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Mit ünneplünk október 23-án?
Október 23.: az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének,
valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja
1956. október 23-án a budapesti eseményekkel kezdő
dött a magyar nép diktatúra elleni forradalma és a szov
jet megszállás elleni fegyveres felkelése. 1956. október
második felében a kommunista diktatúra ellen – főleg
az egyetemi diákság részéről – országszerte meginduló
tiltakozások október 23-án Budapesten válnak forra
dalmi tömegmozgalommá.

Természetesen a forradalom leverését követően tilos
volt nemhogy október 23-át megünnepelni, de még forra
dalomként említeni is. A hivatalos álláspont szerint „ellen
forradalom” zajlott, melyet „reakciós” és „köztörvényes
elemek” szerveztek. Október 23-a emlékét a külföldre
emigráltak őrizhették nyíltan, itthon legfeljebb titokban
lehetett szóba hozni. Az 1980-as évek végén a rendszer
gyengülésével párhuzamosan kezd ’56 valódi története nyilvánosságot kapni, 1988-ban követelik
Nagy Imre és a kivégzett mártírok rehabilitációját, s rá egy évre, 1989-ben több százezres tömeg
előtt temetik újra a kivégzett miniszterelnököt és
társait. Október 23-a jelképpé válását jelzi, hogy
1989. október 23-án az akkori megbízott államfő,
Szűrös Mátyás a Parlamentnél összegyűlt százezres tömeg előtt kiáltja ki a III. magyar demokratikus köztársaságot. Az új, demokratikusan választott Országgyűlés 1991-ben hivatalos nemzeti ünneppé nyilvánítja.
1956. október 23-i utáni események

A Bem-szobornál tartott szimpátiatüntetés hamarosan
rendszerellenes tömegdemonstrációvá vált, ezt kifejezve a
tömeg átvonult a Parlament elé, ahol a közel kétszázezer
főre gyarapodott tiltakozók meghallgatták Nagy Imre reformokat ígérő beszédét. Közben a tüntetők ledöntötték a
Dózsa György úti Sztálin-szobrot, a kommunista diktatúra
egyik jelképét. A Magyar Rádió épületénél estére ostromállapot alakult ki, s a fegyverhez jutott felkelők hajnalra elfoglalják azt. A forradalmat majd a szovjet csapatok fegyverrel fojtják vérbe, melyet a hatalomra emelt Kádár-rezsim megtorlása követ.

A harcokban a titkosítás alól 1993-ban feloldott statisztikai adatok szerint 2652 magyar és 720
szovjet állampolgár esett el. A sebesültek száma
magyar oldalon 19 226, míg szovjet oldalon 1540
fő volt. A forradalom következményeként kb. negyedmillió magyar hagyta el az országot, nyugatra menekülve.
1957. januártól a forradalom résztvevőit tömegesen
börtönözték be, majd sokukat kivégezték. A brutális meg
torlást és a magyar nép elnyomását az ENSZ és a világ köz
véleménye egyaránt elítélte. A forradalom leverését követő
évtizedekben Magyarországon tilos volt erről az időszakról beszélni, ellenforradalomnak bélyegezték. 1989 óta a
forradalom kitörésének napja, október 23. nemzeti ünnep
Magyarországon.
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Újra angol szótól volt
hangos iskolánk
Szeptember utolsó hetében külföldi partneriskoláink nevelőit láttuk vendégül
iskolánkban. Előbb vasárnap
éjszaka 9 vendég, majd ked
den további 2 nevelő csatlako
zott a csoporthoz Nyíregyhá
zán a Korona Hotelben, ahol
elszállásoltuk őket. A nyír
egyházi szállás jó ötletnek bi
zonyult, így vendégeink sza
badidejükben a várossal is
megismerkedhettek.

