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Október 1. az Idősek Világnapja alkalmá-
ból Buj község szépkorú lakosait Barta Mik-
lós Ferenc polgármester úr idősek napi ünnep-
ségen elhangzott köszöntőjével szeretnénk fel-
köszönteni:

Tisztelettel és meleg szeretettel köszöntöm 
kedves vendégeinket a mai ünnepségünkön.

Már hagyománnyá vált, hogy évente egy al-
kalommal összejövünk azért, hogy kifejezzük 
há lánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és 
sze retetünket azok iránt, akik hosszú, munkában 
el töltött évek után köztünk töltik megérdemelt 
nyugdíjas éveiket.

A Szeretet napján had köszöntsem Önöket né-
hány gondolattal a szeretetről:

Mi emberek furcsa lények vagyunk. Tudunk örülni, sírni, dü-
höngeni, de a legfontosabb, hogy szeretni tudunk.

Szeretni a legcsodálatosabb dolog a világon. Mindegy, hogy 
szeretetről vagy szerelemről beszélünk, de szeretni a legnagyobb 
öröm.

Tudni azt, hogy vannak emberek, akik fontosak számunkra, 
az is egy csoda. 

A szeretetben a legjobb dolog adni: ölelést, csókot, tanácsot, 
mind egy mit, csak szívből szóljon. 

A szeretet végtelen és határtalan. Minden ember tudja, hogy 
szeretet nélkül élni nem lehet, ez az életünk ereje. Oly kicsi a 
szív, hogy fér bele mégis ennyi szeretet? Nem lehet tudni, de 
nem is ez a lényeg: Hanem, hogy adjunk meg mindent szerette-

inknek, hisz ha mi adunk, ka-
punk is és így lesz teljes a vi-
lág együtt szeretetben.

Egy bölcs mondás misze-
rint:

A világ összes anyagai kö-
zött a szeretetnek van a legerő-
sebb kötőképessége, és a leg-
nagyobb teherbíró ereje. 

„A szeretet türelmes, jósá-
gos; a szeretet nem irigykedik, 
a szeretet nem kérkedik, nem 
fu valkodik fel. Nem viselkedik 
bántóan, nem keresi a maga 
hasznát, nem gerjed harag-
ra, nem rója fel a rosszat. Nem 
örül a hamisságnak, de együtt 

örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent re-
mél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik...”

Kedves Ünnepeltek!
Sütő András gondolatát idézem: „Önmagát becsüli meg min-

den nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele 
kez dődött.” A mi világunk Önökkel: apáink, nagyapáink életé-
vel, munkásságával kezdődött. Önök építették számunkra azt a 
jelent, amelyben a mi generációnk egy újabb nemzedék jövőjét 
alapozhatja meg. Mindennapi munkánkhoz az elődök példáiból 
meríthetünk erőt hitet és bátorságot.

Sokan mondják az idősek közül, hogy megették már a kenye-
rük javát. Én ezt úgy gondolom, megtették, amit várt tőlük a csa-
lád, a nemzet s most már a pihenés éveit töltik.

Idősek Világnapja 2012

Polgármesteri köszöntő

A megjelent szépkorúak
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Aktívan és passzívan, anyai gondokkal, gyengülő egészség-
gel, a gyerekek, unokák, nyújtotta örömökkel, borúval-derűvel 
mor zsolják a lassúbbodó tempójú napokat.

Két nemes fémből kellene ötvözni e mai, de nem minden-
napi ünnepi jelvényt. Aranyhoz hasonlítom szerető szívüket. Az 
arany fénye nem halványult a sok gondtól, meg-
próbáltatástól. Éle tüket hol boldogan, hol fárad-
tan élik. Valamikor nem hitték, hogy ilyen gyors 
járásúak az évek, szinte suhannak egymás után. 

Az arany mellett ezüst fény is csil lan a mai 
nap. Ezüst hajukban sok-sok tél ott felejtette fe-
hérségét. Amint a természetben is van tavasz, 
nyár, ősz és tél, az ember életében is ez a folya-
mat megy végbe. Az idős kor az Élet rendje, az 
éretté válás korszaka, életbölcsességgel, gazdag 
tapasztalatokkal.

Kérjük a jó Istent, adjon még sok-sok lágy, si-
mogató tavaszt! Köszönjük a példamutatást! Kö-
szönjük az emberi értékeket, melyeket belénk 
csepegtettek. Szívből kívánjuk, továbbra is ra-
gyogja be életüket a két nemes fém: az arany és 
az ezüst fénye.

E gondolatokkal Kívánok Önöknek nagyon 
jó egészséget, hosszú boldog életet.

Kívánom, hogy érezzék környezetük figyelmét, családjuk 
szeretetét.

