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A legenda szerint Szent Márton a Ró-
mai Birodalom Pannónia tartományának 
Savaria nevű városában (mai Szombat-
hely)láttameganapvilágot317-ben,egy
rómaitribunus(elöljáró)fiaként.Arómai
császárkatonájakéntszolgálóMárton,egy
hideg téli estén odaadtameleg köpenyé-
nekfelétegynélkülözőkoldusnak.Aznap
éjszaka álmában megjelent Jézus a kol-
dus alakjában. Ettől kezdve nem a had-
sereget, hanem Istent szolgálta.Misszio-
náriusként sok jót cselekedett. Jóságáról
mégéletébenlegendákkeringtek,püspök-
kéakartákszentelni.Amondaszerintmi-
korennekhírétvette,azértejövőküldöt-
tekelőlnagyalázatosságábanaludakól-
jábabújt.Aszárnyasokazonbangágogá-
sukkal, szárnyuk verdesésével óriási zajt
csaptak, így elárultákMárton rejtekhely-
ét.Mártont 371-benpüspökké szentelték
éshaláláig,segítettearászorulókat.

Márton-napkor ünnepelték az őszi
munkákvégét.Azurakilyenkorkifizették
cselédeiket,akikbérükmelléalaposanfel-
hizlaltlibátiskaptak,amitízletesenelké-
szítettek,mellé,pedigazadottéviszüret-
ből származó újbort fogyasztottak. Már-
ton-naphoz számos hagyomány és babo-
nakötődik.AkiMártonnapkorlibátnem
eszik,azegészévbenéhezik.Akiezena

napon álmot lát, az egész évben boldog
lesz.

Hagyományteremtő céllal szerveztük
megaMárton-napot.Szeretnénk,haeza
kedves néphagyomány Bujon is szokás-
sáválnaésévről-évreegyreszí-
nesebb, hangulatosabb rendez-
vénnyénőnékimagát!

A hét folyamán mindhá-
romkorcsoportéletkorisajátos-
ságainak megfelelően, közvet-
lentapasztalatszerzésútján,mi-
nél több érzékszerv bevonásá-
val dolgozta fel a Márton-nap-
hoz kapcsolódó népszokásokat,
hagyományokat. A hét minden
napja a libáról szólt.A szorgos
kiskezekáltaltöbbtucatkisliba,
gúnárelevenedettmegarajzlap-
okon, sorra készültek amécse-
sek, lámpások. A munkák so-

rán megtapasztalhat-
ták a gyerekek a toll tulajdon-
ságát(pihekönnyű,hófehér,ta-
padós, elfújható).Az elkészült
munkákatmegtekinthettékven-
dégeink rögtönzött kiállításun-
kon. Megtanulták óvodásaink
ajelesnaphozfűződőidőjóslá-
sokatis.Pl.:„HaMártonjégen
jár,karácsonysárbantaposgál.”
Ha a liba csontja hosszú, fe-
hér,hóvalborítminketatél.Az
eseménysorozat csúcspontja a
„miniállatkerti”kirándulásunk
volt.Lovas szekérrel
ellátogattunk Hudák
Ádámékhoz, hogy

élőbenisláthassákagyerekeka
libákat.KöszönjükBereczÖcsi-
nekésBaloghZoltánnak,hogy
lovas kocsijukkal rendelkezé-
sünkreálltak,HudákFerencnek,
hogyelmehettünkhozzájuk.

Mindhárom csoport műsor-
ral készült a záró rendezvény-
re.Akiscsoportosésanagycso-

portos gyerekek megismertették a részt-
vevőkkel a libás énekeket, mondókákat,
verseket, rigmusokat.A középsősök, pe-
digSzentMártonéletétdramatizáltákela
görögkatolikustemplomban.

Ahidegellenérevendégeinklelkétfel-
melegítetteagyermekekmosolya,csillo-
gótekintete,szívbőljövőműsora,atestü-
ket,pedigatábortűz,aforróteaésforralt
bor,asült tökésazsíroskenyér.Bízunk
benne, hogy minden résztvevő számára
emlékezetes maradt rendezvényünk. Mi
nagyonbüszkékvoltunkóvodásainkraés
arra,hogysokérdeklődőtsikerültelcsalo-
gatnunkóvodánkba!

Harkály Gyuláné
mb. intézményegység vezető

Márton-nap az óvodában
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Ebben az évben, 2012-ben a képviselő-
testületünk úgy döntött, hogy külső forrás-
ként a likviditási problémák kiküszöbölése 
érdekében sort kerít az önkormányzat tu-
lajdonát képező fasorok kitermeltetésére.

