácsonyi ünnepekről is. Ha
kívánságaitok teljesülhetnének valami csoda
folytán – kérdezte-, mit kérnétek? Záporoz-
tak a válaszok: sok pénzt, nyaralót, autót, re-
pülőjegyet, lemezjátszót, színes tévét. Egy
szőke hajú kislány is jelentkezett: én azt sze-
retném, hogy mindig legyen karácsony. Mi-
ért? – kérdezte az író. Mert karácsonykor
olyan jó élni! – hangzott a válasz. Az író így
morfondírozott magában: bárcsak így lenne!
Nem akarom hitében megingatni ezt a gyer-
meket, pedig mi, felnőttek jól tudjuk, hogy
nem lehet mindig karácsony. Csakugyan nem
lehet minden nap karácsony? Valóban nem
teljesülhet ennek a kislánynak a szeretet és
békesség utáni vágya? Nem teljesülhet az em-
beriségnek ez a vágya? Hogy olyan legyen
ez a Föld, ahol jó élni? A „nagy örömhír” az,
hogy Jézus Krisztus azért jött erre a világra,
hogy jó legyen élni és legyen minden nap ka-
rácsony. No persze nem karácsonyfával, aján-
dékkal, ünnepre terített asztallal, de
békességgel és szeretettel. Mi csak „két na-
pos karácsonyt” tudunk rendezni, Isten „min-
dennapos karácsonyt” készít nekünk. Vagyis
az egész életünket át akarja formálni. Ho-
gyan teszi ezt?

Közel jön. „Az Úrnak dicsősége kö-
rülvette” a pásztorokat. Emellett minden em-
beri dicsőség olyan, mint a csillagszóró
fénye a villám fénye mellett. E fényben meg-
látjuk Istennek hatalmát és a magunk kicsiny-
ségét. Istennel találkozni annyit tesz, mint
megrendülni. Kicsoda vagyok én? – kérdezte
Mózes, amikor istenközelbe került. Ésaiás pe-

dig: „jaj nékem, elvesztem”. Saul leesett a
földre. E nélkül a „katharsis” nélkül nincs
karácsony.

Megszólít. Szava örömhír, nagy
öröm! Elmondja, hogy a mindenható Isten
egyszerű formában jött el hozzánk. „Meg-
üresítette magát, szolgai formát vett fel és
magatartásában is embernek bizonyult
(Fil.2:7). Ez a megszólítás az „egész nép-
nek” szólt. A „mindennapos karácsonyra”
várva nem kell számolgatnunk, hogy még
hányat alszunk. Ma, ha az Ő szavát halljá-
tok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. A
minket is megszólító Isten úgy mutatkozik
be, mint Megtartó, Szabadító, Úr.

Jelt ad. „A jel ez lesz számotokra:
találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva
fekszik a jászolban”. A jel Istennek irántunk
való szeretete, hogy ha már elmúlik az „an-
gyalélmény”, a fény és a ragyogás, az ünnep
és az istentisztelet, akkor is legyen mire néz-
ni, legyen mit megragadni. Ilyen jel Isten
szeretetéről a testté lett Ige: Jézus. Ilyen jel
az írott Ige, a Biblia. A gyülekezeti közös-
ség. Ilyenek a sákramentumok. Ha ezekre
naponta ránézünk, akkor erőt mertünk. Sőt
jellé lehet mások számára a mi életünk is:
Jézus élete láthatóvá lehet a mi halandó tes-
tünkben. (2.Kor. 4:1 0) Akkor lehet minden
napra érvényes karácsonyunk, ha naponta e
jelekre nézünk és ezek a jelek biztatnak, erő-
sítenek, vezetnek bennünket.

Ne mosolyogjunk a naivnak tűnő
kislány kívánságán, és ne mondjuk, hogy le-
hetetlen a mindennapos karácsony. Sokkal
inkább higgyünk az evangéliumnak és ta-
pasztaljuk meg, hogy „napról napra gondos-
kodik rólunk szabadító Istenünk”.
(Zsolt.68:20)

Ezeknek a gondolatoknak a jegyé-
ben kívánok Bükkábrány minden lakosának
Istentől gazdagon megáldott karácsonyi ün-
nepeket és békés, boldog új esztendőt!