Barta Miklós Ferenc
polgármester

Az ünnepségen megjelent legidősebb nő Sipos Magdolna és férfi Orosz János

A Napfény Nyugdíjas Egyesület

Óvodások Tűztánca

Néhányan táncra is perdültek
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– A kötelező agrárkamarai regisztrá-
cióval kapcsolatban az alábbiakra hív-
nám fel a figyelmet: Fontos változás, 
hogy 2 hónappal meghosszabbodott a 
re gisztrációra rendelkezésre álló idő: a 
tagságra kötelezetteknek november 30-
ig kell bejelentkezni a Magyar Agrárka-
mara honlapján az agrárkamarai válasz-
tási tagjegyzékbe. Regisztrációra köte-
lezett minden olyan Magyarországon te-
vékenykedő természetes személy és gaz-
dálkodó szervezet, aki agrárgazdasági te-
vékenységet folytat (őstermelők eseté-
ben mindenki, akinek ez évben meg lett 
érvényesítve az őstermelői igazolvá-
nya). Családi gazdaság esetében a csalá-
di gazdaság minden olyan tagjának re-
gisztrálnia kell, akinek önálló ősterme-
lői igazolványa vagy egyéni vállalko-
zói igazolványa van. Közös ősterme-
lői igazolvány esetén annak a személy-
nek kell az agrárkamarai nyilvántartásba 
be jelentkezni, akinek a nevére a közös 
ős termelői igazolványt kiállították. A 
re gisztrációnként 5.000,– Ft összegű kö-
telező kamarai hozzájárulás megfizeté-
se a 14100000-10790649-02000004 szá-
mú bankszámlára kell, hogy megtörtén-
jen november 30-ig. Ez a feltétele annak, 
hogy a leendő tagok részt vehessenek a 
jövő év elején esedékes kamarai válasz-
tásokon. Az átutalásnál vagy banki befi-

zetésnél a közlemény rovatban feltétlenül 
tüntessék fel a regisztráció során kapott 
kamarai nyilvántartási számot és a „ka-
marai hozzájárulás” szöveget! A pos-
tázandó visszaigazolást aláírva, az aláb-
bi címre kell eljuttatni: Agrárkamarai Re-
gisztráció, 1519 Budapest 112. Pf.:285. A 
regisztráció megtehető a falugazdász iro-
dában vagy minden hétfőn ügyfélfogadá-
si időben az IKSZT-ben.

– Az agrár-környezetgazdálkodás 
szán tóföldi illetve az ültetvényes cél-
programjaiban részt vevő gazdálkodók-
nak: a földhasználati tervet szeptember 
30-ig kell elkészíteni a következő gaz-
dálkodási évre vonatkozóan. Amennyi-
ben a főnövény betakarítására szeptem-
ber 30-át követően kerül sor, a terveket, 
a betakarítást követően kell haladéktala-
nul elkészíteni. Az elkészített tervektől 
való eltérést a gazdálkodási naplóban 
dokumentálni kell az eltérés indoklásá-
val együtt. A talajvizsgálati eredmények 
alapján évente és táblánként tápanyag-
gazdálkodási tervet kell készíteni és be-
tartani, ami szintén szeptember 30-ig tel-
jesítendő. A gazdálkodási napló meghatá-
rozott adat ainak elektronikus benyújtásá-
ra, a harmadik gazdálkodási évre vonat-
kozóan rendelkezésre álló időszak 2012. 
szeptember1-től november 30-ig tart. A 

gazdálkodási naplókat papír alapon nem 
lehet beküldeni.

– Itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy 
a Natura 2000 területeken gazdálkodók-
nak is vezetniük kell gazdálkodási nap-
lót.

– Azon termelők, akik elemi kárt (téli 
fagy, tavaszi fagy, aszály) szenvedtek, 
kár bejelentést tettek, befizették a káreny-
hítési hozzájárulást, valamint időköz-
ben nem vonták vissza kárigényüket, el-
számolási kötelezettségüknek eleget kell 
tenniük (melyre hozzák magukkal az 
egész gazdaságban megtermelt termés 
mennyiségét igazoló bizonylatokat). Ezt 
előreláthatóan november 1–20-ig lehet 
megtenni Ibrányban, a falugazdász iro-
dában.

 
A telefonszámom megváltozott, 

ezentúl probléma esetén 
a 06-20-332-9094 számon 

vagyok elérhető!
 
Kérjék a falugazdász hálózat segít-

ségét az adatszolgáltatásokkal kapcso-
latban.

 
Vásárhelyi Sándor

falugazdász

Gazdálkodók figyelmébe!

Testületi ülésről...

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szep-
tember 13. napján tartott képviselő-testületi ülésén az aláb-
bi döntéseket hozta:

•   Döntött a képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi I. féléves 
beszámolójának elfogadásáról. 