A hét programja elég feszes volt.
A hivatalos programban sok minden szerepelt, látogatás iskolánkban,
óvodánkban, a nyíregyházi Kodály
Zoltán általános iskolában, valamint
községünk Polgármesteri Hivatalában. A találkozót műsoros vendégfogadással kezdtük, ahol tanítványaink
mutatták be tudásukat vendégeinknek, majd egy angol órán folyó munkába is betekintést nyertünk. A hét
folyamán külföldi kollégáink is tartottak egy-egy órát, ahol országukra
jellemző dalt vagy táncot tanítottak a
buji iskolásoknak. A tanult táncokat
később egy műsoros bemutató alkal-

mával tekinthette meg tanulóink közössége.
A két alkalommal tartott projekt
megbeszélés során értékeltük az eddig végzett munkát, valamint megvitattuk az előttünk álló feladatokat.
Az elkövetkező időszak legnagyobb
feladata a saját mesénk színpadi előadásához később használható szövegkönyv összeállítása lesz, emellett videokonferenciákat szervezünk
partnereinkkel, e-maileket és csomagokat küldünk egymás iskolájába.
A munka mellett természetesen
a pihenésre is jutott némi idő, melynek során a környéket mutattuk meg
vendégeinknek. Meglátogattuk a pa
szabi szőttesmúzeumot, ami nagyon
tetszett nekik. Köszönet illeti Tajthy
Péter polgármester urat, segítőkészségéért. Fél napos sétát tettünk a sóstói vadasparkban, amit szintén nagyon élveztek.
A nézelődés mellett Dr. Papp
Endre, a Nyíregyházi Állatpark igaz
gatóhelyettese röviden bemutatta az
itt található állatfajokat, illetve a parkot és apró ajándékokkal kedveskedett nekünk. Egy kirándulás során ellátogattunk a sárospataki Pataki Kerámia Kft üzemébe, valamint a tokaji
borvidéken, Tállyára.

A környék felderítése mellett, két
este igazi magyaros vendéglátásban
részesítettük a külföldi kollégákat.
Első alkalommal halászlével vártuk
őket, aminek elkészítésében Munká
csi József vállalt oroszlánrészt, majd
babgulyás és kenyérlángos vacsorát
kínáltunk az IKSZT udvarán. A fő
szakácsunk ekkor Kósa Mónika volt.
Mindkét alkalom kellemes hangulatban telt, a magyaros ételek nagyon
ízlettek minden résztvevőnek.
A találkozó egy budapesti kirán
dulással ért véget, ahol látogatást
tettünk a parlamentben. A lehetőségért Karakó László képviselő úrnak
mondhatunk köszönetet, aki segített megfelelő időpontot találni számunkra. Rövid sétát tettünk a Budai
várban, majd elbúcsúztunk kollégáinktól, akik repülővel, illetve autóval
indultak haza.
Értékelésképpen elmondhatom,
hogy ismét sikerült tartalmas progra
mot összeállítani a találkozó idejére.
A külföldi kollégák jól érezték magukat nálunk, tetszett nekik iskolánk
és tanulóink közössége. Eddig végzett tevékenységünket minősítheti,
hogy az osztrák kolléganő már most
megemlítette, hogy a következő pályázati időszakban szívesen pályázna
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iskolánkkal, és szívesen venné, ha a
nemzetközi koordinátor szerepét is
elvállalnánk. Ez nagyon megtisztelő felkérés és komoly feladat, hiszen
több külföldi iskola munkáját kell folyamatosan összehangolni. Februári,
a következő pályázat beadási határidejéig még van időnk gondolkodni
az ötleten.
Helyi koordinátorként szeretném
megköszönni a tevékenységét min-

den kollégámnak és résztvevőnek,
akik segítettek abban, hogy iskolánk
immár második alkalommal eredményesen szervezzen meg egy nemzetközi találkozót. Büszkék lehetünk
magunkra, hiszen a környéken nem
sok iskola végez hasonló tevékenységet, kinyitva ezzel a világot egy
kis falu gyermekei számára, megmutatva nekik más népek kultúráját és
életét. Bár ebben a programban tanu-