Haddemeljekkiháromszempontotannak
alátámasztására,hogyoptimálisdöntésszüle-
tett.Először is a fennálló szállítói tartozások
csökkentésére tudtunk sort keríteni. Másod-
sorban a község lakossága kedvező áron tu-
dott,illetvetudhozzájutniatélitüzelőjéhez.A
gallyakból,pedignagyonsok,szegénykörül-
ményekközött élőcsalád ingyen részesülhe-
tett.

Bujközségtörténetébenezidáigilyenmég
nemtörtént.Elmondható,hogyazönkormány-
zati fasorok kitermelésével a falunkban élő
embereknagyrészee térengondnélkülvár-
hatjaazegyreközeledőhidegtelet.Harmad-
sorban pedig a következő ok miatt szüle-
tett optimális döntés: Korábban községünk-
bensajnosnagyonsokértékes,nagyátmérőjű
akácfa eltulajdonításárakerült sor ismeretlen
személyekáltal.Azelszaporodott lopásicse-
lekmények megállítása érdekében helyesnek
tekinthetőtehátaképviselőtestületáltalmeg-
hozottdöntés.

Elmondható továbbá, hogy sokan keres-
tékfelhivatalunkatésfejeztékkihálájukata
segítségért. Mondván, hogy összeszámolták,
mennyipénzt is tudtakmegspórolniazolcsó
tűzifamegvásárlásával.

Leszögezném,hogya lakosságotnagyke-
reskedelmiáronfogjuktudnikiszolgálnitűzi-
fával egész télen át.Már el is kezdtük ake-
ményfaértékesítését.Atölgytűzifaárarönk-
ben1.800,–Ft/q.

Térjünkvisszaazakácfára,illetveafaso-
rokra.Egypár jellemzőjéthaddosszammeg
ennekafafajtának,illetveafasoroknak.

Azakácnak35évavágásérettségkora.Az
árkokbanésazutakmenténlévőnagyobbát-
mérőjűfákakártöbbtízévvelisidősebbekle-
hetnek.

A túltartottságmiatta fabelső részekor-
hadt, amagasságának növekedése sok évvel
ezelőttmegállt.Afelsőágaknagyrészeelszá-
radt, ezáltal jelentős az értékvesztés.A fasor
egy részefiatal, kis átmérőjű,nagy többsége
tuskósarj volt, ezutóbbi akorábbi évtizedek
soránkivágottfáktuskójából,gyökerébőlsar-
jadt.

Az akác kitermelése után a gyökere to-
vábbraiséletképes,rólaújegyedeksarjadnak.
Ezekúgykeletkeznek, ha a gyökeret a föld-
höz közeli részén megvágjuk, megszaggat-
juk.Azebbőlnövekedőfaéletképes,egészsé-
gesegyeddéfejlődhet.Atuskórólsarjadófafi-
atalkorbanmárkorhadttáválik,aszélköny-
nyen letöri a tuskóról.Amost kitermelt fák
nagytöbbségetúltartott,időséstuskósarjvolt.
Amennyibenakövetkezőévbenafasorokfel-
újítása szakszerűen történik, a gyökérsarjak
őszreakár3mmagasra ismegnőhetnek,ezt
követő évben akár 5–6 m-es magasságra is
számíthatunk.Agyökérsarjbólkeletkezőfasor
amezővédőfunkciójáteredményesebbenbe-
tölti,mintafakitermeléselőttiállomány.Oda-
figyelésselértékesfasorránevelhető.

Ígytehát2013-banközmunkaprogramke-
retébenfogjukazönkormányzatifasorokatés
amellettükelhelyezkedőutakatkarbantartani,
ezáltaltöbbembernektudunkmajdmunkale-
hetőségetbiztosítaniegészévben.

VégezetülszeretnémÖnöknekbemutatni,
hogy jelentéktelen személyek hogyan tették
tönkre fasorainkat és tulajdonítottak el nagy
értékbenakácfákatazönkormányzatunkterü-
letéről.

Barta Miklós Ferenc
polgármester

2

Önkormányzatunk téli tüzelővel segíti 
a falu lakosságát

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

Meghívó
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Iskolánkban évek óta készítünk pályázatokat Útravaló ösz-
töndíjprogramban való részvételre.

Sajnosatavalyi–2011/12.tanévII.félévérejárójuttatásoksem
agyerekeknek,sematanároknaknemérkezettmeg.Többszülőkér-
dezte,miértnemkapta/kapjamegazösztöndíjat,amiaugusztusvé-
géigvoltesedékes.

