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Hamvazószerdán, a szentmise evangéliuma az imádság, a 
böjt és az alamizsna gyakorlását ajánlja azoknak, akik negy
ven napon át szeretnének felkészülni a Húsvét ünnepére. 

Amikor imádkozol, menj be a szobába, zárd be az ajtót, 
imád kozzál titokban mennyei Atyádhoz, aki a rejtekben is lát… 
Milyen is ez a bizonyos „rejtek?” – Nagy Szent Terézia úgy kép-
zelte el, hogy miként a várkastélynak, a léleknek is sok udva-
ra, kertje, helyisége van, ahol az élet zajlik, de van egy titok-
zatos, legbelsőbb hely, ahol egyedül csak az Úris-
ten van jelen. Ez a szentélye. Itt van az imád-
ság helye. 

Az ember szívének anatómiai-
lag két kamrája és két pitvara van. 
Működését (szívhang) a magza-
ti élet korai állapotában hall-
gathatják, mérhetik az orvo-
sok. De már az anyaméhben 
ki alakul az első „rejtek” is, 
ami egy életen át őrzi az anya-
gyermek kapcsolatának titka-
it. Amikor pedig kitárul előtte 
a világ, újabb titkos kamrák ala-
kulnak ki pl. a családi kapcsola-
tok élményének ápolására, a cim-
boraságra, az „életre szóló barát-
ságok” ápolására, a szerelem számá-
ra. Az emberek az álmaikat, vágyaikat 
diszkréten őrzik, erényeiket és bűneiket titko-
san kezelik – mind a szív egy-egy rejtekében. 

Amiről a Szentírás beszél, az a szívűnk legbelsejében van, 
s a keresztség szentségének erejével jön létre. Itt vesz lakóhelyt 
bennünk az Isten, hogy állandóan velünk legyen. Ezért ajánlja 
az Evangélium és főleg Pál apostol, hogy szüntelen imádkozni 
kell, s nem szabad belefáradni. Akár eszünk, akár iszunk, vagy 
bármit teszünk, ha az Isten jelen van szívünk rejtekében, s cse-
lekedetünk összhangban van Isten akaratával, az mind imádság. 
Nem mondhatjuk tehát, hogy imádkoznék, de nincs rá időm, 
mert minden pillanatban együtt lehetek az Úrral. Nem mond-
hatjuk azt sem, hogy messze van a templom, mert igaz, hogy az 
a közösségi imádság háza, de a szív rejteke mindig rendelkezé-

sünkre áll. Ide kell elvonulnunk, s ajtaját azért kell bezárnunk, 
hogy a bennünket körülvevő világ zaja ne zavarja bizalmas és ti-
tokzatos együttlétünket. (A bíborosok is bezárkóznak, s megsza-
kítanak minden kapcsolatot a külvilággal, hogy egyedül csak a 
Szentlélekre figyeljenek, amikor megválasztják a pápát, Róma 
püspökét.) 

A szívbéli imádsághoz tartozik a böjtölés, önmagunk fegyel-
mezése. Valamikor a katolikusok úgy böjtöltek, hogy negyven 

napig semmiféle állati eredetű élelmiszert, húst és tejtermé-
ket nem fogyasztottak. Miközben így megtisztí-

tották (méregtelenítették) testüket, a bűnbá-
nat által megtisztultak lelkükben is, amit 

imádsággal és alamizsnálkodással tet-
tek gyümölcsözővé. Ma sokan csi-

nálnak fogyókúrákat, méregtele-
nítéseket, de ezek célja nem ter-
jed túl a test egészségén. Pedig 
a lélek is beteg! Mi, kereszté-
nyek, a böjtölésünkkel törek-
szünk arra is, hogy a lélek is 
meggyógyuljon. Mert ugye, 
már régen ismerjük az ép test 
és ép lélek egységét.

Böjtölésünk nem lehet ön-
célú. A keresztény böjt abban áll, 

hogy amit megvonunk magunktól, 
azt ne forgassuk vissza saját hasz-

nunkra, mert ez azt jelenti, hogy amit 
megspórolunk, azt az egyik zsebünkből 

áttesszük a másikba. A böjtölő keresztény le-
mond valamiről, ami jogosan az övé, mások javá-

ra. Aranyszavú Szent Péter mondta, hogy „nem lesz valami 
igazán a tiéd, ha nem adtad azt oda másnak.” Mondjuk például 
a nálad szegényebbeknek. Akik éheznek, szomjaznak, vagy fáz-
nak, magányosak vagy betegek. Akikben Krisztus nyomorog, s 
ha oda adod, ő nem marad neked adósod. A litvánok költőóriá-
sa megírta saját sírversét: „Mindent elvesztettem, amit megtartot-
tam. Az maradt meg nekem, amit másnak adtam.” Bizony, az Is-
ten előtt csak tisztán, ezekkel a kincsekkel lehet megállni.

