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Márton-nap az óvodában
A legenda szerint Szent Márton a Római Birodalom Pannónia tartományának
Savaria nevű városában (mai Szombathely) látta meg a napvilágot 317-ben, egy
római tribunus (elöljáró) fiaként. A római
császár katonájaként szolgáló Márton, egy
hideg téli estén odaadta meleg köpenyének felét egy nélkülöző koldusnak. Aznap
éjszaka álmában megjelent Jézus a koldus alakjában. Ettől kezdve nem a hadsereget, hanem Istent szolgálta. Misszionáriusként sok jót cselekedett. Jóságáról
még életében legendák keringtek, püspökké akarták szentelni. A monda szerint mikor ennek hírét vette, az érte jövő küldöttek elől nagy alázatosságában a ludak óljába bújt. A szárnyasok azonban gágogásukkal, szárnyuk verdesésével óriási zajt
csaptak, így elárulták Márton rejtekhelyét. Mártont 371-ben püspökké szentelték
és haláláig, segítette a rászorulókat.

Márton-napkor ünnepelték az őszi
munkák végét. Az urak ilyenkor kifizették
cselédeiket, akik bérük mellé alaposan felhizlalt libát is kaptak, amit ízletesen elkészítettek, mellé, pedig az adott évi szüretből származó újbort fogyasztottak. Márton-naphoz számos hagyomány és babona kötődik. Aki Márton napkor libát nem
eszik, az egész évben éhezik. Aki ezen a

napon álmot lát, az egész évben boldog
lesz.
Hagyományteremtő céllal szerveztük
meg a Márton-napot. Szeretnénk, ha ez a
kedves néphagyomány Bujon is szokássá válna és évről-évre egyre színesebb, hangulatosabb rendezvénnyé nőné ki magát!
A hét folyamán mindhárom korcsoport életkori sajátosságainak megfelelően, közvetlen tapasztalatszerzés útján, minél több érzékszerv bevonásával dolgozta fel a Márton-naphoz kapcsolódó népszokásokat,
hagyományokat. A hét minden
napja a libáról szólt. A szorgos
kis kezek által több tucat kisliba,
gúnár elevenedett meg a rajzlapokon, sorra készültek a mécsesek, lámpások. A munkák során megtapasztalhatták a gyerekek a toll tulajdonságát (pihekönnyű, hófehér, tapadós, elfújható). Az elkészült
munkákat megtekinthették vendégeink rögtönzött kiállításunkon. Megtanulták óvodásaink
a jeles naphoz fűződő időjóslásokat is. Pl.: „Ha Márton jégen
jár, karácsony sárban taposgál.”
Ha a liba csontja hosszú, fehér, hóval borít minket a tél. Az
eseménysorozat csúcspontja a
„mini állatkerti” kirándulásunk
volt. Lovas szekérrel
ellátogattunk Hudák
Ádámékhoz, hogy
élőben is láthassák a gyerekek a
libákat. Köszönjük Berecz Öcsinek és Balogh Zoltánnak, hogy
lovas kocsijukkal rendelkezésünkre álltak, Hudák Ferencnek,
hogy elmehettünk hozzájuk.
Mindhárom csoport műsorral készült a záró rendezvényre. A kiscsoportos és a nagycso-

portos gyerekek megismertették a résztvevőkkel a libás énekeket, mondókákat,
verseket, rigmusokat. A középsősök, pedig Szent Márton életét dramatizálták el a
görögkatolikus templomban.