•   Képviselő-testület rendeletet alkotott egyes önkormányzati rende-
letek hatályon kívül helyezéséről.

•   A következő döntés a Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás társulási megállapodásának módosítása és határozathozatal a 
jogutód nélküli megszüntetéséről.

•   A képviselő-testület módosította a Polgármesteri Hivatal alapító 
okiratát.

•   Döntéseket hozott a képviselő-testülete az önkormányzat vagyo-
nával kapcsolatban.

Dr. Németh Károly jegyző

–   2012. október 19-én 8 órakor tartjuk 
az aulában az ünnepi megemlékezést.

–   2012. október 27. (szombat) munka-
nap (hétfői órarend szerint) mindhá-
rom intézményegységben. 
A hosszabb hétvége miatt a gyerekek a 
bölcsődében, óvodában 13 óráig, az is-

kolában 14, illetve a felsősök 14:40-ig 
tartózkodhatnak. 

–   2012. október 29–31. között a bölcső-
de, óvoda intézményegységek várják a 
gyerekeket. 

–   Iskolai őszi szünet: 2012. október 29-
től 31-ig. 

–   Minden intézmény zárva lesz 2012. 
november 01–04. között.

–   Első tanítási nap: 2012. november 05. 
hétfő.

–   2012. nov. 10 (szombat) munkanap, 
rö vidített rend szerint (lásd okt. 27.), 
pénteki órarend, a nov. 2. be dolgozása. 

MUNKAREND AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN
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Meghívó

„Három a magyar igazság”, mondja a közmondás. 
Re méljük lesz ez még több is, de a mi esetünkben ez a 
mon dás már igaznak bizonyul. Idén szeptemberben 
már harmadik alkalommal indítunk útjára iskolánkban 
nemzetközi iskolai együttműködési programot. Büszkék 
lehetünk magunkra, hiszen a környező iskolák vagy nem 
is pályáznak, vagy nem nyernek hasonló támogatást. A 
RISZ iskolái közül mi vagyunk az egyetlen iskola, ahol 
a tanulók részt vehetnek egy két éves projektben, mely-
nek során külföldi gyerekekkel és azok életével is mer-
kedhetnek meg.

Ez a program már a második lesz, amelyben tanulóink is kül-
földi látogatást tesznek, illetve vendégül látják partneriskoláink 
tanulóit. Az utazásokra és a programokra a kiadásokat az Európai 
Unió és a Tempus Közalapítvány biztosítja. Így tanulóinknak 
csak tevékenységükkel és nyelvtudásukkal kell hozzájárulni a 
program sikeréhez. Ez egy olyan lehetőség, amit nem szabad 
elszalasztani egyetlen nyelvtanuló kis diáknak sem.

A következő két tanévben hét európai ország egy-egy is ko lá-
jával dolgozunk együtt, projektünk címe pedig „A kisebbségek 
élete velünk és mellettünk”. Ez egy sokrétű program, melyben 
Olaszország, Törökország, Lengyelország, Szlovákia, Cseh or-
szág, Németország, Görögország és Magyarország tanulóinak 

részvételével próbáljuk megismerni a velünk élő kisebbségek 
életét, hagyományait, történelmét.

A program nyitótalálkozójára Törökországban kerül sor ok-
tóber 14 és 19 között. Ezen a találkozón a partneriskolák ko-
ordinátorai és egy-egy nevelő vesz részt. Izmirben találkozunk 
és indítjuk útjára a 2014 júniusig tartó munkát. A mi iskolánkat 
a koordinátor mellett Frank Edina tanárnő képviseli, aki már 
az előző programban is betekintést nyerhetett a Comenius 
tevékenységbe. Ezen a találkozón kiosztásra kerülnek a partnerek 
egyéni feladatai, útjára indítjuk a közös weboldalt, megtervezzük 
a következő találkozóig végzendő munkát és nem utolsó sorban 
bemutatjuk saját intézményünket a többi partnernek. Mindezt 
persze a projekt munkanyelvén, angolul tesszük.

Örömmel mondhatom, hogy szerencsések vagyunk, mert 
tanítványaink és tanáraink szívesen vesznek részt a munkában, 
még akkor is, ha angol nyelven kell megszólalni. Ez azért elég 
sok embert zavarba ejt, idegen nyelven nem olyan könnyű dol-
gozni. Szerencsére bátorságban nálunk nincs hiány és azt hiszem 
a következő két évben, élményekben sem lesz.

A Buji Szemle hasábjain a következő időszakban is rend-
szeresen beszámolok majd a programban végzett te vé keny sé-
günkről. E mellet az iskola weboldalán, illetve a program során 
közösen indított Comenius weboldalon is, tájékozódni lehet 
majd a munkánkról.