Hajdu Ferencné  református lelkész HIVATALOSAN IS ÁTADTÁK AMEGÚJULT ISKOLÁT
November 18-án a helyi-

ek, illetve több környékbeli telepü-
lés vezetőinek és pedagógusainak,
valamint a Mátrai Erőmű Zrt. kép-
viselőinek részvételével került sor
a jelentős energetikai korszerűsíté-
sen átesett bükkábrányi általános
iskola hivatalos átadására.

A csaknem 63 millió forin-
tos beruházás jelentős részei pályá-
zati forrásból valósult meg, de
jelentős volt az önkormányzati ön-
rész is, amely több mint 1 5 millió
forintot tett ki.

Az ünnepélyes átadón
előbb az iskola néptáncosai ked-

veskedtek rövid műsorral a vendé-
geknek, majd Derekasné Orosz
Andrea, a Bükkábrányi Általános
Művelődési Központ igazgatója
mondott köszöntőt és ismertette a
bükkábrányi intézményekben fo-
lyó szakmai munkát és mutatta be
a közelmúlt fejlesztéseit. Szalai
Szabolcs polgármester az iskola-
épület történetét elevenítette fel és
megköszönte a kivitelezőnek a
nagy precizitással elvégzett mun-
kálatokat. Ezek után a résztvevők
bejárhatták megújult a tanterme-
ket, az ebédlőben pedig állófoga-
dáson látta vendégül az
önkormányzat a rendezvény min-
den vendégét.

Kovács Gyula
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folytatás a 2. oldalról
Az előirányzott összegekhez képest a 2. és 3. negyedévben is
többlet mutatkozott a költségvetésben. A képviselők támogat-
ták a módosítást.

Az ötödik napirendben Bükkábrány önkormányzat
2012. évi költségvetési koncepciója került megtárgyalásra. A
következő időszakra csak szöveges, összegeket nem tartalma-
zó koncepció került kialakításra, leírva a jövőre vonatkozó el-
képzeléseket. Ennek oka az, hogy a következő évi támogatási
feltételek és lehetőségek még nem vagy csak részben ismer-
tek. A tagok egyhangúlag támogatták a koncepciót.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BÜKKÁBRÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA
tervezet

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 70. § előírása szerint a következő évre elkészített költ-
ségvetési koncepciót november 30-ig a képviselő-testület elé
kell terjeszteni.

A 2012 évi költségvetési tervkoncepció elkészítésé-
hez jelenleg nagyon kevés hiteles információnk van, mivel
az elkövetkező évben az önkormányzatokat érintő, működé-
süket befolyásoló szinte valamennyi törvényi előírás válto-
zik. Az Önkormányzati törvény, a Közoktatási törvény és a
Költségvetési törvény megvitatása még folyik, elfogadása
után már több információnk lesz a jövő évet illetően.

Bevételek tervezése:
Bevételeknél a költségvetési támogatások esetében a

jelenlegi ismereteink szerinti normatívák összege az előző
évivel azonos szinten maradt. Az SZJA jövedelemkülönbsé-
gek mérséklésénél a differenciálás alapjául szolgáló lakoson-
kénti értékhatár csökkent /36.600Ft-ról 36000 Ft-ra/ ami
községünk esetében az SZJA elvonás emelését jelenti.

Az iparűzési adóbevételünk remélhetőleg az idei szin-
ten marad, és a hátrálékok is befizetésre kerülnek.

Működési bevételeinknél a térítési díjaknál várható-
an lesz emelés, csakúgy mint a szemétszállításnál.

Önkormányzatunk már döntött a jövő évet illetően a
körjegyzőség létrehozásáról, mely normatívájával bevételi
többletet jelent.
Kiadások tervezése:

A feladatok ellátásához kapcsolódó működési kiadá-
sok tervezésénél érvényesítendő cél, hogy az eddig ellátott
feladatokat el tudjuk végezni.