A hideg ellenére vendégeink lelkét felmelegítette a gyermekek mosolya, csillogó tekintete, szívből jövő műsora, a testü
ket, pedig a tábortűz, a forró tea és forralt
bor, a sült tök és a zsíros kenyér. Bízunk
benne, hogy minden résztvevő számára
emlékezetes maradt rendezvényünk. Mi
nagyon büszkék voltunk óvodásainkra és
arra, hogy sok érdeklődőt sikerült elcsalogatnunk óvodánkba!
Harkály Gyuláné
mb. intézményegység vezető
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Önkormányzatunk téli tüzelővel segíti
a falu lakosságát
Ebben az évben, 2012-ben a képviselőtestületünk úgy döntött, hogy külső forrásként a likviditási problémák kiküszöbölése
érdekében sort kerít az önkormányzat tulajdonát képező fasorok kitermeltetésére.
Hadd emeljek ki három szempontot annak
alátámasztására, hogy optimális döntés született. Először is a fennálló szállítói tartozások
csökkentésére tudtunk sort keríteni. Másodsorban a község lakossága kedvező áron tudott, illetve tud hozzájutnia téli tüzelőjéhez. A
gallyakból, pedig nagyon sok, szegény körülmények között élő család ingyen részesülhetett.
Buj község történetében ez idáig ilyen még
nem történt. Elmondható, hogy az önkormány
zati fasorok kitermelésével a falunkban élő
emberek nagy része e téren gond nélkül várhatja az egyre közeledő hideg telet. Harmadsorban pedig a következő ok miatt született optimális döntés: Korábban községünkben sajnos nagyon sok értékes, nagy átmérőjű
akácfa eltulajdonítására került sor ismeretlen
személyek által. Az elszaporodott lopási cselekmények megállítása érdekében helyesnek
tekinthető tehát a képviselő testület által meghozott döntés.
Elmondható továbbá, hogy sokan keresték fel hivatalunkat és fejezték ki hálájukat a
segítségért. Mondván, hogy összeszámolták,
mennyi pénzt is tudtak megspórolni az olcsó
tűzifa megvásárlásával.
Leszögezném, hogy a lakosságot nagykereskedelmi áron fogjuk tudni kiszolgálni tűzifával egész télen át. Már el is kezdtük a kemény fa értékesítését. A tölgy tűzifa ára rönkben 1.800,– Ft/q.
Térjünk vissza az akácfára, illetve a faso
rokra. Egy pár jellemzőjét hadd osszam meg
ennek a fafajtának, illetve a fasoroknak.

Az akácnak 35 év a vágásérettség kora. Az
árkokban és az utak mentén lévő nagyobb átmérőjű fák akár több tíz évvel is idősebbek lehetnek.
A túltartottság miatt a fa belső része korhadt, a magasságának növekedése sok évvel
ezelőtt megállt. A felső ágak nagy része elszá
radt, ezáltal jelentős az értékvesztés. A fasor
egy része fiatal, kis átmérőjű, nagy többsége
tuskósarj volt, ez utóbbi a korábbi évtizedek
során kivágott fák tuskójából, gyökeréből sarjadt.
Az akác kitermelése után a gyökere továbbra is életképes, róla új egyedek sarjadnak.
Ezek úgy keletkeznek, ha a gyökeret a földhöz közeli részén megvágjuk, megszaggatjuk. Az ebből növekedő fa életképes, egészséges egyeddé fejlődhet. A tuskóról sarjadó fa fiatal korban már korhadttá válik, a szél kön�nyen letöri a tuskóról. A most kitermelt fák
nagy többsége túltartott, idős és tuskósarj volt.
Amennyiben a következő évben a fasorok felújítása szakszerűen történik, a gyökérsarjak
őszre akár 3 m magasra is megnőhetnek, ezt
követő évben akár 5–6 m-es magasságra is
számíthatunk. A gyökérsarjból keletkező fasor
a mezővédő funkcióját eredményesebben betölti, mint a fakitermelés előtti állomány. Odafigyeléssel értékes fasorrá nevelhető.
Így tehát 2013-ban közmunka program keretében fogjuk az önkormányzati fasorokat és
a mellettük elhelyezkedő utakat karbantartani,
ezáltal több embernek tudunk majd munkalehetőséget biztosítani egész évben.
Végezetül szeretném Önöknek bemutatni,
hogy jelentéktelen személyek hogyan tették
tönkre fasorainkat és tulajdonítottak el nagy
értékben akácfákat az önkormányzatunk területéről.
Barta Miklós Ferenc
polgármester

Meghívó
Szeretettel várjuk az ISKOLAI JÓTÉKONYSÁGI BÁLRA
A II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola, Óvoda, Bölcsőde,
Könyvtár tornatermében
Időpontja: 2012. december. 8. (szombat) 19 óra
Belépőjegy ára: 2.500,– Ft (a vacsora árát is tartalmazza)
A vendégek szórakoztatásáról a Hangulat Trió gondoskodik.
Jegyek csak elővételben, az iskolában kaphatók. Vacsora, zene, tánc, tombola!
AZ ISKOLASZÉK és a BUJI ISKOLÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY

3

Beharangozó
meghívó
Iskolánk egy iskolatörténeti esemény előtt áll. Felkutattuk azokat a tanítókat, tanárokat, akik legalább 5 évig
gyakorolták hivatásukat intézményünkben 1950 után.
Szeretnénk ezt az „örökös nevelőtestületet” egy „Tanítók/
Tanárok fája” emlékművel szimbolizálni.
Meghívjuk egykori tanítóinkat, ha már sajnos nincs közöttünk, a családtagjait, hogy a nevével, szolgálati idejével faragott levelet feltegye a fára örök emlékül.
Természetesen szívesen fogadjuk, ha néhány percben ki-ki
mesél a buji tanítási élményeiről, fényképekkel illusztrálja az
oktató-nevelő munkát.
Az ünnepséget iskolatörténeti projekthét keretében 2012.
december 20-án 13 órától rendezzük meg az iskola aulájában.
Várjuk mindazokat az egykori buji diákokat, akik szeretnének ennek a megható ünnepségnek részesei lenni! Az lenne
az ideális, ha nemcsak a 10, de a 20–30–40–50 évvel ezelőtt
végzett egykori buji diákok is képviselnék a többezres tanulói
réteget! Vélhetően, az emlékek sokak szívét megdobogtatnák
és újra ifjúnak éreznék magukat…
Íme a meghívott tanítóink/tanáraink névsora – akikkel
vagy gyermekeikkel találkozhatnak, nosztalgiázhatnak:
Ádám JózsefU, Ádám Józsefné, Bacskai János, Barta Fe
rencU, Barta FerencnéU, Bartáné Fazekas KatalinU, Czibula
AntalU, Czibula AntalnéU, Czibula Ferenc, Czibula Mária,
Császár István, Császár Istvánné, Deák JánosU, Deák Já
nosnéU, Dr. Kurucz GyulánéU, Dr. Nagy Zsuzsanna, Dr. Simon Gáborné, Fodor Zsolt, Géczi Ferencné, Gégény Józsefné,
Halász Melinda, Hoszták János, Jenei Károlyné, Juhász Ist
vánné, Kelemen András, Majoros Gyuláné, Marina Győző,
Marina Győzőné, Medve Jánosné, Moldván GyörgyU, Moz
ga Endréné (Lukács Gizella)U, Nagy Mihály, Németh Erzsébet, Oláh Gyula, Pál Mónika, Pethő LajosU, Podlovics Imre,
Podlovics Imréné, Sebőkné Fodor Gabriella, Snekszerné Máté
Annamária, Szabó János, Szabó JánosnéU, Szabó Józsefné,
Szabóné Fekete Ágnes, Szepessy SándorU, Szepessy Sán
dorné, Szilágyi Péterné, Tárkány Szűcs JózsefnéU, Treszkai
Lászlóné, Turi ZoltánU, Turi Zoltánné, Vereb Mihály.
Igazgatók: Tóth András, Domonkos István, Géczi Ferenc,
Gégény József, Csikós József.
A rendezvény sikere érdekében, kérjük az öreg buji diákok a következő telefonszámon jelentkezzenek: 42/205–396.
Bízzunk a találkozó sikerében, viszontlátásra.
Munkácsiné Kolozsi Katalin
igazgató

Lakossági fórum
A Közösségi Házban november 22-én (csütörtök)
1500 órától polgármester úr és jegyző úr
fogadóórát tart kötetlen beszélgetés formájában.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2012. november

Tájékoztató
Iskolánkban évek óta készítünk pályázatokat Útravaló ösztöndíjprogramban való részvételre.
Sajnos a tavalyi – 2011/12. tanév II. félévére járó juttatások sem
a gyerekeknek, sem a tanároknak nem érkezett meg. Több szülő kérdezte, miért nem kapta/kapja meg az ösztöndíjat, ami augusztus végéig volt esedékes.
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy más célra nem használhatjuk fel a pénzt, hanem 8 napon belül kötelesek vagyunk kifizetni.
Kollégám októberi sürgető levelére kapott választ szkennelt, változatlan formában közöljük.
az Iskolavezetés