Tóth Lajosné Comenius koordinátor

Újra útra kelünk Európába

Apám egyik kedvenc mondása volt, hogy aki szamárnak szü-
letett, az vigye a terhet is. Egész nap lótottam-futottam, még-
sem jutottam dolgaim végére. Csak este otthon vettem ész-
re, hogy elvesztettem a levéltárcámat, bennem irataimmal. A 
nyugtalan éjszaka után másnap sorra vettem azokat a helye-
ket, ahol előző nap jártam. 

Fáradtan, kedvetlenül mentem haza, ahol kellemes meg-
le petés ért. A postaládámban ott volt a levéltárcám. Ki le-
hetett a megtaláló találgattam, amikor csöngött a telefon és 
egy női hang jelentkezett. Igen, én 
találtam meg a tárcáját, ne köszön-
jön semmit, köszönettel én tartozom 
önnek. Bemutatkozott, mondta a ne-
vét, még a Jókaiban tanítottam. El-
mondok két történetet, hogy emlé-
kezzen rám. Kis szünet után folytat-
ta, hangján érződött, hogy elérzéke
nyült. Abban az időben a tanároknak kötelező volt a család-
látogatás. Anyám, ki egyedül maradt két kisgyermekével, 
nagyon szomorúságos körülmények között nevelt bennün-
ket. Az iskolában megkereste a tanár urat, és kérte, ne jöj-
jön hozzánk látogatni, mert nem tudja kellőképpen fogadni. 

Még egy rendes szék sincs ahová leültethetnénk. Attól kezdve 
kü lönös, tapintatos gondoskodását élveztem. Könyvet, füze-
tet szerzett nekem, valahonnan a tél közeledtével téli kabátot 
is kaptam, és mindig – talán érdemtelenül – jó jegyet is. Ma-
gam is úgy értékeltem egyszer, ez a felelet nem lehetett jobb 
kettes-hármasnál, mégis négyest kaptam. Meg egy simoga-
tást, jól van Magdi, legközelebb ötös is lehet.

Két mondását később értettem csak meg. Az egyik így 
szólt, aki már jóllakott, könnyen bont asztalt, a másik pe-

dig: gyerekek az a jó, hogy az életet 
nem lehet pénzen megváltani, mert 
ha lehetne, csupa gazdagból állna 
a világ.

Szóval a tanár úr nem tartozik 
kö szönettel, csak én önnek nagyon 
sokkal. Különben, máskor jobban 
vigyázzon a tárcájára, a buszon 

csúsz hatott ki a zsebéből. Az igazolványából megtudta, hogy 
hány éves, tízet akár le is tagadhatna belőle.

Két öröm egyszerre, az igazolvány, meg ez is. Egész jó 
kedvem kerekedett.

Oláh Gábor

ÉLETKÉPEK

Velem történt

Buj Község Önkormányzata tisztelettel meghívja a község lakosságát 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulója alkalmából megrendezésre 
kerülő ünnepi megemlékezésre.

Ideje: 2012. október 19. (péntek) 8.00 óra  •  Helye: Általános Iskola aulája
Barta Miklós Ferenc polgármester
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A KöZöSSÉGI HÁZ 
NYITvA TARTÁSA 

2012. október 1. napjától

Minden hónap első hete:

Hétfő:	 09.00–18.00
Kedd:	 10.00–18.00
Szerda:	 10-00–18.00
Csütörtök:	 12.00–21.00
Péntek:	 Zárva
Szombat:	 12.00–18.00

Minden további héten:

Hétfő:	 09.00–18.00
Kedd:	 09.00–18.00
Szerda:	 10.00–18.00
Csütörtök:	 10.00–18.00
Péntek:	 Zárva
Szombat:	 12.00–18.00

A Közösségi Ház változatlan 
szolgáltatásokkal várja 

az érdeklődőket.
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A betegség genetikai és környeze-
ti tényezők kombinációjának ered-
ménye, jelenleg utóbbiak szerepe 
tűnik nagyobbnak.

Parkinson-kór akkor alakul ki, ha az 
agy szubsztancia nigra nevű területén a 
dopamin nevű hírvivő molekulát terme-
lő idegsejtek károsodtak vagy elpusztul-
tak. A dopamin a vázizmok (az akaratla-
gos mozgásokat kivitelező izmok) reme-
g ésmentes, sima, „gördülékeny” műkö-
désének szabályozásában résztvevő agyi 
struktúrák ingerületátvivő anyaga.A do-
pamint termelő idegsejtek száma a termé-
szetes öregedés során is csökken, ám ha 
a kezdeti sejtszám legalább fele megma-
rad, nem fejlődik ki a betegség, az eset-
leges öregkori kézremegés kisfokú lesz. 