FELHÍVÁS
Szeretne nevelőszülő lenni?
Amennyiben érdekli, hogy miből tevődik össze
ez a feladatkör, megtudhatja a községben
tartott előadáson.
Helye: Közösségi Ház
Ideje: 2011. október 19. (szerda), 1400 óra
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

lók nem utaznak a partneriskolákba,
videokonferenciákon, e-maileken és
ajándékcsomagokon keresztül idegen nyelven tartják a kapcsolatot és
ismerkednek velük egykorú gyere
kekkel. Reményeink szerint ez továb
bi motivációt jelent tanítványainknak
az idegen nyelv tanulásához.
Tóth Lajosné
Comenius koordinátor

Előadás az Egyenlő bánásmódról
a Közösségi Házban
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság két éve indította útjára a TÁMOP 5.5.5. projektet, melynek egyik legfontosabb
elemeként minden megyében kiépítette az egyenlő bánásmód referensi hálózatot.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Dr. Vassné dr.
Kemecsei Hedvig látja el az egyenlő bánásmód referensi
feladatokat, aki 2011. november 10-én 17.00 órai kezdettel a Közösségi Házban tart tájékoztató előadást a Hatóság munkájáról és az eddigi tapasztalatairól.
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IDŐSEK VILÁGNAPJA
Tisztelt Időskorúak,
Nyugdíjasok,
Kedves jelenlévők!

a nagyszülő nem szabályokat mond, s
nem tanításokat osztogat, hanem a
saját élettapasztalatát adja át. Az idő
sek beszélnek a gyerekeknek a szenve
Az én tisztem ma, hogy Buj Köz
désről, betegségről. Illetve adott szó
ség Önkormányzata nevében tisztelet
fordulattal a halálról is, ami az emberi
tel köszöntsem Önöket. Önöket, akik
élet természetes velejárója.
többségét már nem ébreszt ébresztő
A gyermek számára ez nagyon
óra, akikre már nem nehezül a munka
fontos és alapvető információ, mivel
helyi felelősség terhe, akik nyugodtan
az élet teljes valóságát kell megismer
élhetnek kedvtelésüknek. Mivel mind
nie. Felhívom a figyelmét arra, hogy
annyiunk tágabb vagy szűkebb környe
nem csak a család, hanem az iskolai
környezet is jelentős segítséget nyújt
zetében élnek idősek, kérem irányít
hat az idősek és fiatalok kö
suk figyelmünket rájuk.
Gondoljunk csak bele:
zeledéséhez.
melyek azok a jellegzetes
Most főként a fiatalabb
élethelyzetek, amelyek meg
generációhoz szólok, hogy
hívjuk meg idős rokonunkat,
határozzák az idősek min
ismerősünket egy-egy órá
dennapját? Nekik szembe
ra, hogy meséljenek a ha
kell nézniük azzal, hogy csök
ken testi erejük, munkabíró
gyományaikról, régi szokása
képességük, elveszíthetik bi
ikról, élettörténetükről vagy
zonyos készségeiket, gyak
mesterségükről, mely által
átadhatják kulturális öröksé
ran betegszenek meg, lehet
gük kincseit.
ne még folytatni a sort. Nem
A fiatalabb generációt,
könnyű feladat idősnek len
akikkel idősek élnek együtt,
ni, és ezeket az élethelyzete
Dr. Karakó László országgyűlési képviselő köszönti
arra bíztatom, hogy ne akar
ket elfogadni, ezekkel együtt
a
szépkorúakat
ják megváltoztatni az idős
élni. Mindez nem egyik nap
ember szokásait, ne akarják
ról történik a másikra, ha
unokák között pozitív cinkosság jött átnevelni, hanem legyen az idősekhez
nem a megélt idő folyamán alakul ki.
Tegyük fel a kérést, hogy miként létre és egy mélyen nevelő hatású kedves szavuk, türelmük és meghall
lehet mégis pozitívumként megélni együttműködés. Az ilyen kapcsolatban gatásuk.
ezt az életszakaszt? Az időskor önma
gában fontos életszakasz, melyet fele
lősséggel és felkészülve kell megélni.
Egy olyan időszak, amikor az kerül elő
térbe, ami igazán számít: az egészség,
a család, a béke, a harmónia. A szeret
ni- és veszíteni tudás művészete egy
ben, melyet csak fokról fokra lehet el
sajátítani.
Emlékezzünk csak vissza, miköz
ben szüleink munkájuk miatt távol
voltak a nagyszüleink vigyáztak ránk.
Eközben a nagyszülők és köztünk,