Varga János
plébános

Húsvéthoz közeledve
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Tisztelt Buji Lakosok!

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy 
a 2013. február 14.-i képviselő-testü-
leti ülésen az ez évi költségvetést elfo-
gadta a testület, melyben a szilárd hulla-
dék elszállításával kapcsolatban a szállí-
tási díjakat 2013. április 1-jétől a lakos-
ság fogja téríteni. A kommunális adótól 
el lesz kü lönítve a szilárdhulladék elszál-
lítási díja. Mindezidáig önkormányza-
tunk fizette az előbb említett szolgálta-
tás költségeit, melyhez éves szinten több 
mint 6 millió forintot kellett a költség-
vetésünkből pótolni. Tájékoztatni sze-
retném Önöket, hogy a szomszédos te-
lepüléseken már évek óta a lakosság fi-
zeti a kommunális adót és a szilárd hul-
ladék elszállításának a díját külön-külön 
úgy, hogy az önkormányzatnak nem kell 
a központi költségvetésből kiegészíteni a 
szolgáltatásért kért összeget. A kommu-

nális adó mértékét 9.000,– Ft-ra csökken-
tette a képviselő-testület ingatlanonként. 
2012. évtől már a szilárd hulladék elszál-
lítási díját be lehet vonni a lakásfenntar-
tási támogatásba. Akik még nem igényel-
tek lakásfenntartási támogatást, azoknak 
javaslom, tegyék meg az igénylést, ez-
által sok nehéz helyzetben élő családnak 
nagy segítségül fog szolgálni ez a támo-
gatási rendszer. Minden család megigé-
nyelheti ezt a támogatási formát, ahol az 
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 
a 71.200,– Ft-ot. Az állam segítséget biz-
tosít azoknak a családoknak, ahol az em-
lített jövedelem nem éri el az igényléshez 
szükséges összeg maximumát. 

Szeretném tájékoztatni Önöket, a kó-
sza híreket megcáfolva, két kivitelezővel 
is folynak tárgyalások az óvoda építésé-
vel kapcsolatban. Elmondhatom, most 
már biztos, hogy meg tudjuk valósítani 
álmainkat, egy új, a mai kornak megfe-

lelő modern óvodája lesz községünknek. 
Az építkezés április végén kezdődik és 
késő őszre tervezzük az épület átadását.

Sokan érdeklődnek a főút felújításá-
val kapcsolatban. Februárban tárgyaltam 
a Közút igazgatójával, melyen olyan tájé-
koztatást kaptam, hogy április elején el-
kezdik a munkálatokat, szeptember 30-ig 
pedig be szeretnék fejezni ennek az út-
szakasznak a teljes felújítását. 

Ez évben tervezzük még a ravatalo-
zó átépítését, felújítását, egy új úrnafal 
kiépítését és minden olyan belterületi út 
asz faltozását, melyek még nem rendel-
keznek szilárd aszfaltburkolattal. Ez a 
három beruházás komoly feladat elé fog 
állítani mindnyájunkat, ezért töretlen erő-
vel dolgozunk falunk fejlődése érdeké-
ben, a falunk jövőjéért.

Barta Miklós Ferenc
polgármester

Lépést tartunk szomszédos településeinkkel

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. már-
cius 4. napján tartott ülésén a következő döntéseket hozta:

Testületi ülésről...

•   Elfogadta Buj Község Önkormányzat 2013. évi költségvetését, 
a második fordulós tárgyalást követően.

•   Módosításra került a gyermekek védelméről szóló 12/1997.
(XI.27.) önkormányzati rendelet.

•   Módosította a képviselő-testület az önkormányzati szervezeti 
és működési szabályzatát.

•   Képviselő-testület megállapította a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások 2013. évi térítési díját.

•   Meghatározta a fenntartó az óvodai beiratkozás időpontját.

Dr. Németh Károly
jegyző

A legkisebbek is kivették részüket a tél elűzéséből, 
hogy végre megérkezhessen a várva várt jó idő és a ta
vasz.

Ennyi tündér még soha nem volt a bölcsődében, mint 
ezen a farsangi délelőttön, de nem maradt el a többi mese 
szereplő sem, mint például királylány, pillangó, Süsü a jó-
ságos egyfejű, Pókember és Törpicur. A fergeteges buliért 
Erik, az énekes fiú és két háttértáncosa felelt.

Jó hangulatban búcsúztatták a telet a rögtönzött mese-
kert résztvevői.

Fazekasné Kató Mária
intézményegység vezető

Jelmezbe bújtak a buji bölcsisek is

HÍREK,
idôpontok az iskolában

Ø   A tavaszi szünet első napja: 2013. március 28., csütörtök,
utolsó napja: 2013. április 02. 
Első tanítási nap: 2013. április 03., szerda.