Kiváltó tényezői lehetnek

Környezeti tényezők: 
A kábítószer-él vező, továbbá bizo -

nyos ipari vegyszereknek, gyom- és 
rág  csálóirtó szereknek kitett emberek-
ben nagyobb valószínű séggel alakul ki 
Parkinson-kór, mint azoknál, akik ilyen 
anyagokkal nem kerülnek kontaktusba.

Gyógyszerek:
Számos gyógyszer hosszú időn ke-

resztül szedve, vagy nagy dó zisban alkal-
mazva a Parkinson-kórhoz hasonló tüne-
teket tud előidézn

Életkor:
A betegség csak nagyon ritkán ala-

kul ki a 20-as években, jellegzetes mó-
don középkorú vagy idősebb egyénen je-
lentkezik. A kockázat folyamatosan nő a 
kor előrehaladtával.

Mikor forduljon orvoshoz?

Keresse fel orvosát, ha Önnél bár-
mely, a Parkinson-kórral összefüggés-
be hozható tünet jelentkezett. Ha Önnek 
nem Parkinson-kórja van, akkor is fon-
tos a tünet hátterében álló ok azonosítása 
(pl. a remegés a Parkinson-kór korai tü-
nete, azonban a leggyakoribb remegés-tí-
pus az ún. esszenciális tremor, ami nincs 
összefüggésben a Parkinson-kórral). Bár 

a Parkinson-kórt korai stádiumában nem 
könnyű felismerni, a pontos diagnózis 
fel állítása kulcsfontosságú a megfele-
lő kezelés beállításához, amely lassítja 
a tünetek romlását. A Parkinson-kór di-
ag nózisát a családi és személyes előtör-
ténet, az észlelt tünetek és a neurológiai 
vizsgálat eredménye alapján állítják fel. 
Az előtörténet megbeszélése során orvo-
sa tudni akarja majd, milyen gyógysze-
reket szed és a családban fordult-e már 
elő Parkinson-betegség. A neurológiai 
vizsgálat döntően fizikális vizsgálatból 
áll (vagyis a mozgást, a reflexeket és az 
érzékelést eszköz nélkül vagy egyszerű 
eszközökkel, pl. reflexkalapáccsal vizs-
gálják), megnézik a járását, a mozgások 
összehangoltságát. Orvosa keresni fogja 
a Parkinson-kór korai tüneteit, pl. a csök-
kent arcmimikát és gesztikulációt, vala-
mint a végtagok finom remegését nyuga-
lomban.

A parkinson kór lehetséges  
szövődményei

Demencia. A betegség késői stádi-
umában gyakran demencia fejlődik ki, 
romlik a memória, csökken a belátó ké-
pesség és megváltozik a személyiség is. 

Rágási, nyelési nehezítettség. A be-
tegség későbbi stádiumaiban a nyeléshez 
használt izmok is érintettek lehetnek, ez-
által az evés nehezebbé válik. 

Vizelési panaszok. A Parkinson-kór 
vizelettartási képtelenséget (in kon ti nen-
cia) vagy elégtelen hólyagürülést (vizelet 
retenció) okozat. 

Székrekedés. Sok betegnél székreke-
dés alakul ki, mert az emésztőrendszer is 
lassabban dolgozik. 

Alvási zavarok. A Parkinson-kóros 
be tegek gyakran nehezen alszanak el és 
sokszor felébredhetnek az éjszaka so-
rán. Mindezek mellett alvásuk nyugta-
lan, akár beszélhetnek, kiabálhatnak, ön-
magukat és hálótársukat is veszélyeztető 
mozgásokat végezhetnek álmukban. 

Gyógyszeres kezelés

A gyógyszerek segítenek a járással, a 
mozgással kapcsolatos tünetek illetve a 
re megés enyhítésében. Gyógyszereit idő-

ről időre hozzá kell igazítani az aktuális 
állapotához. Ennek érdekében Ön és or-
vosa együtt kell, hogy működjenek, hogy 
egy olyan kezelési sémát dolgozzanak ki, 
amely az Ön szükségleteinek a legjobban 
megfelel.

Számos életviteli változás is segíthet 
a Parkinson-kórral való együttélésben. 
Or vosával együttműködésben olyan ke-
zelési sémát alakíthat ki, amely a lehető 
legnagyobb fokú tünetmentességet ered-
ményezi a legkevesebb mellékhatás mel-
lett.

Étkezzen egészségesen! 
Étrendjébe iktasson be bőséges meny-

nyiségű gyümölcsöt, zöldséget illetve tel-
jes kiőrlésű gabonát.

Rendszeres mozgás! 
A rendszeres moz gás rendkívül fon-

tos Parkinson-kórban. Segít a mozgáské-
pesség megőrzésében, az egyensúly meg-
tartásában, a mozgástartomány kibővíté-
sében és az érzelmi jóléthez is hozzájá-
rulhat.