A Közösségi Házban
december 10-én (hétfő)
12–17 óráig várjuk a babaruhaés gyermekholmi börzére
eddigi és új vásárlóinkat!
Őszi-téli ruhák, kiegészítők és játékok sokasága!
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Gondolatok egy találkozóról
Kedves meghívást kaptam október
20-ára a volt tanítványaimtól abból az
alkalomból, hogy 35 éve ballagtak el a
buji általános iskola végzős évfolyamáról. A két osztály közösen szervezte meg
a találkozót.
Én a 2. b osztály tanító nénije voltam,
persze mindkét osztály tanulóit jól ismertem/ ismerem. Régi tanítóik, tanáraik
közül ott volt még Szabó Józsefné, valamint a felsős osztályfőnökök, Podlovics
Imréné, és Szabó János tanár úr is.
Izgalmas pillanatok voltak a találkozás pillanatai! Az eltelt 35 év alatt mindannyian rengeteget változtunk! Kíváncsian fürkésztük az arcokat, vajon jól
emlékszünk-e egymásra. Rövid beszélgetés után végigjártuk az iskola épületét,
nosztalgiázva álltunk meg a régi tablók
előtt. Majd a korszerűen felszerelt tantermek egyikében megelevenítettük a múlt
közös eseményeit régi fényképeket nézegetve. Életre keltek az óvodai csoportok, a tornavizsga és a kirándulás emlékei. Ennyi év távlatából még az is megszépült, ami iskolás korban kevésbé tűnt
szépnek.
A múltból a jelenhez kanyarodva következtek a beszámolók, mindenki mesélt arról, mi történt vele az elmúlt hos�szú időszakban: családjukról, gyermekeik sorsáról, azok továbbtanulásáról.
Jóleső érzéssel nyugtáztam, milyen sok
régi tanítványunk csemetéje jár főiskolára, egyetemre. Mennyit változott a világ,
mióta a mostani szülők álltak a pályaválasztás előtt! DE rég is volt!
A beszámolók meghallgatása után
megható pillanatokban volt részünk. Az
ebédlőbe átvonulva a gyertyák lobogó
lángja és Demjén Ferenc dala segítségé-

vel emlékeztünk azokra, akik már sajnos
nem lehetnek közöttünk: megilletődve
hallgattuk, hogy „Mindenkiért egy-egy
gyertya égjen!”
Ezek után a felemelő percek után elfogyasztottuk az ünnepi vacsorát, közben pedig tovább folytatódtak az emlékezések. Igen kellemes hangulat alakult ki a hosszú
évek alatt egymástól eltávolodott, de most újra
egymásra találó osztálytársak körében.
Nekem is nagy él
mény volt részt venni
ezen a jó hangulatú találkozón, mert a múlt
megelevenítésével, az
aktív évek felidézésével
kicsit újra tanító néninek éreztem magam, és
megerősödött bennem
az az érzés, amit mindig
is vallottam, hogy a legszebb hivatás volt
az enyém, a mienk.
Köszönet illeti a szervezők munkáját
ezért a nagyszerűen sikerült találkozóért,
örülök, hogy ott lehettem.
További jó egészséget kívánok szeretettel:
Gégény Józsefné Erzsike néni
Mit is jelentett egy volt
osztálytárs számára?

Váratlan telefonhívásom volt, és váratlan felkérés. Gyermekkori barátnőm
keresett, a mindenki által ismert védőnő,
Czimre Zsuzsa. Mit szólnék hozzá, ha
osztálytalálkozónk lenne? Minden gondolkodás nélkül igent mondtam.
Később átgondolva
azon elmélkedtem, kik
is azok, akikkel együtt
koptattuk az iskola padjait. Rémes érzések fogtak el: nem tudok szinte senkiről semmit. A
találkozó napján izgatottan vártam, kit ismerek meg ennyi év után.
Megváltoztunk ugyan,
de nem lettünk mások.
A találkozás első, kedélyes pillanatai
Ugyanúgy el tudtunk

beszélgetni egymással, mintha nem is
telt volna el ennyi idő.
Csodálatos érzés volt, ahogy a régi
gyermekkori, sőt óvodáskori képeket nézegetve fel-fel sejlettek az egykori emlékek. Otthon éreztem magam, és most is

Ilyenek voltunk…
úgy vélem, a 35 év nem múlt el nyomtalanul.
S hogy mit jelentett ennyi év után találkozni osztálytársaimmal? Egy örök
élmény. Mi a titka? Én tudom: a falu, a
hely szelleme.
Soha nem feledtük tanárainkat. Közülük megtiszteltek jelenlétükkel Erzsike néni (Gégény Józsefné), aki gondoskodó anyai szeretettel vett körül bennünket, Ottilka néni, (Szabó Józsefné), aki
fegyelemre nevelt minket, Emike néni
(Podlovics Imréné), aki megértő mosolyával hagyott szép emléket és Szabó János tanár úr, aki folytonos mozgásra invitált bennünket.
Boldog vagyok, hogy megoszthattam
gondolataimat. Ma is hálás vagyok szüleim önzetlen szeretetéért és tanáraink
kitartó, gondoskodó neveléséért.
Köszönetemet szeretném még kifejezni azon volt osztálytársaimnak, akik
megszervezték, s ilyen színvonalasan
létrehozták a találkozót.
Bízom benne, hamarosan újra együtt!
Kovács Bertalanné Oláh Erika
És végül az ötletgazdától…
Honnan is jött a gondolat, hogyan is
jutott eszembe, hogy ez már olyan évszám, amit érdemes megünnepelni?
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Ákos fiammal beszélgettünk, hogy
szerveznek egy bográcsolós osztálybulit
a horgásztónál. Mi hány éve már hogy
elballagtunk? „Úr Isten, már 35 éve!”
Nekünk is szervezni kellene egy osztálytalálkozót.