Tájékoztatjukazérdeklődőket,hogymáscélranemhasználhat-
jukfelapénzt,hanem8naponbelülkötelesekvagyunkkifizetni.

Kollégámoktóberisürgetőlevelérekapottválasztszkennelt,vál-
tozatlanformábanközöljük.

az Iskolavezetés 

Iskolánk egy iskolatörténeti ese mény előtt áll. Felku-
tattuk azokat a tanítókat, tanárokat, akik legalább 5 évig 
gyakorolták hivatásukat intézményünkben 1950 után. 
Sze retnénk ezt az „örökös nevelőtestületet” egy „Tanítók/
Tanárok fája” emlék mű vel szimbolizálni.

Meghívjukegykoritanítóinkat,hamársajnosnincsközöt-
tünk,acsaládtagjait,hogyanevével,szolgálatiidejévelfara-
gottleveletfeltegyeafáraörökemlékül.

Természetesenszívesenfogadjuk,hanéhánypercbenki-ki
mesélabujitanításiélményeiről,fényképekkelillusztráljaaz
oktató-nevelőmunkát.

Azünnepségetiskolatörténetiprojekthétkeretében2012.
december20-án13órátólrendezzükmegaziskolaaulájában.

Várjukmindazokatazegykoribujidiákokat,akikszeret-
nénekennekameghatóünnepségnekrészeseilenni!Azlenne
azideális,hanemcsaka10,dea20–30–40–50évvelezelőtt
végzettegykoribujidiákokisképviselnékatöbbezrestanulói
réteget!Vélhetően,azemlékeksokakszívétmegdobogtatnák
ésújraifjúnakéreznékmagukat…

Íme a meghívott tanítóink/tanáraink névsora – akikkel
vagygyermekeikkeltalálkozhatnak,nosztalgiázhatnak:

ÁdámJózsefU,ÁdámJózsefné,BacskaiJános,BartaFe-
rencU,BartaFerencnéU,BartánéFazekasKatalinU,Czibula
An  talU, CzibulaAntalnéU, Czibula Ferenc, CzibulaMária,
Császár István, Császár Istvánné, Deák JánosU, Deák Já-
nosnéU,Dr.KuruczGyulánéU,Dr.NagyZsuzsanna,Dr.Si-
monGáborné,FodorZsolt,GécziFerencné,GégényJózsefné,
HalászMelinda,Hoszták János, JeneiKárolyné, Juhász Ist-
vánné, KelemenAndrás,Majoros Gyuláné,Marina Győző,
MarinaGyőzőné,MedveJánosné,MoldvánGyörgyU,Moz-
gaEndréné(LukácsGizella)U,NagyMihály,NémethErzsé-
bet,OláhGyula,PálMónika,PethőLajosU,PodlovicsImre,
PodlovicsImréné,SebőknéFodorGabriella,SnekszernéMáté
Annamária, Szabó János, Szabó JánosnéU, Szabó Józsefné,
Szabóné Fekete Ágnes, Szepessy SándorU, Szepessy Sán-
dorné,SzilágyiPéterné,TárkánySzűcsJózsefnéU,Treszkai
Lászlóné,TuriZoltánU,TuriZoltánné,VerebMihály.

Igazgatók:TóthAndrás,DomonkosIstván,GécziFerenc,
GégényJózsef,CsikósJózsef.

A rendezvénysikereérdekében,kérjükazöregbujidiá-
kokakövetkezőtelefonszámonjelentkezzenek:42/205–396.

Bízzunkatalálkozósikerében,viszontlátásra.

Munkácsiné Kolozsi Katalin
igazgató

3

TájékoztatóBeharangozó 
meghívó

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!

A Közösségi Házban 
december 10-én (hétfő)

12–17 óráig várjuk a babaruha-
és gyermekholmi börzére 
eddigi és új vásárlóinkat!

Őszi-téli ruhák, kiegészítők és játékok sokasága!
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Kedves meghívást kaptam október
20-ára a volt tanítványaimtól abból az
alkalomból, hogy 35 éve ballagtak el a
bujiáltalános iskolavégzősévfolyamá-
ról.Akétosztályközösenszerveztemeg
atalálkozót.

Éna2.bosztálytanítónénijevoltam,
persze mindkét osztály tanulóit jól is-
mertem/ismerem.Régitanítóik,tanáraik
közülottvoltmégSzabóJózsefné,vala-
mintafelsősosztályfőnökök,Podlovics
Imréné,ésSzabóJánostanárúris.