Dr. Balogh Roland
háziorvos

                        A Parkinson-kórEgészségünk érdekében
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A 2012–2013. megyei III. osztályú bajnokság el-
kezdődött. A változások sokasága érzékelhető, hiszen 
új ra van csapat sok településen, példaként említve 
Balsát, Tiszabercelt. 

Buj e tekintetben más, nálunk közösség alakult ki. Alakulá-
sunkat követően saját bőrünkön tapasztalhattuk, hogy a sport-
nak felbecsülhetetlen jelentősége van a fiatalok nevelésében és 
a közösség megteremtésében. Megnyugodva vehetjük tudomá-
sul, hogy labdarúgó csapatunk és az azt körül ölelő közegben 
jó a szellem, klikkek még nyomokban sem fedezhetőek fel, el-
bizakodottság még kevésbé. Településünk sportpályája rég nem 
volt ilyen módon igénybe véve. Szerdai és pénteki napokon ösz-
szegyűlő 15–20 fő, főként helyi fiatalemberek részt vesznek a 
foglalkozásokon, teszik a dolgukat becsülettel. Az edzések prog-
ramja előre tervezett, nincs szabadfoglalkozás. Ami itt kötele-
ző: a fegyelem és figyelem. A Buj SE történetének újabb állo-
másán a vezetőség arra törekedett, hogy a korábbiaktól eltérő-
en teret adjon egy új generáció térhódításának, kiegészülve né-
hány régi motorossal, ezáltal egy agilis, sikerre éhes szerethető 
csapat kovácsolódjon. Az őszi szezon első felét figyelembe véve 
úgy gondoljuk, a felsorolt kritériumoknak a csapatunk, közössé-
günk eleget tett. Voltak botlásaink, de aki valódi sportembernek 
vallja magát nem torpan meg, hanem megtanul győzni és veszí-
teni egyaránt.

Ennek jegyében folytatjuk munkánkat, hiszen megalakul-
tunk, dolgozunk és kitartunk a kitűzött cél elérése érdekében, ez 
a legfontosabb. 

Úgy hisszük mi már nyertünk……

A csapat eddigi eredményei változatosak. Augusztus elején 
a magyar kupában kezdtük meg a szezont, ahol két mérkőzésen 
bizonyított a csapat. Az elsőn könnyedén vertük meg a nem túl 
erős Tiszaeszlárt. Majd a második fordulóban a megyei I. osztály 

élcsapatát Tiszavasvárit láttuk vendégül és úgy gondolom, hogy 
sikerül becsülettel helytállni.

•   Buj SE – Tiszaeszlár SE 4:1 (1:0)  
Gól: Zachár, Tarcza T., Fazekas Z., Gerák.

•  Buj SE – Tiszavasvári SE 0:4 (0:2)

Aztán következő héten beindult a bajnokság is. Változatos 
és izgalmas mérkőzéseket játszottunk ellenfeleinkkel, ahol nem 
mindig élvezhettük a játékvezetők jóindulatát. . . . sajnos!

1. forduló: 
Buj SE – Tiszadob SE 2:2 (1:1) 
Gól: Zachár, Tarcza T.
Forró nyári délután kezdődött az idei labdarúgó-szezon, 

amely rendkívül küzdelmes és változatos játékot hozott a mérkő-
zésre kilátogatók számára. A meleg idő hamar rányomta bélyegét 
a mérkőző felek teljesítményére és a játékvezető ténykedésére is.  
„Sporink” egy kiállítással kompenzálta a meg nem adott bünte-
tőnket, ennek ellenére az eredmény igazságosnak mondható még 
akkor is, ha az utolsó tíz percben akár 5 gólt is rúghattunk volna. 

2. forduló: szabadnap
3. forduló: 
Bashalom SE – Buj SE 4:2 (1:1) 
Gól: Palcsák Z. (11-esből), Kocsis J.
Kellemes időben kezdődhetett az első idegenbeli mérkőzé-

sünk. Játékra alkalmatlan pályán próbáltuk felvenni a versenyt a 
hazai csapattal. Az első félidőben még egyenlő erők küzdelméről 
szólt, de a második félidő második percében Tarcza Tomi jog-
talan kiállítása meghatározta a következő perceket. Kapkodva, 
idegesen, megzavarodva játszottunk és egyéni hibákat elkövetve 
kikaptunk a helyenként durván és nem jobban játszó hazaiaktól.