Ø   Az első osztályos beiratkozás ideje: 2013.04.08–09. 8:00–18:00 óra között.
Részletek az iskola és a falu weblapján, hirdetésben olvashatók.
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Az Új Széchenyi Terv keretében meg-
hirdetett Európa Uniós TÁMOP-3.1.4- 
12/2 jelű pályázat keretében iskolánk re-
kord összegű pályázati összeget nyert el:

104.599.500,– Ft-ot.

Projektünk címe „Tudatosabb egész-
séges életmóddal Európába”. Tanulói lét-
számunk alapján maximum 105 millió fo-
rintot tervezhetett. 

Az augusztusban megjelent pályáza-
ti kiírás alapján terveztük meg 12 kollé-
gámmal a programjainkat egy hónapon 
át, és „nagyot” álmodtunk – ami bekövet-
kezik.

Kötelezően vállalt feladataink sokol-
dalúak, 24 hónapon át tartanak. Rövi-
den a következő teendők várnak tanár-
ra, gyerekre egyaránt:

Ø   A környezeti nevelést, fenntartható-
ságot szolgáló, környezettudatos tan-
órán kívüli tevékenységek támogatá-
sának ösztönzése alkalomszerű – sza-

badtéri jellegű – mozgásos tevékeny-
ségekkel: aerobik, kerékpár, úszás, 
fut ball, természetvédelem, természet-
járás a négy évszak jegyében.

Ø   Természetközeli sporttáborok szerve-
zése nyáron: tánc, kerékpár, úszó, ter-
mészetvédelmi.

Ø   Idegen nyelvek tanításának fejleszté-
se – nyelvi táborok, – nyelvi témahe-
tek megvalósításával.

Ø   Informatika tantárgy tanításának fej-
lesztése az intézményben informatikai 
szakkör működtetésével.

Ø   Komplex közlekedési ismeretek okta-
tása.

Ø   Egészségfejlesztő – szemléletformáló 
– iskolai programok megvalósítása a 
tanulók egészségének védelme, vala-
mint az egészséges életmód viselke-
désbe épülése érdekében a minden-
napos testnevelés részét képező okta-
tásszervezési formák, délutáni sport- 
és mozgásprogramok heti két órában. 
(nép tánc, játék, kézilabda)

Ø   Félévente legalább egy egészségnap 
szervezése egészséges táplálkozással 
összefüggésben.

Ø   Együttműködő kapcsolati hálók kiala-
kítása, működtetése a segítő szolgála-
tokkal és szakemberekkel: a gyerekjó-
léti és a családsegítő szolgálat, a ne-
velési tanácsadó, a házi orvos.

Ø   Agressziókezelési program iskolapszi-
chológus szakember bevonásával. 

Ø   Családi életre nevelési programok.
Ø   Tanártovábbképzések, módszertani 

tan folyamok.
Programjaink valamelyikét mind a 

nyolc évfolyamra kiterjesztjük.
Annak az alappilléreit tesszük le, 

hogy a buji iskolások minél sokoldalúbb 
ok tatásban-nevelésben részesüljenek, 
hogy „Tudatosabb egészséges életmód-
dal” éljenek, váljanak felnőtté.

Lejegyezte:

Munkácsiné Kolozsi Katalin
igazgató

Rekord összegű pályázati nyeremény az iskolában

Tavaly december elején, két éves kihagyás után, újra kül
földre indultak a buji kisdiákok. Nagy volt az izgalom, hi
szen korábban már sokat hallottak azokról a szerencsés ki
választottakról, akik a legelső Comenius programunk kere
tében már eljutottak más, európai iskolákba.

A mi iskolánk 2008 óta egymás után már a harmadik nemzet-
közi együttműködési programot kezdte ebben a tanévben. Ez al-
kalommal a programban újra szerepel tanulói látogatás is, mely-
nek során Bujról öt alkalommal utaznak résztvevők a partnerek-
hez, valamint egy találkozón mi látjuk vendégül a külföldi tanu-
lókat.

Ebben a programban nyolc európai ország egy-egy iskolája 
vesz részt, az országokban élő kisebbségek kultúráját, történel-
mét, művészetét kutatva. Szeretnénk egymásnak is megmutatni, 
il letve saját köreinkben is minél jobban megismerni, elfogadni a 
velünk élő kisebbségeket.

Decemberben öt tanuló és két nevelő utazott a szlovákiai 
Michalovcébe. A partnertalálkozó témája az országainkban élő 
kisebbségek ételeinek és étkezési szokásainak bemutatása volt. A 
látogatás során megismerkedtünk a házigazda iskola életével, ki-

rándultunk a környéken, megmásztuk a Magas-Tátrát és egy kö-
zös délutáni főzés eredményeként kóstolót kínáltunk egymásnak 
nemzeti ételeinkből.