Izgalmaspillanatokvoltakatalálko-
záspillanatai!Azeltelt35évalattmind-
annyian rengeteget változtunk! Kíván-
csian fürkésztük az arcokat, vajon jól
emlékszünk-e egymásra. Rövid beszél-
getésutánvégigjártukaziskolaépületét,
nosztalgiázvaálltunkmega régi tablók
előtt.Majdakorszerűenfelszerelttanter-
mekegyikébenmegelevenítettükamúlt
közös eseményeit régi fényképeket né-
zegetve.Életrekeltekazóvodaicsopor-
tok,atornavizsgaésakirándulásemlé-
kei.Ennyiévtávlatábólmégazismeg-
szépült,amiiskoláskorbankevésbétűnt
szépnek.

Amúltbólajelenhezkanyarodvakö-
vetkeztek a beszámolók,mindenkime-
séltarról,mitörténtveleazelmúlthosz-
szú időszakban: családjukról, gyerme-
keik sorsáról, azok továbbtanulásáról.
Jóleső érzéssel nyugtáztam,milyen sok
régitanítványunkcsemetéjejárfőiskolá-
ra,egyetemre.Mennyitváltozottavilág,
miótaamostaniszülőkálltakapályavá-
lasztáselőtt!DErégisvolt!

A beszámolók meghallgatása után
meghatópillanatokbanvoltrészünk.Az
ebédlőbe átvonulva a gyertyák lobogó
lángjaésDemjénFerencdalasegítségé-

velemlékeztünkazokra,akikmársajnos
nem lehetnek közöttünk: megilletődve
hallgattuk, hogy „Mindenkiért egy-egy 
gyertya égjen!”

Ezekutánafelemelőpercekutánel-
fogyasztottuk az ünnepi vacsorát, köz-
ben pedig tovább foly-
tatódtak az emlékezé-
sek.Igenkellemeshan-
gulatalakultkiahosszú
évekalattegymástólel-
távolodott,demostújra
egymásra találó osz-
tálytársakkörében.

Nekem is nagy él-
mény volt részt venni
ezen a jóhangulatú ta-
lálkozón, mert a múlt
megelevenítésével, az
aktívévekfelidézésével
kicsit újra tanító néni-
nekéreztemmagam,és
megerősödött bennem
azazérzés,amitmindig
isvallottam,hogyalegszebbhivatásvolt
azenyém,amienk.

Köszönetilletiaszervezőkmunkáját
ezértanagyszerűensikerülttalálkozóért,
örülök,hogyottlehettem.

További jó egészséget kívánok sze-
retettel:

Gégény Józsefné Erzsike néni

Mit is jelentett egy volt 
osztálytárs számára?

Váratlantelefonhívásomvolt,ésvá-
ratlan felkérés. Gyermekkori barátnőm
keresett,amindenkiáltalismertvédőnő,
Czimre Zsuzsa. Mit szólnék hozzá, ha

osztálytalálkozónk len-
ne? Minden gondolko-
dásnélkül igentmond-
tam.

Később átgondolva
azon elmélkedtem, kik
is azok, akikkel együtt
koptattukaziskolapad-
jait.Rémesérzésekfog-
takel:nemtudokszin-
te senkiről semmit. A
találkozó napján izga-
tottanvártam,kitisme-
rekmegennyiévután.
Megváltoztunk ugyan,
de nem lettünkmások.
Ugyanúgy el tudtunk

beszélgetni egymással, mintha nem is
teltvolnaelennyiidő.

Csodálatos érzés volt, ahogy a régi
gyermekkori,sőtóvodáskoriképeketné-
zegetvefel-felsejlettekazegykoriemlé-
kek.Otthonéreztemmagam,ésmostis

úgyvélem,a35évnemmúltelnyom-
talanul.

Shogymitjelentettennyiévutánta-
lálkozni osztálytársaimmal? Egy örök
élmény.Miatitka?Éntudom:afalu,a
helyszelleme.

Soha nem feledtük tanárainkat.Kö-
zülükmegtiszteltek jelenlétükkelErzsi-
kenéni(GégényJózsefné),akigondos-
kodóanyaiszeretettelvettkörülbennün-
ket, Ottilka néni, (Szabó Józsefné), aki
fegyelemre nevelt minket, Emike néni
(Podlovics Imréné), akimegértőmoso-
lyávalhagyottszépemléketésSzabóJá-
nostanárúr,akifolytonosmozgásrain-
vitáltbennünket.