4. forduló: 
Buj SE – Gávavencsellő SE II 1:0 (1:0) 
Gól: Takács Cs.
A várakozásnak megfelelően kemény, férfi-

as küzdelmet hozott a találkozó. A szomszédvá-
rak csatáját Takács Csaba egyéni villanásának kö-
szönhetően a hazai csapat nyerte meg. Ez az ered-
mény azt jelenti, hogy a csapatunk előrébb lépett 
a bajnoki táblázaton stabilizálva helyét a közép-
mezőnyben.

5. forduló: 
Nyírturai FC – Buj SE 2:0 (0:0)
Irreális pálya viszonyok, magas légköri por-

koncentráció, szikrázó napsütés, többek között 
ezek kel a tényezőkkel kellett megküz deni csapa-

tunknak a bajnoki címre törő hazaiak ellen. Mind ezek ellené-
re a mérkőzés az első félidőben buji mezőny fölényt és egy meg 
nem adott Román találatot hozott. Csapatunk teljesítményét úgy 
tűnik ez a játékvezetői döntés megpecsételte, hiszen a második 

Mi már nyertünk...
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félidő közepétől már kiegyenlítettebbé vált a küzdelem, melyet 
két szerencsés hazai gól követett.

6. forduló: 
Buj SE – Tiszalök VSE II 2:0 (1:0) 
Gól: Román T., Palcsák Z. (11-esből)
Az őszi betakarítás idején az „előrejelzéseknek” nem megfe-

lelő „totógyilkos” eredmény született, mely már hetek óta ben-
ne lógott a levegőben. A július óta elvégzett munka kezd beér-
ni, ami végre eredmény terén is megmutatkozott. A mérkőzés-
hez tartozik, hogy sérülés miatt hetekre kidőlt Tarcza Tamás és 
Fazekas Zoltán két meghatározó játékosa capatunknak. Mielőb-
bi gyógyulást kívánunk nekik!

7. forduló: 
Buj SE – Balsa SE 2:0 (1:0) 
Gól: Román T., Gerák P.
A játék a várakozásnak megfelelően meddő mezőnyfölény-

nyel kezdődött. Számtalan kihagyott helyzet, egy kihagyott bün-
tető, egy rúgott gól volt a hazai termés. Román Tamás érdemi 

választ adott arra, hogy nem egy gólos csatár, bátor, agilis táma-
dójátékát ismét gólra váltotta. Palcsák Zoltán büntetője széttörte 
a felső lécet, aki ott volt, állítja a vonalon belülre pattant a lab-
da, a játékvezető és asszisztense viszont nem így látta, ezért el-
maradt a középkezdés.

A második félidő egy szemtelen szabadrúgás gólt hozott, 
amit Dzsudzsák után Gerák Peti mutatott be. A mai napon a leg-
nagyobb eredmény, hogy csapatunk megőrizte hazai veretlen-
ségét.

Végezetül szeretnénk megköszönni, mindazoknak a segítsé-
gét, akik nélkül a Buj SE nem indulhatott volna újra:

•  Buj Község Önkormányzata •  Perger Zoltán 
•  Horváth András  •  Buj Polgárőr Egyesület
•  Bazsó István  •  Vass Istvánné
•  Patkó Csárda  •  ifj. Toma László
•  IMBREX 95 Kft., Nyíregyháza
•   és mindazoknak a helyi fiataloknak, akik segítettek meg-

szépíteni, játékra alkalmassá tenni futballpályánkat.

Mester János elnök és Szűcs István alelnök

Az	 elmúlt	 tanévben	 első	 alkalom-
mal	vettünk	részt	az	OTP-MOL	Bozsik-
programban.	A	részt	vevő	iskolák	sport-
felszereléseket	 igényelhettek.	 Iskolánk,	
5	focilabdát	és	13	Adidas	mez	garnitú-
rával	gazdagodott.	Reméljük,	hogy	sok	
győztes	meccsen	húzhatjuk	magunkra	a	
piros	szerelést.

Mester János
testnevelő
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Bozsik-program

FELHÍvÁS
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	2012. november 30-ig,	
Buj,	Kossuth	u.	2.	sz. alá	(Védőnői	Szolgálat	–	Kiss	Józsefné	védőnő),	

vagy	Kossuth	u.	25.	sz.	alá	(Gyermekjóléti	Szolgálat	–	Szloboda	Julianna	családgondozó.)
Előre	is	köszönjük	segítségüket!