Úgy tűnt, hogy sokaknak tetszik az
ötlet. Toma Zsóka barátnőmnek felvetettem, mivel tudtam, hogy ő is partner lesz
a dologban.
Felkutattuk hát volt osztálytársainkat, s mindenkit meginvitáltunk rendezvényünkre. Fazekas
Zsuzsa, Misinkó Baba,
Tilki Kati – ki mikor ért
rá, ki miben tudott, abban segített. Sajnos sokan nem jöttek el, de
így is összejöttünk a két
osztályból 18-an. Szinte
észre sem vettük, hogy
repült az idő. Sokat beszélgettünk múltról és
jelenről. Egy kicsit újra
gyerekek voltunk, egy
kicsit megfiatalodtunk
a gyermekkori élmények hatására, és senEnnyien maradtunk, mire eszünkbe jutott...
ki sem érezte azt, hogy
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az 5. X-nél járunk. Az együtt töltött órák
pedig csak megerősítettek bennünket abban, hogy jó csapat voltunk egykor, s lehetnénk még ma is.
Szerencsések vagyunk, hisz a régi
kor közös nevelése, közel azonos szülői
háttere, s a lelkiismeretes pedagógiai nevelés olyanná formált bennünket, hogy
sikerült a kapott értékeinket megtartani, s azokat tovább csiszolni. Még gyakran eszembe jut az a nap, s bízom benne,
valamennyiünknek.
Köszönjük meghívott tanárainknak,
volt osztálytársainknak hogy megtisz
telték egymást érdeklődésükkel, figyelmükkel. Köszönjük, hogy magukkal
hozták emlékeiket, jó kedvüket, figyelmüket. Akik pedig nem tudtak most eljönni, azokat szeretettel várjuk öt év
múlva.
Kiss Józsefné Czimre Zsuzsa

Szüreti jótékonysági bál
az óvodában
Október 13-án este ismét
megtelt az általános iskola
tornaterme, ahol 18. alkalom
mal rendeztük meg intézményünk jótékonysági bálját.
Tizenhárom éve annak, hogy óvodánk szüreti jótékonysági bált szervez. Örülünk, hogy hagyományt tudtunk teremteni és jótékonykodva báloztunk. Jótékonykodni nemes tett,
tenni másokért, segíteni egy kis közösséget, esetünkben az óvodás gyermekeket. Minden kedves támogatónktól ez nagyon szép gesztus, egyfajta együttműködés intézményünkkel.
Együttműködésünk eredménye,
pedig gyermekeink fejlődéséhez képesség kibontakoztató eszközök, játékok vásárlása, az óvoda szépítése, esztétikus külső és belső környezet biztosítása. Intézményünk nevében szeretném megköszönni minden
kedves támogatónknak, hogy ebben

a nevelési évben is segítették óvodásainkat.
Sok színes programmal készültünk, hogy mindenki számára emlékezetessé tegyük ezt az estét. Elsőként
időutazáson vehettek részt vendé
geink. A nagycsoportos gyerekek
elröpítettek mindenkit a magyarok ősi
hitvilágába. Sámánt kértünk fel, hogy
fergeteges hangulatot varázsoljon az

estére. A Sámán akaratának, kérésé
nek továbbításához a tüzet, a dobot, a csörgőt, a sötétséget használta.
(A gyerekek a Nox együttes Tűztánc
című dalára táncoltak.) Felkészítő pedagógusaik Imréné Horváth Edina és
Szabóné Fekete Ágnes, munkájukat
segítette Mészáros Csabáné dajka.
Ezután nagyon hosszú utat tettek
meg vendégeink és az idő, amelybe
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megérkeztek 2052, a helyszín, pedig
a buji „Nem Adom Fel” Szociális Otthon. Bepillantást nyerhettek támogatóink, hogyan töltik nyugdíjas éveiket
a volt óvodapedagógusok. Az „intézet lakói” korukat meghazudtolva fergeteges zumbát is bemutattak. Majd
Kubinka Katalin, az est háziasszonya
ügyességi vetélkedőre invitálta a játékos kedvű bálozókat.
A műsor után felszolgáltuk a finom és bőséges vacsorát, amit Toma
Gyuláné és munkatársai készítettek el
a vendégek nagy megelégedésére. A
zenét a Nyuki-duó szolgáltatta, a büfében Vaszil Zsolt vendéglátós szolgált ki mindenkit.
Köszönetet mondok Labbancz
Csabának és Pető Attilának a hang- és