Boldogvagyok,hogymegoszthattam
gondolataimat.Maishálásvagyokszü-
leim önzetlen szeretetéért és tanáraink
kitartó,gondoskodóneveléséért.

Köszönetemet szeretném még kife-
jezni azon volt osztálytársaimnak, akik
megszervezték, s ilyen színvonalasan
létrehoztákatalálkozót.

Bízombenne,hamarosanújraegyütt!

Kovács Bertalanné Oláh Erika

És végül az ötletgazdától…

Honnanisjöttagondolat,hogyanis
jutott eszembe, hogy ez már olyan év-
szám,amitérdemesmegünnepelni?

Gondolatok egy találkozóról

A találkozás első, kedélyes pillanatai

Ilyenek voltunk…



Október 13-án este ismét 
megtelt az általános iskola 
tor naterme, ahol 18. alkalom-
mal rendeztük meg intézmé-
nyünk jótékonysági bálját. 

Tizenhároméveannak,hogyóvo-
dánk szüreti jótékonysági bált szer-
vez.Örülünk,hogyhagyományttud-
tunk teremteni és jótékonykodvabá-
loztunk. Jótékonykodni nemes tett,
tenni másokért, segíteni egy kis kö-
zösséget,esetünkbenazóvodásgyer-
mekeket. Minden kedves támoga-
tónktóleznagyonszépgesztus,egy-
fajta együttműködés intézményünk-
kel.

Együttműködésünk eredménye,
pedig gyermekeink fejlődéséhez ké-
pesség kibontakoztató eszközök, já-
tékok vásárlása, az óvoda szépíté-
se, esztétikuskülső és belsőkörnye-
zet biztosítása. Intézményünk nevé-
ben szeretnémmegköszönni minden
kedves támogatónknak, hogy ebben

anevelésiévben issegítettékóvodá-
sainkat.

Sok színes programmal készül-
tünk,hogymindenkiszámáraemléke-
zetessé tegyük ezt az estét. Elsőként
időutazáson vehettek részt vendé-
geink. A nagycsoportos gyerekek
elröpítettekmindenkitamagyarokősi
hitvilágába.Sámántkértünkfel,hogy
fergeteges hangulatot varázsoljon az

estére.A Sámán akaratának, kérésé-
nek továbbításához a tüzet, a do-
bot,acsörgőt,asötétségethasználta.
(AgyerekekaNoxegyüttesTűztánc
címűdaláratáncoltak.)Felkészítőpe-
dagógusaikImrénéHorváthEdinaés
Szabóné Fekete Ágnes, munkájukat
segítetteMészárosCsabánédajka.

Ezután nagyon hosszú utat tettek
meg vendégeink és az idő, amelybe
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Ákos fiammal beszélgettünk, hogy

szerveznekegybográcsolósosztálybulit
a horgásztónál.Mi hány évemár hogy
elballagtunk?„ÚrIsten,már35éve!”

Nekünkisszerveznikelleneegyosz-
tálytalálkozót.

Úgy tűnt, hogy sokaknak tetszik az
ötlet.TomaZsókabarátnőmnekfelvetet-
tem,miveltudtam,hogyőispartnerlesz
adologban.

Felkutattuk hát volt osztálytársain-
kat, s mindenkit meginvitáltunk ren-

dezvényünkre. Fazekas
Zsuzsa, Misinkó Baba,
TilkiKati–kimikorért
rá,kimibentudott,ab-
bansegített.Sajnosso-
kan nem jöttek el, de
ígyisösszejöttünkakét
osztályból18-an.Szinte
észre semvettük, hogy
repültazidő.Sokatbe-
szélgettünk múltról és
jelenről.Egykicsitújra
gyerekek voltunk, egy
kicsit megfiatalodtunk
a gyermekkori élmé-
nyek hatására, és sen-
kisemérezteazt,hogy

az5.X-néljárunk. Azegyütttöltöttórák
pedigcsakmegerősítettekbennünketab-
ban,hogyjócsapatvoltunkegykor,sle-
hetnénkmégmais.

Szerencsések vagyunk, hisz a régi
korközösnevelése,közelazonosszülői
háttere,salelkiismeretespedagógiaine-
velés olyanná formált bennünket, hogy
sikerült a kapott értékeinket megtarta-
ni,sazokattovábbcsiszolni.Méggyak-
raneszembejutazanap,sbízombenne,
valamennyiünknek.