Nyugodtan állíthatom, hogy nagyon jó hangulatban telt ez a 
pár nap. Vidám, barátságos nemzetközi csapat jött össze, akik jól 
érez ték magukat a közös munka során.

Ezekben a napokban már újra útra készülünk. Úti célunk most 
Gö rögország, Thessaloniki, találkozónk témája ebben az esetben 
a velünk élő kisebbségek történelme és hagyománya lesz. Az uta-
zásra márciusban kerül sor hat tanuló és három nevelő részvéte-
lével. A gyerekek már nagyon izgatottak, többüknek ez lesz az 
első repülőútja. Projektünk nemzetközi weboldalán már felvették 
a kapcsolatot a házigazda tanulókkal és már nagyon várják, hogy 
sze mélyesen is találkozzanak velük.

Mindnyájunkat büszkeséggel tölt el, hogy egymás után már 
harmadik nyertes pályázatunk keretei között mutathatjuk meg 
Európa néhány országát egy kis iskola tanulóinak, akik szívesen 
vesznek részt a közös munkában és örömmel vállalnak feladato-
kat a program során.

Tóth Lajosné
Comenius koordinátor

Újra úton Európában
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kalmával 20 órában hallhatnak az ön-
kéntes tevékenység jogi szabályozásá-
ról, konfliktuskezelésről, önismeret- és 
sze mélyiségfejlesztésről, valamint intéz-
mény specifikus modulokról. Ez utóbbi 
azt jelentette, hogy a három fogadó szer-
vezetünk közül alkalmanként bemutat-
kozhatott egy szervezet. A Központ há-
rom fogadó szervezete: az ibrányi Móricz 
Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium és annak tiszaberceli telep-
helye, a Szalmaszál Fogyatékos Embere-
ket Segítő Szolgálat, valamint a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 
Területi Gyermekvédelmi Központja.

Eddigi programjaink, akcióink közül 
a legnépszerűbbek voltak az önkéntes na-
pok és találkozók, a projektindító rendez-
vényünk, a karácsonyi műsoraink, kisze-
báb égetés. 

Célunk továbbra is a nagyobb részvé-
teli arány elérése, a tájékoztatás, részvé-
telre való ösztönzés, elismerés.

Nyitottak vagyunk önkénteseink ötle-
teire, tudatosan vonjuk be őket program-
jaink megvalósításába, szervezésébe. 

2013. szeptember 30-án véget ér pro-
jektünk, de folytatni kívánjuk tevékeny-
ségeinket, önkéntes programjainkat, akci-
óinkat. Ennek kapcsán fontosnak tartjuk 
tevékenységek új típusainak bevezetését, 
szakmai tudásátadást célzó programok in-
dítását, nagyobb részvételi arány elérését, 
új önkéntességre hajlamos személyek fel-
kutatását, közösségi kapcsoltok elmélyí-
tését. Önkénteseink számát 2016-ig 110 
főre, 2018-ig pedig 120 főre szeretnénk 
emelni, ezzel arányosan nőne a projektbe 
bevont hátrányos helyzetűek száma is kb. 
25 főről 35 főre.

A Rétközi Önkéntes Központot a Szal
maszál Fogyatékos Embereket Segítő 
Szolgálat valamint a Városépítők Köre 
Közhasznú Egyesület hozta létre – „Az 
önkéntesség elterjesztése a konvergen
cia régiók területén” című pályázat
ra, melynek azonosítószáma: TÁMOP 
5.5.2. 11/2-2012-0069.

A Központ 2012. szeptember 29-én, 
ibrányi székhellyel kezdte meg működé-
sét. Ez az önkéntes pont azért jött létre, 
hogy a Közép-Szabolcsi Kistérségben 
(Balsa, Buj, Gávavencsellő, Ibrány, Nagy-
halász, Paszab, Tiszabercel, Tiszatelek) 
el terjessze az önkéntesség elvét, valamint 
meg találja azokat a szervezeteket, ame-
lyek várják, és szívesen fogadják az ön-
kéntes munkát végzőket. Központunk fel-
adatai közé tartozik, hogy felkutassa és 
regisztrálja a térségben az önkéntes mun-
kát végző személyeket. Azt tapasztaltuk, 
hogy az általunk szervezett programokra 
a vártnál többen jönnek el, és összefognak 
egy jó ügy érdekében az itt élők. Együtt, 
egymás munkáját segítve dolgoznak. Na-
gyon nagy eredménynek tartjuk ezt, mert 
a rétközi térségben a legtöbben a minden-
napi megélhetésért küzdenek nap mint 
nap, mégis a Központ hívására önkénte-
sen dolgoznak programjainkon.