A Napfény Nyugdíjas Egyesület

A résztvevők egy csoportja
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2011. OKTÓBER 7.
Összegzésképpen csak annyit mondanék el, hogy az
Idősek Világnapját 1991-ben szervezte meg először az
ENSZ.
Azon kell dolgoznunk, tevékenykednünk mindannyi
unknak, hogy az idős emberre évente ne csak egy napig
irányuljon a figyelmünk. Az idősek az év minden napján
érezzék a család, a társadalom megbecsülését. Érezzék,
hogy szükség van az évek során felgyűlt tapasztalatokra,
a megélt helyzetekre, melyek nem sűríthetők egyetlen el
mondott történetbe.
Kedves jelenlévő, azt kívánom, hogy példamutató éle
tet éljünk, hogy majd mi is adatközlők, történetmondók,
élő lexikonok és mindenekelőtt emberebb emberekké vál
junk.
Kívánok mindannyiuknak hosszú, boldog, életet, min
denek előtt, jó egészséget. Kívánom, hogy ne fogyjon el
szeretteik figyelme, tapintata, legyen derűs életük. Sok sok
munkával telt életük ajándékaként, leljék örömüket gyer

mekeikben, unokáikban, mindennapjaikban. Isten éltesse
Önöket sokáig.
Barta Miklós Ferenc
polgármester

Szabó Jánosné Piroska néni köszöntése

Moderntánc csoport

Orosz János bácsi köszöntése

Néptánccsoport

Az énekkar is fellépett
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sebbek közül még sokaknak, nem tetszik, se elnyújtva, se
Az iskola kapujáig kísért ki a vidéki kisváros isko
lájának pedagógusa, régi barátom. Minden gyerek illen
odakenve, se tisztességesen is kimondva; a csókolom. De
dően köszöntötte az idegent is. Nem állhattam meg szó
ha már mindenképpen csókolom, akkor legalább kezét
nélkül, hogy ne dicsérjem meg a gyerekeket, milyen jól
csókolom. Mit szólt volna az apám, meg az én tanítóm,
neveltek, milyen szépen köszönnek. Tudod, magyarázta
ha így köszöntem volna neki.
ezt, még szeptember elején sem volt
Egyébként ő ma is a napszaknak
így. A „csaukolom Tanár bácsi” már
megfelelően köszönt gyereket, szülőt,
ÉLETKÉPEK
az első napokban csípte a szememet.
kollégát is. Leszoktattam a fiatal bio
lógia tanárnőt is a „csókolom Béla
Nem tudnak ezek a gyerekek rendesen
köszönni? Ha az udvaron ügyeltem,
bácsiról”. Jól van Gizike, de ne csak
a kapuig küldtem vissza azokat a
mondja, tegye is. Azóta rendesen kö
szön, pedig nem lett volna ellenemre, ha legalább egyszer
gyerekeket, akik nem a jó reggelt köszönéssel léptek be az
szaván fogom – csippentett egyet a szemével.
iskolába. Köszönjetek nekem rendesen, most is, meg tíz
Elköszöntem, de megállított. A napszaknak meg
év múlva az utcán is, ripakodtam a visszaparancsoltakra.
felelően, tisztességesen köszöntél, de a kalapodat nem
Néztek rám, mint valami kínaira, vagy őskövületre. Hi
emelted meg, még csak meg sem biccentetted. Legkö
szen otthon, az utcán, a boltban, gyerek, felnőtt, így kö
zelebb, majd elmondom, ha kalap van a fejeden mi a
szön már. Nem értették, mert még nemigen hallották,
teendő.
hogy a napszaknak megfelelően kellene köszönniük. Jó
reggelt, jó napot, jó estét, jó éjszakát. Nem pedig mindig
Oláh Gábor
csaukolomot. Nem értik, hogy nekem, s gondolom az idő

Jó napot, jó estét!