Köszönjük meghívott tanárainknak,
volt osztálytársainknak hogy megtisz-
telték egymást érdeklődésükkel, figyel-
mükkel. Köszönjük, hogy magukkal
hozták emlékeiket, jó kedvüket, figyel-
müket.Akikpedignemtudtakmostel-
jönni, azokat szeretettel várjuk öt év
múlva.

Kiss Józsefné Czimre Zsuzsa 
Ennyien maradtunk, mire eszünkbe jutott...

Szüreti jótékonysági bál
az óvodában
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megérkeztek2052, a helyszín, pedig
abuji„NemAdomFel”SzociálisOtt-
hon.Bepillantástnyerhettek támoga-
tóink,hogyantöltiknyugdíjaséveiket
a volt óvodapedagógusok.Az „inté-
zetlakói”korukatmeghazudtolvafer-
geteges zumbát is bemutattak.Majd
KubinkaKatalin,azestháziasszonya
ügyességivetélkedőreinvitáltaajáté-
koskedvűbálozókat.

A műsor után felszolgáltuk a fi-
nomésbőségesvacsorát,amitToma
Gyulánéésmunkatársaikészítettekel
a vendégek nagymegelégedésére.A
zenétaNyuki-duószolgáltatta,abü-
fébenVaszil Zsolt vendéglátós szol-
gáltkimindenkit.

Köszönetet mondok Labbancz
CsabánakésPetőAttilánakahang-és

látványtechnikáért, a konyhán szor-
goskodószakácsnőknekazízletesva-
csora elkészítéséért, munkatársaim-
nak áldozatos munkájukért, hiszen
nélkülüknemtölthettükvolnaegyütt
eztacsodálatosestét.

Bálunk tiszta bevétele
331.000,– Ft lett

Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak,akikpénzbeli,tárgyi,termé-
szetbelifelajánlásaikkal,támogatóje-
gyek megvásárlásával hozzájárultak
azestsikerességéhez.

Pénzbeli felajánlások:

Barta Miklós Ferenc, Dr. Barta
Adrienn,Dr.BartaViktória,Dr.Gut-

lébeth Linda, Dr. Berencsi Mónika,
Napfény Nyugdíjas Egyesület, Id.
HorváthAndrás,MunkácsinéKolozsi
Katalin, Harkály Gyula, Mikovics
Miklósné, Barna Melinda, Márkus
Gyula,SárosinéMártonAnna,Gracz-
kaIstvánné.

Tárgyi felajánlások:

Dr. Németh Károly és felesége,
Dr. Gutlébeth Linda, Bölcsőde dol-
gozói, II. Rákóczi FerencÁltalános
ésMűvészetiIskoladolgozói,Szoci-
álisAlapszolgáltatásiKözpontdolgo-
zói,VirágnéMoldvánMária,Buhajla
János,KatónéVinczeJudit,Vargáné
Fekete Szilvia, Toma László, Toma
Lászlóné,NémethErzsébet,ImreJó-
zsefésImreGergő,BazsóIstvánés
Bazsó Istvánné, Kolozsi Sándorné,
Kolozsi Erzsébet és KolozsiMária,
HalászMelinda,HabinánéBenőJu-
dit,KövérGyuláné,Kubik Jánosné,
Kiss Józsefné, Vinnai Attila, Har-
kályGyula,CsatlósAndrásZsoltné,
CsatlósÁgnes,SzabónéFeketeÁg-
nes,MészárosCsabáné,BaloghEni-
kő, Juszku Józsefné, FodorGyörgy,
NémethJózsef,MolnárnéMártaEri-
ka,KatónéésTársaiBtPatkóCsár-
da,MoldvánAnikó, Petri Lászlóné,
Kecskeméti Andrásné, Korpai Ist-
vánné, Mogyorósi Béláné, Román
Józsefné, Toma Béláné, Tóth Zol-
tánné.

Harkály Gyuláné
mb. intézményegység vezető

Született:   Anyja neve:

2012. 08. 08. Balogh Fábián Frank Barbara
2012. 08. 26. Szűcs István Drenyóczki Judit
2012. 09. 09. Szalka Dávid Bodnár Katalin
2012. 09. 28. Orosz  Kamilla Szilágyi Erika
2012. 10. 13. Bancsók Ramóna Bancsók Erika

Házasságkötés:

2012. 08. 17. Huri Andrea – Végh András

50 éves házassági évforduló:

2012. 10. 20. Czimre Mária – Varga András
2012. 11. 10. Jaczina Etelka – Márton Ferenc

Elhunytak:

Németh Lászlóné sz.: Farkas Ilona Feketehalom 22. 75 éves
Mihalik Lászlóné sz.: Bényei Anna Rákóczi u. 47. 47 éves
Márton Györgyné
   sz.: Tanyik Erzsébet Gávai u. 8. 83 éves
Póka József Toldi u. 8. 67 éves
Mihalik Julianna Mező u. 9. 62 éves
Szepesi Mihály Mező u. 31. 89 éves
Koós Győző Petőfi u. 71. 70 éves
Udvari Istvánné sz.: Illés Mária Rákóczi u. 9.  48 éves 
Nagy Károly Hunyadi u. 34. 63 éves
Drótos Mihályné sz.: Fuziák Terézia Feketehalom 10. 65 éves

AnyAkönyv
2012. augusztus 1-jétől 

2012. október 31-ig
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Bizakodva tekintettünk előre és 
vág tunk bele az októberi menetelés-
be. Az elmúlt hónaphoz képest az ered-
ményekben visszaesés volt megfigyel-
hető. Pontok terén még nem, de játék-
ban és küzdőszellemben mindenképp 
előrelépés tapasztalható fiatal társasá-
gunknál. Ami viszont kicsit elszomorí-
tó, hogy az elmúlt öt fordulóban három 
büntetőből egyet sem tudtunk berúg-
ni, 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.) Har-
csa, Palcsák,Kocsis J., (Tóth I.) Gerák
P.,SzűcsI.,Takács,Román(FazekasN.)

A„RétköziElClassicó”avárakozás-
nakmegfelelőküzdelmethozott.Aven-
dégcsapatházigólkirályaazelsőfélidő-
ben„Maszek”pontrúgásátkövetőlecsor-
gólabdátsikereseneltaláltésmegszerez-
teavezetést.

Amásodikjátékrészmeddőhazaifö-
lényt hozott, egy-egy kontratámadással
tarkítva. Pozitívum, hogy Tóth István
visszatért németországi küldetéséből és
ismétacsapatunkaterősíti.

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,VinczeT.,Palcsák(KegyeA.)
KocsisJ.,KocsisD.,TóthI.(BíróZ.)Fa-
zekasN.,Takács,Román

Újabbidegenbelimeccs,melyensaj-
nosismételmaradtapontszerzés.Bosz-
szantó,hogyismétnemtudtukátlépnisa-
ját árnyékunkat. Döntetlen állásnál ki-
hagytunk egy büntetőt, ezután ember-
előnyben futballoztunk, a végén mégis
elmaradtasiker.

Mester János edző: A 11-es párbajból 
a Ramocsaháza jött ki győztesen. Gratu-
lálok Kocsis Dani első felnőtt csapatban 
szer zett fejes góljához.

10. forduló:
Buj SE – Tiszaeszlár SE 0:0

Buj SE:Homonai–Kegye,Harcsa,
Urbán, Hornyák, Vincze T., Kocsis D.,
(Szűcs I.)KocsisJ., (TarczaT.)TóthI.,
Takács,Román(SzűcsP.)

Kétvereséggelazsebbenkezdettbele
csapatunk soron következő mérkőzésébe.
Azelső félidőbenkapusunkbravúrjakel-
lett,hogynehátránybólkezdjükamásodik
félidőt.Homonaiegészegyszerűenlevará-
zsoltaalabdátatiszaeszláricsatárlábáról.
Amásodik játékrészbena70.perctől fel-
élénkült a hazai támadójáték, de ordítóan
nagyhelyzetekbenisméthibáztaktámadó-
ink.Gödörbenvanacsapat,ezkijelenthe-
tő.Vajonazősziesőzésselésazidő-átállí-
tássalmegszűnik-eacsapatgólínsége. 

Mester János edző: Mindkét oldalon 
adód tak lehetőségek, a döntetlen igazsá-
gos eredmény. Mi sem érdemeltünk győ-
zelmet, 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. – KegyeA.,
HarcsaA.,VinczeT.,HornyákCs.(Pal-
csák Z.), Urbán G., Kocsis D. (Takács
Cs.), KocsisJ.,SzűcsI.,TóthI.(Szűcs
P.),RománT.(FazekasN.).