Úgy véljük, olyan önkéntes közössé-
get hoztunk létre, amelyik képes pénzbe-
li juttatás nélkül is munkát végezni azért, 
hogy saját életterét és a közösség életét 
jobbá tegye.

Önkéntes munkára felkészítő tréning-
jeinket 100-an végzik el. Ők a tréning al-

Az önkéntesség elterjesztése!

Az eddigi életem során számtalan kitüntetésben részesültem. 
Biz   tosan mindegyiket – a legnagyobbakat is – megszolgáltam, 
büszke is vagyok rájuk. Mégis legkedvesebb közöttük az a 
megsárgult Elemi Népiskolai Értesítő Könyvecske, amelyik 
dokumentálja, hogy a buji elemi népiskolában 1936 és 1942 
között végig kitűnő eredményt értem el. Büszkén mutogatom 
ma is az unokáimnak. Haraszti D. Attila volt a tanítóm, Zsoldos 
Ferenc az igazgatóm, és Szinok Zoltán 
re for mátus lelkész volt az iskolaelnök. 

Mi volt ezután, kérdezték a gye rekek 
is.

Apám szabó volt, anyám varrónő. 
Azt szerették volna, hogy én is be csü le  tes 
ipa ros, munkásember legyek. Ta ní tóim 
beszélték rá őket, hogy tovább tanuljak. 
Saját erőből a háborús körülmények 
miatt ezt nem vállalhattam, s ekkor jött Klebelsberg Kuno és a 
Horthy-ösztöndíj. A hatalom ugyanis rájött, hogy a dehonesztáló 
ural kodó osztály felfrissítésre szorul. A helyzet adott volt, 
sok tíz ezer falusi, tanyasi gyerek várt arra, hogy tanulhasson. 
A kiválasztottak, a megyénkben is 32-en megkezdhették ta nul má-
nya ikat Kisvárdán. Falunkból egyedül én.

Ma egyre többen halljuk Klebelsberg Kuno nevét. Ki volt 
Ő? Megnyilvánulásai minősítik. Ma is lehetne tőle tanulni. 

A Kle belsbert-féle oktatáspolitika jelentős lépés volt az akkori 
európai szintet közelítő általános oktatás felé. A népiskolai rend-
szer nyitás volt a továbbtanulás lehetőségei felé is. Köszönöm, 
kö szönjük Klebelsberg Kuno!

Ő mondta:
– „Imádkozzatok az igaz vezetőkért, a családokért, a gye re ke-

kért, a falusi iskolákért, a tanárokért, a tanítókért.”
– „Mert lehet egy nemzetet sze-

génnyé, koldussá tenni, de ha a nem zet-
ben lakozó szel lemi és erkölcsi erő ket 
megtartani és gyarapítani ké pe sek va-
gyunk, akkor a nemzet nincs elveszve, 
és mindent vissza lehet sze rezni.”

– „Ha a kultúrfölényünket el ve szít-
jük, kiközösítenek az önálló nemzetek 
so  rából.”

Három év alatt 5784 tantermet, 2278 tanítói lakást és 8062 
új iskolai objektumot építtetett. Három egyetemet és főiskolát, 21 
kli  nikát.

Az analfabetizmus felszámolását célul tűző népfőiskolai 
építési program keretében öt esztendő alatt ötezer népfőiskolát 
létesítettek. (Pedig akkor is válság volt!)

Oláh Gábor

ÉLETKÉPEK

Tanulságként 
a mai hatalomnak

Elérhetőségek: 
Tel.: 06/20-77-53-961 • E-mail: retkozionkenteskozpont@gmail.com 
RÖK Iroda: Ibrány, Lehel utca 64. • Szalmaszál Szolgálat: Ibrány Dózsa Gy. u. 52.
A Rétközi Önkéntes Központ az Európai Unió támogatásával jött létre.



A rühesség (scabies) atkafertőzés, 
mely apró, vörös kiütéssel és igen erős 
visz ketéssel jár. Okozója a Sarcoptes 
sca biei nevű atka. A fertőzés közvet-
len érintke zéssel emberről emberre ter-
jed, gyakran az egész családban. Az alig 
látható atkák gyakran együttalvás so-
rán szóródnak szét. A ruházat, az ágy-
nemű és más közös tárgy ritkán terjesz-
ti, mivel az atkák élettartama rövid, és a 
szokásos mosás elpusztítja őket. A nős-
tény atka alagutat fúr a bőr legfelső ré-
tegében, és petéket rak a járatba. A fiatal 
atkák (lárvák) azután néhány napon be-
lül kikelnek. A fertőzés heves viszketést 
okoz, feltehetően az atka kiváltotta aller-
giás reakció miatt. 

Tünetek
A rühesség legjellemzőbb tünete az 

erős viszketés, amely éjszaka a legkín-
zóbb. Ha a fertőzés megtörtént és az at-
kák kezdenek elszaporodni, az első tünet, 
melyet okoznak, a viszketés, amely kü-
lönösen este élénkül meg, mivel az atkák 
ilyen kor a legaktívabbak. 