látványtechnikáért, a konyhán szorgoskodó szakácsnőknek az ízletes vacsora elkészítéséért, munkatársaimnak áldozatos munkájukért, hiszen
nélkülük nem tölthettük volna együtt
ezt a csodálatos estét.
Bálunk tiszta bevétele
331.000,– Ft lett
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik pénzbeli, tárgyi, természetbeli felajánlásaikkal, támogató jegyek megvásárlásával hozzájárultak
az est sikerességéhez.
Pénzbeli felajánlások:
Barta Miklós Ferenc, Dr. Barta
Adrienn, Dr. Barta Viktória, Dr. Gut

lébeth Linda, Dr. Berencsi Mónika,
Napfény Nyugdíjas Egyesület, Id.
Horváth András, Munkácsiné Kolozsi
Katalin, Harkály Gyula, Mikovics
Miklósné, Barna Melinda, Márkus
Gyula, Sárosiné Márton Anna, Gracz
ka Istvánné.
Tárgyi felajánlások:
Dr. Németh Károly és felesége,
Dr. Gutlébeth Linda, Bölcsőde dolgozói, II. Rákóczi Ferenc Általános
és Művészeti Iskola dolgozói, Szociális Alapszolgáltatási Központ dolgozói, Virágné Moldván Mária, Buhajla
János, Katóné Vincze Judit, Vargáné
Fekete Szilvia, Toma László, Toma
Lászlóné, Németh Erzsébet, Imre József és Imre Gergő, Bazsó István és
Bazsó Istvánné, Kolozsi Sándorné,
Kolozsi Erzsébet és Kolozsi Mária,
Halász Melinda, Habináné Benő Judit, Kövér Gyuláné, Kubik Jánosné,
Kiss Józsefné, Vinnai Attila, Harkály Gyula, Csatlós András Zsoltné,
Csatlós Ágnes, Szabóné Fekete Ágnes, Mészáros Csabáné, Balogh Enikő, Juszku Józsefné, Fodor György,
Németh József, Molnárné Márta Erika, Katóné és Társai Bt Patkó Csárda, Moldván Anikó, Petri Lászlóné,
Kecskeméti Andrásné, Korpai Ist
vánné, Mogyorósi Béláné, Román
Józsefné, Toma Béláné, Tóth Zol
tánné.
Harkály Gyuláné
mb. intézményegység vezető

Anyakönyv
2012. augusztus 1-jétől
2012. október 31-ig
Született: 		

Anyja neve:

2012. 08. 08.
2012. 08. 26.
2012. 09. 09.
2012. 09. 28.
2012. 10. 13.

Frank Barbara
Drenyóczki Judit
Bodnár Katalin
Szilágyi Erika
Bancsók Erika

Balogh Fábián
Szűcs István
Szalka Dávid
Orosz Kamilla
Bancsók Ramóna

Házasságkötés:
2012. 08. 17.

Huri Andrea – Végh András

50 éves házassági évforduló:
2012. 10. 20.
2012. 11. 10.

Czimre Mária – Varga András
Jaczina Etelka – Márton Ferenc

Elhunytak:
Németh Lászlóné sz.: Farkas Ilona
Mihalik Lászlóné sz.: Bényei Anna
Márton Györgyné
sz.: Tanyik Erzsébet
Póka József
Mihalik Julianna
Szepesi Mihály
Koós Győző
Udvari Istvánné sz.: Illés Mária
Nagy Károly
Drótos Mihályné sz.: Fuziák Terézia

Feketehalom 22. 75 éves
Rákóczi u. 47.
47 éves
Gávai u. 8.
Toldi u. 8.
Mező u. 9.
Mező u. 31.
Petőfi u. 71.
Rákóczi u. 9.
Hunyadi u. 34.
Feketehalom 10.