A legek meccse volt a tiszateleki.
Ilyen hideg, ilyen szél még nem volt.
Ennyigóltidegenbennemrúgtunk.Eny-
nyitmégnemiskaptunk.Alegnagyobb
problémaaz,hogyahazaicsapateggyel

BUJ SE HÍREI
Jó játékkal, öt mérkőzésen mindössze 4 pont

Arany Fácán megyei III. osztály bajnokság tabellája a 12. forduló után:

  1. NyírturaiFC 11 10 1 0 26   7 +18 31p
  2. TiszatelekSE 11   7 3   1 34 14 +20 24p
  3. TiszavasváriSEII 12 6 5   1 31 15 +15 23p
  4. TiszabercelSE 12 6 3   3 32 13 +19 21p
  5. TiszalökVSEII 11 6 3   2 26 11 +15 21p
  6. TiszaeszlárSE 11   5 3   3 23 17 +6 18p
  7. GávavencsellőSEII 11   5 2 4 36 19 +17 17p
  8. TiszadobSE 12   5 2   5 32 27   +5 17p
  9. BUJ SE 11   4 2   5 20 16   +4 14p
10. RamocsaházaSE 11   3 4 4 26 25   +1 13p
11. BashalomSE 11   2 5 4 24 29   -5 11p
12. NyírtétSE 11   3 1   7 25 37 -12   9p*
13. TiszalökPÖTE 11   2 1 8 20 47 -27   7p
14. BalsaSE 11   1 1 9 8 41 -33 4p
15. FrimexFC 11   1 0 10 9 54 -45   3p
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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

8

KézIlABDA

Novembervégénkezdődnekalányokszámáraabaj-
nokiküzdelmek.Ennekmegfelelőenedzőmérkőzésekkel
készülünk fel a rajtra.A III. korcsoportosok  Ibrányel-
lenvívtákmegelsőmeccsüketésnagyörömömretöbben
iskimagaslóteljesítménytnyújtottak.HumicskóHajnal-
ka,HumicskóGabriella,KoósMartina,CsikósLíviaés
KocsisKrisztinaisacsapathúzóembereilehetnekebben
azévben.Amérkőzésenvégigvezettünkésvégül28:21-
esgyőzelmetarattunk.Acsapattagjaivoltak:CsikósLí-
via,GergelyZsófia,HabinaAdrienn,HumicskóHajnal-
ka,HumicskóGabriella,KanalasKatalin,KocsisKriszti-
na,KoósMartina,NemesDiána,SuszterZsóia,TóthLí-
via,VajkóZsófia.

III. kcs.

A IV. korcsoportosok már túl vannak egy Nyírsző-
lőselleni,győztesfelkészülésimérkőzésen.Hasonlókép-
penterveztükIbrányellenis,desajnos28:26-osveresé-
getszenvedtünk.Ittistöbbjóteljesítménynekörülhettem
(Bodnár Eszter, Csatlós Ágnes, KoósMartina,Mihalik
Alexandra), de csere játékosoktól sokkal többet várok.
Csapattagjaivoltak:BodnárEszter,CsatlósÁgnes,Csi-
kósLívia,CsikiAlexandra,HumicskóHajnalka,Kocsis
Krisztina, KoósMartina, Kulcsár Emese, MihalikAle-
xandra,RadóKrisztina,SvánerLívia,VargaAdrienn.

IV. kcs.

Azeredményekhezmindenkinekgratulálunk!

Popovics Norbert
DSE elnök

DSE SPORTHÍREK

többetrúgottésmégmelegvízsemvolt.
Pontnélkültávoztunkkeserűszájízzel...

Mester János edző: Nem hiszem el, 
hogy kikaptunk! Győzelem helyett veresé-
get 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–PalcsákZ.Har-
csa,Urbán,(Vincze)KegyeA.KocsisJ.,

Kocsis D., Takács, (Hornyák), Tóth I.,
(ÁdámA.)SzűcsI.,(Román)FazekasN.
(SzűcsP.)

Egyújabbhétvégeéshétvégre!Erre
várt a buji publikum, mármint a gólok
számát illetően. Lássuk be a helyzetki-
használás terén továbbra is adósak va-
gyunk, de mint korábban elmondtuk,
mégmindigazútelejénjáracsapat.Ta-
lánazutolsószépőszidélutánttölthette
elapályamellett,akilelátogatottamér-
kőzésre.Örömmelnyugtázzuk,hogy is-

mét sokan szurkoltak. Pozitívum, hogy
a tartalékkéntbeálltöt játékosunkközül
háromgólt lőtt.Acsapatezzelagyőze-
lemmel a 9. helyen áll. Következő for-
dulóban(TiszalökPÖTEellen)afeladat,
hogyidegenbeniselkezdjükapontszer-
zést.

Mester János edző: Végre nyertünk. 
A győzelmet csapatunk a fél évszázados 
Laskai Attila születésnapjára ajánlotta. 
Isten éltessen YAPI!

Mester János elnök