TÁJÉKOZTATÓ A FEJTETVESSÉGRŐL
Az emberben élősködő vérszívó tet
vek világszerte előfordulnak és ez alól
hazánk sem kivétel. Évről-évre visszatérő jelenség a fejtetvesség előfordulása
a gyermekközösségekben, elsősorban az
általános iskolákban, de esetenként az
óvodákban és a bölcsődékben is. Napjainkban lehetőség van arra, hogy a gyermekeket ettől az élősködőtől gyorsan
megszabadítsuk, tetűmentessé tegyük.
Biológiai sajátosságuk:
A fejtetű 3–4 mm nagyságú, ovális
alakú, szárnytalan, hatlábú rovar, amely
színét a haj színének megfelelően vál
toztathatja. Fejlett kapaszkodási ösztönük van. A tetvek repülni, ugrani nem
képesek, de a fejbőrön viszonylag gyorsan tudnak mászni. Kerülik a fényt, ezért
ritkán láthatók. A nőstény naponta 6–8
ovális alakú, apró, gyöngyházfényű petét (serkét) rak, amelyeket erős cementanyaggal a hajszálak tövéhez ragaszt, elsősorban a halánték- és tarkótájra. A lárva a serkéből 6–8 nap alatt kel ki. Az üres
burok a hajszálon marad. A lárva 7–10
nap után felnő, tetű lesz belőle és maga
is képes petéket rakni. Kizárólag az ember vérét szívja, naponta 6–12 alkalommal. Az éhezést rosszul tűri, emberi vér
híján pár napon belül elpusztul. Szaporo

dásuk aránylag gyors, egy nőstény tetűtől 2–4 hetes élete során akár 200 utód
is származhat, tehát az eltetvesedés viszonylag gyorsan bekövetkezhet.
Előfordulásuk:
Bárkin előfordulhat. Járványszerűen
leginkább a gyermekközösségekben észlelhető.
Közegészségügyi jelentőségük:
A fejtetvek fertőző megbetegedést
nem terjesztenek! Nyálmirigyének váladéka az emberi szervezetbe jutva bőrizgalmat, duzzanatot és gyulladást okozhat. A viszketés miatt a gyakori vakarózás felsebzi a bőrt, ennek következtében
másodlagos fertőzés, majd gennyesedés
keletkezhet, de előfordulhat mélyre ható
gyulladás is.
Terjedésük fő lehetősége:
A közvetlen érintkezés! A fejtetű
meglehetősen gyakori a gyerekek, külö
nösen a kisiskolások körében, mivel ebben a korban különböző társas tevékenységek során jóval több közöttük a testi
érintkezés, mint idősebb korban. Leg
gyakrabban úgy terjed, hogy a gyerekek
játszás közben összedugják a fejüket,
vagy közel hajolnak egymáshoz. Közös
használati tárggyal, így pl. fésű, kendő,
sapka, párna révén is terjedhet.

Felderítésük:
A fejtetvességre igen gyakran a gyermek füle körüli vakaródzás hívja fel a figyelmet. Mivel a tervek fény elől gyorsan menekülnek, ezért főleg a serkéket
kell keresni. Az élő serke a két köröm
között összenyomva pattanó hangot ad.
Irtásuk:
A fejtetvek eltávolításához használjunk speciális, erre a célra kifejlesztett
tetűölő készítményeket.
Bedörzsölés:
Erre a NITTYFOR és a PEDEX te
tűirtó hajszesz alkalmas, mivel a hajas
fejbőrt és a hajat gondosan át kell nedvesíteni. A felvitt készítményt megszáradá
sig (kb. 5–15 perc) hagyjuk a hajon. A
behatási idő alatt a mozgó tetvek és serkék is elpusztulnak. A fenti időtartam elteltével samponnal végezzünk hajmosást
és az elpusztult tetveket a mosóvízzel távolítsuk el.
Bekenés:
• NITTYFOR tetűirtó hajkrém
és a NIX tetűirtó szer
• NOVOPED tetűirtó hajszesz
• PARASIDOSE tetűirtó sampon
Kiss Józsefné
védőnő
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Megfázás, nátha
A nátha tünetei között orr
dugulás és orrfolyás jelent
kezhet elsőként. Ehhez társul
hat torokfájás vagy fejfájás is,
ugyanakkor hőemelkedés vagy
láz csak ritkább esetben kíséri
a náthát.