Bérek tekintetében béremeléssel nem számolunk,
csupán a soros lépések miatti bérnövekménnyel.

A bérek utáni járulékok előreláthatóan nem emelked-
nek.

A minimálbér emelés hatása várhatóan többletki-
adást jelent számunkra. A cafetéria juttatást a törvényi előírás
szerint továbbra is szeretnénk biztosítani dolgozóink részére.

Dologi kiadásoknál, szolgáltatásoknál várhatóan nö-
vekednek kiadásaink, hisz az ÁFA 27 %-ra emelése már is-
mert. Várhatóan az élelmiszernorma költsége is emelkedik.

Nagyobb összegű tárgyi eszköz beszerzésekkel nem
számolunk, csak a legszükségesebb, esetleg cserére váró esz-
közök vásárlásával.

A beruházások – felújítások tekintetében folytatni
kell a megkezdett beruházásokat, hiszen a Sportöltöző korsze-
rűsítése, bővítése valószínűleg átnyúlik a következő évre.

Az Egészségügy épületenergetikai fejlesztésére be-
adott pályázat sikeres elbírálása esetén biztosítanunk kell a
1 5 % önrészt, csakúgy mint a BÜKK-MAK LEADERHEZ

beadott Energiaudvar megvalósításához is saját forrásként a
27 % ÁFA összegét.

Ebben az évben elmaradt, de a következő évben sze-
retnénk megvalósítani a faluközpont rendezését, mely a
buszmegállók cseréjét, környékének térkövezését foglalná
magába.

Amennyiben pénzügyi helyzetünk engedi, a követ-
kező évben is szeretnénk egy rövidebb utcát felújítani, pl. az
Akácfa utat. Terveink között szerepelne még egy gépkocsi
várárlása is, természetesen az anyagi helyzetünk alakulásá-
tól függően.

Szociális feladataink ellátásához a törvényi előírá-
soknak megfelelően szintén biztosítani kell az anyagi fede-
zetet.

Átadott pénzeszközök tekintetében az ideihez hason-
lóan szeretnénk továbbra is támogatni a civil szervezeteket,
és fedezetet kell biztosítani a kötelező hozzájárulások kifize-
téséhez is.

Önkormányzatunk továbbra is figyelemmel kíséri a
pályázatokat, mely községünk fejlődését eredményezi. A le-
hetőségek szerint folytatjuk a közmunka programot is,
mellyel bérköltséget takarítunk meg.

Fenti feladatok ellátásához takarékos, megfontolt
döntések szükségesek, hogy Önkormányzatunk továbbra is
biztosítani tudja kötelező feladatainak ellátását, és az eddi-
giekhez hasonlóan a pénzügyi helyzetünk is stabil maradjon.

Szalai Szabolcs  polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hatodik napirendben megtárgyalásra került Bükkáb-
rány, Kács, Borsodgeszt, Vatta körjegyzőség 2012. évi költ-
ségvetési koncepciója. A felek egyhangúlag támogatták a
javaslatot.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2012 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓKÖRJEGYZŐSÉG FINANSZÍROZÁSÁRÓL
Tervezet

2012. január elsejétől a Bükkábrány-Borsodgeszt-
Kács és Vatta községek Körjegyzősége látja el az eddigi pol-
gármesteri hivatalok által végzett önkormányzati ügyeket és
államigazgatási feladatokat.

A költségvetési törvénytervezet alapján a körjegyző-
ség finanszírozása az alábbiak szerint alakul:
Alap-hozzájárulás: 253 530 Ft/körjegyzőség/hó
Ösztönző támogatás: 297 000 Ft/körjegyzőség/hó

Ez összesen 6 606 360 Ft bevételt jelent, amit a kör-
jegyzőség székhelye szerinti önkormányzat vehet igénybe.

A körjegyzőségnél a körjegyző bérét az állami nor-
matíván felüli különbséget a társult községek lakosságszám
arányosan fedezik.