Ha egy nőstény atka az emberi bőrre 
jut, csakhamar befúrja magát a felhámba 
és ferdén lefelé haladva annak mélyebb, 
nedv dúsabb rétegéig, onnan aztán a bőr 
fe lületével párhuzamos irányban halad 
előre. Így jönnek létre az úgynevezett at-
kajáratok, melyek keskenyek, 1–2 cm-
nyi hosszúak, néha még hosszabbak, leg-
többször kacskaringósan futnak. 

Különösen kedvelt tartózkodási he-
lyei az atkáknak azon bőrrészek, amelyek 
bi zonyos egyenletes nyomásnak vannak 
kitéve, így például ülő foglalkozásúak-
nál az ülőgumók, ezen kívül különösen a 
hónalj és kezek. A járatok a leggyakorib-
bak a kéztőízület felett, az ujjak között, a 
csukló, a könyök, a hónalj táján, az em-
lőbimbókon, a férfi nemi szerveken, az 
övvonalban, és a farpofák alsó részén; a 
viszketés is itt a legerősebb.

Kiterjedt vagy régóta fennálló eset-
ben az egész testfelszínt borítják tünetek, 
fel maródott, 1–2 mm átmérőjű papulák 
(kidomborodó, apró, piros bőrelváltozá-
sok), amelyek elszórtak, nem tömörülnek 
szorosan egymás mellé. 

Kórlefolyás
Az esetek legnagyobb részében a rü-

hesség jól kezelhető. Az atkára illetve 
ürü lékére csökkent érzékenységet mu-
tató beteg bőrén hosszan fennálló, ke-
zeléssel dacoló gennyes beszűrődés ala-
kulhat ki (scabies nodosa), amelynek ele-
mi jelenségei tulajdonképpen 5–10 mm-

es papulák, alkalmanként járattal a tete-
jükön.

Fokozott testápolás mellett alig lát-
ható egy-egy bőrhorzsolás, felmaródás 
(sca bies larvata). A sikeres kezelés el-
lenére (amikor élő atka már nincs), oly-
kor a viszketés tovább tart (postscabies 
pruritus), sőt a kezelés túlzásba vitele ré-
vén irritatív dermatitis alakulhat ki, kipi-
rosodott, gyulladt foltokkal, heves visz-
ketéssel. 

Diagnózis
A jellegzetes tünetek láttán, a viszke-

tés és járatok együttese alapján állítja fel 
a rühesség diagnózisát az orvos. Kaparé-
kot is vehet a járatokból, és mikroszkóp 
alatt ellenőrizheti az atkák jelenlétét. Ké-
tes esetben fontosak az anamnesztikus 
ada tok, mint például az esti órákban a 
viszketés fokozódása, és a beteg környe-
zetében hasonló panaszok előfordulása. 

Kezelés
A rüh gyógykezelésében a legelső 

fel adat természetesen az atkák és petéik 
megsemmisítése. A rühesség gyógyszer-
tárban kapható chlor-ciclohexan tartalmú 
emulzió vagy zselé, ill. benzil-benzoát 
oldattal (Linimentum scabicidum) meg-
szüntethető. Zuhanyozás után, majd fél 
órával később megismételve az egész tes-
tet le kell kenni a nyaktól a lábujjakig. A 
fertőzött bőrnek 24 órán keresztül beken-
ve kell maradnia, lemosás nélkül. Ma-
kacs fertőzés esetén a kezelést még két-
szer meg kell ismételni. A viszkető bőr-
felület vakarása olyan sebeket ejthet a 
bőrön, amelyek elfertőződhetnek, ezért 
a vakarást meg kell próbálni elkerülni. 
Ha nagyon erős a viszketés, kor ti kosz-
teroidos krémet alkalmaznak csillapí-
tására. Ha valamennyi atka elpusztult, 
úgy a bőrön jelenlevő elváltozások álta-
lában maguktól rövid idő alatt eltűnnek. 
Ha kiterjedt, elhanyagolt a fertőzés, vagy 
ha nagyon érzékeny bőrű a beteg, akkor 
a tulajdonképpeni rüh-kezelés befejezése 
után hátra van még a következményes el-
változások, például az elvakart, felülfer-
tőzött, gyulladt bőr kezelése, amely sok-
szor hosszú időt vesz igénybe. 

Megelőzés
A rühatka azon fertőzések közé tarto-

zik, amelyet gyakorlatilag bárki elkaphat, 
a legteljesebb testi higiénia mellett is elő-
fordulhat például tömegközlekedési esz-
közökön, gyermekintézményekben, fel-
nőtt közösségekben, sokak által használt 
tár gyak közvetítésével. A gyakori kézmo-

sás, a felismert esetek mielőbbi kezelése, 
a ruhák és az ágynemű gyakori mosása, a 
beteg környezetében az alapos fertőtlení-
tés megakadályozhatja a továbbterjedést. 