83 éves
67 éves
62 éves
89 éves
70 éves
48 éves
63 éves
65 éves
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BUJ SE HÍREI
Jó játékkal, öt mérkőzésen mindössze 4 pont
Bizakodva tekintettünk előre és
vágtunk bele az októberi menetelésbe. Az elmúlt hónaphoz képest az eredményekben visszaesés volt megfigyelhető. Pontok terén még nem, de játékban és küzdőszellemben mindenképp
előrelépés tapasztalható fiatal társaságunknál. Ami viszont kicsit elszomorító, hogy az elmúlt öt fordulóban három
büntetőből egyet sem tudtunk berúgni, nem úgy ellenfeleink, akik rendre
kihasználták az adódó lehetőségeket.
Íme, az elmúlt öt forduló eredménye:
8. forduló:
Buj SE – Tiszabercel SE 0:1 (0:1)
Buj SE: Homonai – Kegye, Urbán
(Szűcs P.) Vincze T., (Kocsis D.) Harcsa, Palcsák, Kocsis J., (Tóth I.) Gerák
P., Szűcs I., Takács, Román (Fazekas N.)

10. forduló:
Buj SE – Tiszaeszlár SE 0:0
Buj SE: Homonai – Kegye, Harcsa,
Urbán, Hornyák, Vincze T., Kocsis D.,
(Szűcs I.) Kocsis J., (Tarcza T.) Tóth I.,
Takács, Román (Szűcs P.)
Két vereséggel a zsebben kezdett bele
csapatunk soron következő mérkőzésébe.
Az első félidőben kapusunk bravúrja kellett, hogy ne hátrányból kezdjük a második
félidőt. Homonai egész egyszerűen levarázsolta a labdát a tiszaeszlári csatár lábáról.
A második játékrészben a 70. perctől felélénkült a hazai támadójáték, de ordítóan
nagy helyzetekben ismét hibáztak támadóink. Gödörben van a csapat, ez kijelenthető. Vajon az őszi esőzéssel és az idő-átállítással megszűnik-e a csapat gólínsége.

Mester János edző: Mindkét oldalon
adódtak lehetőségek, a döntetlen igazságos eredmény. Mi sem érdemeltünk győzelmet, hiszen a focit gólra játsszák és mi
nem rúgtunk egyet sem.
11. forduló:
Tiszatelek SE – Buj SE 4:3 (1:2)
Gól: Szűcs I. (3)
Buj SE: Homonai Cs. – Kegye A.,
Harcsa A., Vincze T., Hornyák Cs. (Pal
csák Z.), Urbán G., Kocsis D. (Takács
Cs.),  Kocsis J., Szűcs I., Tóth I. (Szűcs
P.), Román T. (Fazekas N.).
A legek meccse volt a tiszateleki.
Ilyen hideg, ilyen szél még nem volt.
Ennyi gólt idegenben nem rúgtunk. En�nyit még nem is kaptunk. A legnagyobb
probléma az, hogy a hazai csapat eggyel

A „Rétközi El Classicó” a várakozásnak megfelelő küzdelmet hozott. A vendégcsapat házi gólkirálya az első félidőben „Maszek” pontrúgását követő lecsorgó labdát sikeresen eltalált és megszerezte a vezetést.
A második játékrész meddő hazai fölényt hozott, egy-egy kontratámadással
tarkítva. Pozitívum, hogy Tóth István
visszatért németországi küldetéséből és
ismét a csapatunkat erősíti.
Mester János edző: Nem érdemeltünk
vereséget.
9. forduló:
Ramocsaháza SE – Buj SE 3:1 (1:1)
Gól: Kocsis D.
Buj SE: Homonai – Hornyák (Szűcs
P.) Urbán, Vincze T., Palcsák (Kegye A.)
Kocsis J., Kocsis D., Tóth I. (Bíró Z.) Fazekas N., Takács, Román
Újabb idegenbeli meccs, melyen sajnos ismét elmaradt a pontszerzés. Bos�szantó, hogy ismét nem tudtuk átlépni saját árnyékunkat. Döntetlen állásnál kihagytunk egy büntetőt, ezután emberelőnyben futballoztunk, a végén mégis
elmaradt a siker.
Mester János edző: A 11-es párbajból
a Ramocsaháza jött ki győztesen. Gratulálok Kocsis Dani első felnőtt csapatban
szerzett fejes góljához.