Arany Fácán megyei III. osztály bajnokság tabellája a 7. forduló  után

		1. Nyírturai	FC 7 7 0 0 16 		3 +13 21	pont
		2. Tiszatelek	SE 6 5 1 0 21 		4 +17 16	p
		3. Tiszalök	VSE	II. 7 5 1 1 23 		8 +15 16	p
		4. Tiszabercel	SE 7 4 2 1 26 		6 +20 14	p
		5. Tiszaeszlár	SE 6 4 1 1 16 		7 		+9 13	p
  6. BUJ SE 6 3 1 2   9   8   +1 10 p
		7. Tiszavasvári	SE	II. 7 2 4 1 10 		9 		+1 10	P
		8. Ramocsaháza	SE 6 2 2 2 14 12 		+2 		8	p
		9. Gávavencsellő	SE	II. 6 2 1 3 17 13 		+4 		7	p
10. Tiszadob	SE 6 2 1 3 		9 17 			-8 		7	p
11. Nyírtét	SE 7 2 0 5 16 22 			-6 		6	p
12. Bashalom	SE 6 1 2 3 10 16 			-6 		5	p
13. Frimex	FC 6 1 0 6 		6 28 	-22 		3	p
14. Balsa	SE 7 0 1 6 		5 23 	-18 		1	p
15. Tiszalök	PÖTE 7 0 1 6 		8 30 	-22 		1	p
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Buj község önkormányzatának lapja
Felelős	kiadó:	Barta Miklós Ferenc	polgármester		•		Felelős	szerkesztő:	Mikovics Miklósné

Nyomdai	munkatárs:	Béres Csaba		•		Munkatársak:	Dr. Balogh Roland, Mester János, Dr. Németh Károly, Oláh Gábor, 
Popovics Norbert, Szűcs István, Tóth Lajosné, vásárhelyi Sándorné
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A kézilabda diákolimpiai küzdelmek-
re készülődve Nyírszőlősbe utaztunk egy 
edzőmérkőzés erejére a 4. korcsoportos 
lányokkal. Mivel szinte 1 évvel fiata-
lab bak vagyunk az ellenfelekhez képest 
(7-esek alkotják nagyrészt a csapatot), ez 
az év a felkészülés jegyében telik majd. A 
nyírszőlősiek ellen viszont nyoma se volt 
a korkülönbségnek, hiszen többen is meg-
mutatták, hogy tudnak határozottan véde-
kezni és gólerősen támadni. Ezekben főleg 
Bodnár Eszter és Csatlós Ágnes vette ki a 
részét, de a kapuban Mihalik Alexandra is 
remekelt. 30:27-re győztünk a hazaiak ellen 
és remélhetőleg sokszor fogunk még győz-
tesen lejönni a pályáról. 

A csapat tagjai voltak: Bodnár Eszter, 
Csatlós Ágnes, Csikós Lívia, Csiki Ale-
xandra, Fedor Melinda, Humicskó Gabri-
ella, Humicskó Hajnalka, Kulcsár Emese, 

Mihalik Alexandra, Radó Krisztina, Svá ner 
Lívia, Varga Adrienn.

Buj–Nyírszőlős: 30:27

ATLÉTIKA

Október elején Nyírbogdányban ke-
rült megrendezésre a nagykörzeti atlétikai 
egyéni bajnokság. 11 versenyzőnk igazán 
kitett magáért, hiszen összesen 10 érmet 
szereztek a különböző versenyszámokban. 
Többen is egyéni csúcsot értek, aminek do-
bogós helyezés lett a jutalma. Csikós Lívia 
távolugrásban 1., kislabda hajításban  a 2. 
helyet szerezte meg. Bodnár Eszter szin-
tén kiemelkedő eredményt ért el, mivel 800 
méteres futásban 1., míg 80 méteren a 2. 
helyen végzett. Az aranyérmek számát Ba-
kos Attila növelte 3-ra, a kislabda hajítás-
ban elért teljesítményével. 800 méteren ket-
ten is a dobogón végeztek. Bancsók Sándor 
2., Radó Márk a 3. helyen végzett. Kocsis 
Krisztina távolugrásban a 2. helyre repült, 
míg Nemes Diána 60 méteren, Vincze Dá-
niel súlylökésben szerzett bronzérmet. Saj-
nos néhányan épphogy lemaradtak a dobo-
góról, mivel Csatlós Ágnes és Popovics Ba-
lázs is a 4 helyen végzett. Vajkó Zsófia is 
dicséretesen helytállt a 2 évvel idősebbek 
ellen.

Összegezve elmondható, hogy 3 arany, 
4 ezüst és 3 bronzérmet szerezve továbbra 
is a legjobb iskolák között vagyunk. Csak 
így tovább a lassan közeledő labdarúgó és 
kézilabda mérkőzéseken is!

Az eredményekhez mindenkinek gratu-
lálunk!

Popovics Norbert DSE elnök

DSE SPORTHÍREK

Csikós Lívia 1. és 2. hely

Radó Márk 3. hely

A kézis csapat Díjkiosztás közben

A válogatott

Vincze Dániel 3. hely

Nemes Diana 3. hely

Bodnár Eszter 1. és 2. hely

Bancsók Sándor 2. hely

Bakos Attila 1. hely

Kocsis Krisztina 2. hely