A náthás tünetek intenzitása függ a
fertőzés erősségétől és az immunrendszer aktuális állapotától is. Közönséges esetben a tünetek, melyek a második harmadik napon a legerősebbek,
egy hét alatt megszűnnek, és a beteg
meggyógyul, amennyiben nem kell
szembenéznie a szervezetnek egy bakteriális felülfertőzéssel.
A megfázást felnőttkorban leggyakrabban a rhinovírusok okozzák,
amelyek cseppfertőzéssel terjednek,
éppen ezért könnyen terjednek egyik
emberről a másikra. Emellett azonban gyakoriak a corona vagy a parainfluenza vírusok is, valamint egyes
baktériumok előfordulása is kimutatható. Különösen a kisgyermekek ve
szélyeztetettek, de közösségekben
egész évben bárhol előfordulhat.
A megfázás tünetei
Elsődlegesen az orrnyálkahártya
gyulladásos reakciója észlelhető, ami
tüsszögéssel, orrdugulással, orrfolyással jelentkezik. Mivel az orrlégzés nehezített, a szájon át történő légzés kerül előtérbe, ami a nyálkahártyák kiszáradásához és a torok fájdalmához
vezethet.

Kezdetben a termelődő váladék
folyékony, nagy mennyiségű, vízszerű; később – különösen bakteriális fe
lülfertőződés esetén – sűrűbb, sárgászöldes lehet. Sokszor (30–40%) köhögés és rekedtség is kísérheti a kórfo
lyamatot. Az influenzával szemben
más tünetek, mint például a magas
láz vagy fejfájás nem jellemző, de hő
emelkedés az esetek döntő többségében kíséri.
A tüneteket általában a megbetege
dés első 2–3 napján lehet leginkább
észlelni és legtöbbször egy héten belül
megszűnnek, amennyiben bakteriális
felülfertőződés nem éri a szervezetet.
Kisgyerekek esetében a megbetegedés
azonban elhúzódhat, akár két hétig is
eltarthat.
Csecsemők esetében a táplálás
(szoptatás) nehezített lehet, az orr
nyálkahártya-duzzanata ugyanis gátol
ja az orrlégzést, emiatt a szopás zavart
szenved. A babák nyugtalanná, ingerlékennyé válnak.

Rizikófaktorok és lehetséges
szövődmények
Amennyiben a szervezet legyengült, védekezőképessége csökkent,
szövődményes tünetek kialakulását is
megfigyelhetjük. Ezek között szere
pel a fülfájdalommal és halláscsökkenéssel járó középfülgyulladás (otitis
media acuta) vagy a bakteriális felül
fertőződés, aminek során gennyes orrváladékot vagy köpetürítést észlelhetünk.
Amennyiben a fertőzés súlyosabb
formában zajlik le, kialakulhat komo-

lyabb felső légúti infekció is, ami ugató jellegű, száraz, ingerköhögéssel,
nehezített belégzéssel (inspiratorikus
stridor), esetlegesen nyálcsorgással
járhat együtt. Ez utóbbi a nyál lenyelésének nehezítettsége miatt észlelhető, amit a torokfájdalom fokozhat.
Az egyszerű nátha mellett a felső
légúti fertőzéseket okozó vírusok néha
a tüdő hörgőinek gyulladását is kiválthatják; ebben az esetben a köhögés
jellege produktívvá válhat, ez utóbbi
kombinálódhat az arcüreggyulladásra
jellemző orrváladékozással, az arc fájdalmával is.