Hasznos tudnivalók
A családtagokat és a közvetlen bőr-

kontaktusban élőket (beleértve a szexuá-
lis kapcsolatot is) egyidejűleg kell ke-
zelni. Az ágynemű és a ruházat alapos – 
forró vizes mosással, vasalással történő 
– tisztítása vagy fertőtlenítése igen fon-
tos. A három napig nem használt ruhane-
mű már nem fertőz, mert az atka a gaz-
daszervezeten kívül nem marad életben 
három napnál tovább. Ilyenkor az alapo-
san kiszellőztetett, kirázott ruházat (pl. 
télikabát) egy hét után már biztosan újra 
használható. Ha gyermek is elkapta a fer-
tőzést, a gyógyulásig ne menjen közös-
ségbe. 

Dr. Balogh Roland
háziorvos

2013. március

„Van-e szebb lánc a világon, 
Mint mely minket összefűz? 

Bűvös karikába gyüjtve 
Minket a szent honfitűz.”

(Petőfi Sándor)

MEGHÍVÓ
Buj Község Önkormányzata tisztelettel 

meghívja Önt és családtagjait
az 1848–49-es forradalom 

és szabadságharc 165. évfordulója 
alkalmából tartandó

megemlékezésre és koszorúzásra.

Ideje: 
2013. március 14. (csütörtök) 

14.00 óra
Helye: Buj, Kossuth tér

Program:
   Köszöntő

Barta Miklós Ferenc polgármester
  Ünnepi beszédet mond

Dr. Vinnai Győző kormánymegbízott
Sz–Sz–B. Megyei Kormányhivatal

   Az iskolások műsora
   Az óvónők néptánca
   A Napfény Nyugdíjas Egyesület 

műsora
   Koszorúzás

Barta Miklós Ferenc polgármester
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A Mezőgazdasági és Vidékfejleszté-
si Hi vatal (MVH) ismételten felhívja ügy-
felei figyelmét, hogy megjelent az MVH 
48/2013. (II.25) számú közleménye a hús-
marha és a juh ágazatokban nyújtott 
kérődző szerkezetátalakítási nemzeti 
program Európai Mezőgazdasági Garan-
cia Alapból finanszírozott különleges tá-
mogatásának 2012. évi igénybevételéhez 
kapcsolódó feltételek teljesítéséről. 

Az érintett állattartóknak nyilatkozat
té teli kötelezettségük van a kérődző 
szer kezetátalakítási programhoz kapcso-
lódóan a 2012. évre választott nemzeti 
feltétel teljesítéséről

Mivel a nyomtatvány benyújtásának 
határideje idén (március 15.) munkaszü-
neti napra esik, így a nyilatkozat végső 
benyújtási határideje 2013. március 18.

A kérődző szerkezetátalakítási nem-
zeti programban résztvevő ügyfél a Ren-
delet 4. §-a alapján köteles:

− az EMGA-ból finanszírozott egysé-
ges területalapú támogatást igénybe ven-
ni, és

− 2012. évben az egységes kére-
lem ke retében nyilatkozni arról, hogy a 
tárgyév ben a szerkezetátalakítási prog-
ram aláb bi nemzeti feltételei közül me-
lyiket és milyen módon kívánja teljesí-
teni:

− a referencia anyatehén-, hízottbika- 
és anyajuh állományt alapul véve min-
den 80 állategység után egy fő teljes 
munka időben történő foglalkoztatása, 
vagy 2016 munkaóra elismert élőmun-
ka ráfordí tást biztosítani a 2012. naptá-
ri évre;

− a 2011. év elismert tevékenységé-
ből származó árbevétel tíz százalékának 
megfelelő összeg beruházásra, beruházá-
sokra, felújításra, felújításokra vagy azok 
részteljesítésére történő fordítása úgy, 
hogy a beruházást, beruházásokat, felújí-
tást, felújításokat vagy azok részteljesíté-
sét – a megfelelő bizonylattal alátámaszt-
va – legkésőbb 2013. március 15-ig be-
fejezik;

− az ügyfél vagy alkalmazottja, csa-
ládi gazdaság esetén annak valamely tag-
ja által egy, a kérelem benyújtása után 
kez dődő, vagy már a kérelem benyújtá-
sát megelőzően megkezdett szakmai to-
vábbképzésen való részvétel, és annak a 
képzés követelményeinek megfelelő – a 
tárgyév január 1. és a tárgyévet követõ év 
március 15-ig történő – befejezése, illet-
ve az egy évnél hosszabb képzési idővel 
rendelkező képzések esetén a legutolsó, a 
kérelem benyújtását követően lezárt fél-
év teljesítése;

− 2013. március 15-ig az MVH ál-
tal rendszeresített és az MVH honlap-
ján köz zétett nyomtatványon a szemé-
lyi azono sításhoz szükséges adatokon túl 
nyilatkozni az előző pont alapján a meg-
előző naptári évre vállalt kötelezettségek 
teljesítéséről és annak módjáról.