A körjegyzőség költségeit a körjegyzőséget létreho-
zó önkormányzatok a saját működési helyükön felmerült
költségek arányában viselik. ( Bükkábrány Község Önkor-
mányzata a 2011 . december 31 -én állományban lévő köz-
tisztviselők bérét és annak közterheit, Vatta és Borsodgeszt
Községek Körjegyzőségénél 4 fő 2011 . december 31 -én ál-
lományban lévő köztisztviselők bérét és annak közterheit,
Borsodgeszt Község Önkormányzata 1 fő köztisztviselő és
Vatta Község Önkormányzata 3 fő köztisztviselő figyelembe
vételével, Kács Községi Önkormányzat a 2011 . december
31 -én állományban lévő köztisztviselők bérét és annak járu-
lékait.) A polgármesteri hivatal illetve a kirendeltség épület
fenntartási és egyéb működési költségek az adott önkor-
mányzat költségvetését terhelik.

folytatás a 4. oldalon 3



"ÉLŐ NÉPMŰVÉSZET AMEZŐKÖVESDI KISTÉRSÉGBEN"
A Mezőkövesdi KÖZ-

KINCS-TÁR Nonprofit Kft. és
a Mezőkövesdi Többcélú Kis-
térségi Társulás 2011 novembe-
rében különleges kiállítás
megszervezését tűzte ki célul. A
mezőkövesdi kistérségben tevé-
kenykedő népi alkotók munkáit
szeretnék a nagyközönség elé
tárni. Az itt bemutatkozó alko-
tók között három bükkábrányi
"művész" munkái is láthatók
lesznek. Szepesiné Szép Zita és
Törökné Gál Szilvia mézeska-
lács csodákat, Hegyesi András-
né horgolt díszeket készít.

www.amk.bukkabrany.hu

EGÉSZSÉG JEGYÉBENEGY EGÉSZ NAP
Bükkábrány Község

Önkormányzata a MISEK KFT.
dolgozóinak közreműködésével
egészségnapot szervezett 2011 .
november 5-én, szombaton reg-
gel 9.00 órától délután 15.00
óráig.

A vizsgálatok az Arany
János Általános Iskola termei-
ben folytak. A szűrőnap házi-
gazdája a község
polgármestere, Szalai Szabolcs
volt. A nap folyamán ingyenes
szűrővizsgálatok elvégzésére
került sor, melyhez a szükséges
eszközöket, orvosokat, szakdol-
gozókat a kórház biztosította.
Különféle vizsgálatok voltak
igénybe vehetőek:
-tüdőszűrés
-szájüregi szűrés
-EKG
-csontritkulás mérés
-vérnyomás- és Vércukormérés
-látás-, és hallásvizsgálat
-hasi ultrahang és Arteriográfia

Bodzán Gábor
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IDŐSEK KÖSZÖNTÉSE
Bükkábrány Község képviselő -

testülete 2011 . október közepén köszön-
tötte az időseket.

Ekkor köszöntötte Szalai Sza-
bolcs polgármester úr a község legidő-
sebb lakóit is, Gere Dezsőné Erzsike
nénit, aki már a 98. évébe lépett és Veres
András bácsit, aki a 90. életévét töltötte
be.

Először Erzsike nénit látogatták
meg, aki még ma is aktívan dolgozik, sa-
ját magát ellátja. Erzsike néni nagyon
örült, hogy ismét őt köszönthették, mint
legidősebb bükkábrányit. Elmondta, hogy
azt viszont nagyon sajnálja, hogy a kert-
ben csak keveset tud dolgozni, csupán
pár órát a régihez képest. Megköszönte
az önkormányzat ajándékát és cserébe
megígérték neki, hogy jövőre is el fognak
menni hozzá, éltesse az Isten 100 évig
ilyen erőben, egészségben mint most van.