Arany Fácán megyei III. osztály bajnokság tabellája a 12. forduló után:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nyírturai FC
Tiszatelek SE
Tiszavasvári SE II
Tiszabercel SE
Tiszalök VSE II
Tiszaeszlár SE
Gávavencsellő SE II
Tiszadob SE
BUJ SE
Ramocsaháza SE
Bashalom SE
Nyírtét SE
Tiszalök PÖTE
Balsa SE
Frimex FC

11
11
12
12
11
11
11
12
11
11
11
11
11
11
11

10
7
  6
  6
  6
5
5
5
4
3
2
3
2
1
1

1
3
5
3
3
3
2
2
2
4
5
1
1
1
0

  0
1
1
3
2
3
  4
5
5
  4
  4
7
  8
  9
10

26
34
31
32
26
23
36
32
20
26
24
25
20
  8
  9

7
14
15
13
11
17
19
27
16
25
29
37
47
41
54

+18
+20
+15
+19
+15
  +6
+17
+5
+4
+1
-5
-12
-27
-33
-45

31p
24p
23p
21p
21p
18p
17p
17p
14p
13p
11p
   9p*
7p
  4p
3p
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többet rúgott és még meleg víz sem volt.
Pont nélkül távoztunk keserű szájízzel...
Mester János edző: Nem hiszem el,
hogy kikaptunk! Győzelem helyett vereséget szenvedtünk a nem jobb Tiszatelektől.
12. forduló:
Buj SE – Frimex FC 7:0 (3:0)
Gól: Kocsis J. (2), Fazekas N., Tóth I.,
Román T., Szűcs P. , Ádám A.
Buj SE: Homonai – Palcsák Z. Harcsa, Urbán, (Vincze) Kegye A. Kocsis J.,

Kocsis D., Takács, (Hornyák), Tóth I.,
(Ádám A.) Szűcs I., (Román) Fazekas N.
(Szűcs P.)
Egy újabb hétvége és hét végre! Erre
várt a buji publikum, mármint a gólok
számát illetően. Lássuk be a helyzetkihasználás terén továbbra is adósak vagyunk, de mint korábban elmondtuk,
még mindig az út elején jár a csapat. Talán az utolsó szép őszi délutánt tölthette
el a pálya mellett, aki lelátogatott a mérkőzésre. Örömmel nyugtázzuk, hogy is-

mét sokan szurkoltak. Pozitívum, hogy
a tartalékként beállt öt játékosunk közül
három gólt lőtt. A csapat ezzel a győzelemmel a 9. helyen áll. Következő fordulóban (Tiszalök PÖTE ellen) a feladat,
hogy idegenben is elkezdjük a pontszerzést.
Mester János edző: Végre nyertünk.
A győzelmet csapatunk a fél évszázados
Laskai Attila születésnapjára ajánlotta.
Isten éltessen YAPI!
Mester János elnök

DSE SPORTHÍREK
Kézilabda
November végén kezdődnek a lányok számára a bajnoki küzdelmek. Ennek megfelelően edzőmérkőzésekkel
készülünk fel a rajtra. A III. korcsoportosok   Ibrány ellen vívták meg első meccsüket és nagy örömömre többen
is kimagasló teljesítményt nyújtottak. Humicskó Hajnalka, Humicskó Gabriella, Koós Martina, Csikós Lívia és
Kocsis Krisztina is a csapat húzóemberei lehetnek ebben
az évben. A mérkőzésen végig vezettünk és végül 28:21es győzelmet arattunk. A csapat tagjai voltak: Csikós Lívia, Gergely Zsófia, Habina Adrienn, Humicskó Hajnalka, Humicskó Gabriella, Kanalas Katalin, Kocsis Krisztina, Koós Martina, Nemes Diána, Suszter Zsóia, Tóth Lívia, Vajkó Zsófia.

A IV. korcsoportosok már túl vannak egy Nyírszőlős elleni, győztes felkészülési mérkőzésen. Hasonlóképpen terveztük Ibrány ellen is, de sajnos 28:26-os vereséget szenvedtünk. Itt is több jó teljesítménynek örülhettem
(Bodnár Eszter, Csatlós Ágnes, Koós Martina, Mihalik
Alexandra), de csere játékosoktól sokkal többet várok.
Csapat tagjai voltak: Bodnár Eszter, Csatlós Ágnes, Csikós Lívia, Csiki Alexandra, Humicskó Hajnalka, Kocsis
Krisztina, Koós Martina, Kulcsár Emese, Mihalik Alexandra, Radó Krisztina, Sváner Lívia, Varga Adrienn.

IV. kcs.
Az eredményekhez mindenkinek gratulálunk!
Popovics Norbert
DSE elnök

III. kcs.

Buj község önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: Barta Miklós Ferenc polgármester • Felelős szerkesztő: Mikovics Miklósné
Nyomdai munkatárs: Béres Csaba • Munkatársak: Erdélyi Jánosné, Harkály Gyuláné, Kiss Józsefné, Mester János,
Munkácsiné Kolozsi Katalin, Popovics Norbert