Kezelés
Talán az egyik legfontosabb házi
praktika, az ágymeleg és a nyugalom. A folyadékfogyasztás, a gőzpára
szintén említést érdemel, hiszen a forró gőz gyógyít. A kamillás-borsmentás, vagy eukaliptuszos inhalálás. A
gyógynövény teák vagy gyógynövény
kivonatok szintén segítségünkre lehetnek megfázás idején.
A megfázás többnyire egy hét alatt
szövődmény nélkül elmúlik. Ha azonban a tünetek makacsul megmaradnak,
kivált ha azok mellkasi fájdalom, kö
högés sűrű nyálkás köpettel, láz meg
jelenése, fülfájás, akkor forduljunk
orvoshoz, hiszen ezek már szövőd
mények lehetnek vagy esetleg más
betegség tüneteiként jelentkezhetnek
(influenza, vagy bakteriális fertőzések).
Dr. Balogh Roland
háziorvos

FELHÍVÁS
Figyelemmel a közelgő Halottak Napjára is, felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy legyenek szívesek a temetőben a gondozatlan sírhelyeket rendbe tenni.
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DSE SPORTHÍREK
Október elején rendezték meg a
nagykörzeti egyéni atlétikai döntőt
Nyírbogdányban. Az iskolánkból 13
tanuló vette fel a küzdelmeket az ér
mes helyezésekért. Kivétel nélkül elmondható, hogy mindenki kihozta
magából a maximumot. Ezt mutatja,
hogy 12 tanulónk is az első 6 helyen
végzett a saját versenyszámában. Külön kiemelendő Bodnár Eszter (60 m:
1. hely, 600 m: 1. hely) és Bancsók
Sándor (távolugrás: 1. hely, 600 m:

Bodnár Eszter és Bancsók Sándor

1. hely) teljesítménye, akik mindenkit
legyőzve szereztek összesen 4 arany
érmet. Csatlós Ágnest is dicséret illeti a
kislabdahajításban elért 2. helyezés és
a távolugrásban megszerzett 3. helyezéséért. Bodnár Máté 3. helyen futott
be a 600 méteren, amiért egy bronzérem lett a jutalma. A többiek épphogy
lemaradtak a dobogóról, mivel a 4–6.
helyet szerezték meg (Dorcsák Attila,
Fedor Judit, Kovács Dóra, Lovas Evelin, Popovics Balázs, Szepesvári Pat-

rik, Varga Máté, Zsadányi Tímea, Zson
Krisztián).
Összességében elmondható, hogy a
közel 150 fős mezőnyben nagyon ered
ményes versenyt zártunk és reméljük,
hogy a közelgő labdarúgó és kézilabda
mérkőzések után is hasonlóan elégedett
lesz a két felkészítő testnevelő: Mester
János és Popovics Norbert.
Popovics Norbert
DSE elnök

Sportolóink és felkészítő tanáraik

Hirdetés

Kérünk minden buji lakost, aki csak teheti, segítsen a rászoruló családoknak abban,
hogy a karácsonyukat szebbé tegyük!
Várjuk a felajánlásokat használt ruhák és játékok formájában 2011. november 30-ig,
Buj, Kossuth u. 2. sz. alá (Védőnői Szolgálat – Kiss Józsefné védőnő),
vagy Kossuth u. 25. sz. alá (Gyermekjóléti Szolgálat – Kavalecz Éva családgondozó.)
Előre is köszönjük segítségüket!

Buj község önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: Barta Miklós Ferenc polgármester • Felelős szerkesztő: Mikovics Miklósné
Tanácsadó szerkesztő: Béres Csaba • Fotók: Mester János
Munkatársak: Dr. Balogh Roland, Kiss Józsefné, Oláh Gábor, Popovics Norbert, Tóth Lajosné