A másik ünnepelt Veres András
bácsi volt, aki 90. évét töltötte be. Sajnos
ő már nem olyan mint egy évvel ezelőtt,
de azért megismerte a látogatókat és
örült nekik. Keresztlánya gondozza,
ápolja, mindenben segít neki. Elmondta,
hogy megkapta a Miniszterelnök Úr kö-
szöntő levelét is, melynek nagyon örült.

A 61 . házassági évfordulójukat
ünnepelték az idén Kleszó Lajos bácsi és
felesége, Szabó Mária. Családjuk köré-
ben ünnepeltek fiukkal, menyükkel, uno-
kájukkal és családjával a szeretett
egyetlen dédunokájukkal. Egészségük,
mint ahogyan elmondták, már nem a ré-
gi, mert a lakáshoz vannak kötve, csak a
ház körül tudnak mozogni, de így is örül-
nek, hogy ilyen szép kort élhettek. Egy
kis múltidéző és az ajándék átadása után
jó erőt, egészséget és hosszú egészség-
ben együtt töltött éveket kívánva fejező-
dött be az ünneplés.

Polgármesteri Hivatal
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folytatás a 3. oldalról
A körjegyzőség dologi kiadásait, ami kb.
500 000.- Ft éves szinten a társult Önkor-
mányzatok lakosságszám arányában fede-
zik.

A társult Önkormányzatok a Kör-
jegyzőség működéséhez szükséges fede-
zetet minden hónap utolsó napjáig
átutalják a Bükkábrány Község Önkor-
mányzatának költségvetési elszámolási
számlájára.

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

Ahetedik napirendben megállapo-
dás született a körjegyzőség létrehozásá-
ról. A dokumentum tervezetet az érintett
polgármesterek előzetesen megtárgyalták
és elfogadásra javasolták. A napirendhez
kérdés nem merült fel. A képviselők támo-
gatták a javaslatot.

A nyolcadik napirendben tárgyal-
ták a képviselők az AVE Miskolc Kft.
2012. évi közszolgáltatási díjkalkuláció-
ját és szerződés módosítását. A tervezet-
ben a cég összesen kb. 6%-os
emelkedéssel számol. Ez összetevődik az
inflációból és a 2%-os ÁFA változásából.

A kilencedik napirendben a He-
ves Megyei Vízmű Zrt. 2012. évi díjkal-
kulációja került megvitatásra. A 2012.

évben az ivóvíz m3-i ára 343 Ft + ÁFA
árra változik majd január 1 -től.

A tizedik napirendben a közmeg-
hallgatás időpontja került kitűzésre de-
cember 8-ra.

A tizenegyedik napirendben ut-
canévváltozás indítványozására került
sor a Vörös Hadsereg út nevével
kapcsolatban. A lakók 3 változatból és
esetleg a saját ötletük alapján a részükre
eljuttatott kérdőíven választhatják ki a
nekik tetsző utcanevet.

A tizenkettedik napirendben a
polgármesteri illetmény módosítására ke-
rült sor. Az eddigi 10-es szorzó helyett a
javaslatban szereplő 11 -es szorzót állapí-
totta meg a testület. Ennek kapcsán vál-
tozott a polgármesteri költségtérítés
összege is. Indoklásként elhangzott, hogy
Szalai Szabolcs polgármester hivatalba
lépése óta kiváló munkát végez a telepü-
lés érdekében, számos sikeres pályázat és
nagyberuházás mutatja sikerességét.

A tizenharmadik napirendben in-
dítványok, javaslatok hangoztak el.

A nyílt ülés után a képviselők
zárt ülésen vettek részt.

Bodzán László

ÜNNEPI DÍSZBEN A KÖZSÉG
Az idei évben Bükkábrány főutcá-

ja - hála egy nyertes pályázatnak - ünnepi
fényekkel gazdagodott. A hagyományok-
hoz híven felállításra került a község kará-
csonyfája is, ami az idei évben egy
Betlehemmel is bővült, amit a hivatali
dolgozók és az iskola képviselői készítet-
tek el. Minden kellék megvan egy szép
ünnephez, talán már csak a hó hiányzik.

Bodzán László