Azon ügyfelek, akik a kérődző szer-
kezetátalakítási támogatás iránti kérel-
müket vélelmezett örökösként adták be, 
kötelesek teljesítési igazolási nyilatkoza-
tot is benyújtani. Amennyiben a kérődző 
szer kezetátalakítási támogatási kérelmet 
benyújtó ügyfél elhunyt, abban az eset-
ben a kérelmező ügyfél örököse/örökö-
sei mentesülnek a teljesítési és nyilatko-
zattételi kötelezettség alól, amennyiben 
az egységes kérelem keretében vis maior 
bejelentést is nyújtanak be.

A kötelezettség teljesítéséről szóló 
nyilatkozatot a K2012 számú nyomtatvá-
nyon kell benyújtani.

Javasoljuk, hogy a K2012 számú 
nyomtatványt tértivevényes küldemény-
ként adja postára.

A nyomtatvány benyújtásának helye: 
az ügyfél lakhelye/székhelye szerint ille-
tékes MVH megyei kirendeltség.

A nyomtatvány benyújtásának határ-
ideje: 2013. március 15., mivel azonban a 
benyújtási idő utolsó napja munkaszüne-
ti napra esik, így a nyilatkozat végső be-
nyújtási határideje 2013. március 18.

A nyomtatvány 1. és 5. odalát minden 
programban részt vevő ügyfélnek ki kell 
tölt eni! Az 5. oldalon alá kell írni, aláírás 
nélkül a nyilatkozat nem fogadható el. A 
2. 3. és 4. oldalakat a választott feltétel-
nek megfelelően csak az egyiket kell ki-
tölteni! (MVH)

Hamarosan indul az Egységes Ké
relem beadása: figyelem, csak jogsze
rű földhasználó nyújthat be kérelmet! 

A Mezőgazdasági és Vidékfejleszté-
si Hivatalhoz (MVH) a 2013. évi Egysé-
ges Kérelem keretében benyújtandó egy-
séges területalapú támogatás (SAPS), ag-
rár-környezetgazdálkodási támogatás 
(EMVA-AKG), kedvezőtlen adottsá gú 
te rületek támogatása (KAT) illetve Na -
tura 2000 gyepterületek támogatása jog-
cí  mekkel kapcsolatban elengedhetetlen a 
ké relmezett területek földhasználati jog-
vi szonyának rendezése. 

A SAPS kérelem benyújtása esetén az 
ügyfeleknek 2013. június 10-én kell a tá-
mogatás alapjául szolgáló terület vonat-
kozásában jogszerű földhasználónak len-
niük.

A KAT kompenzációs támogatásának 
igénybevételére, valamint a Natura 2000 

gyepterületek támogatás igénylése ese-
tén a kérelmezőknek 2012. szeptember 
1-jétől 2013. augusztus 31-ig kell ren-
delkezniük földhasználati jogosultsággal 
a támogatás alapjául szolgáló terület vo-
natkozásában.

Hasonló a helyzet az EMVA-AKG tá-
mogatások esetében is, ahol a földhasz-
nálati jogosultságot a támogatás alapjául 
szolgáló terület vonatkozásában a teljes 
támogatási időszakra megszakítás nélkül 
igazolni kell, azaz 2009. szeptember 1-jé-
től 2014. augusztus 31-ig.

Főszabály szerint a kérelmet benyúj-
tó – MVH regisztrációs számmal rendel-
kező – ügyfeleknek a támogatás alapjá-
ul szolgáló területek vonatkozásában a 
földhasználati nyilvántartásban kell föld-
használóként bejegyzettnek lenniük a 
fent megadott dátumokban a SAPS, KAT, 
Natura 2000 és az EMVA-AKG támoga-
tások tekintetében. (MVH)

A saját névre szóló tulajdoni lap nem 
ele gendő, a földhasználati jogot is be kell 
jegyeztetni.

Családi gazdálkodók esetében, a csa-
ládi gazdálkodás vezetője igényli a támo-
gatást, ezért a vezető nevére kell, hogy 
szóljon a földhasználati lap.

A földhivataloknál a földhasználat-
hoz kapcsolódó ügyintézés (bejelentés, 
törlés) 2013. április 30.-ig díjmentes. (Sz-
Sz-B M. Korm. Hiv. FM Igazgatóság)

Földhasználat bejelentés változása

2000. január 1-je, a földhasználati 
nyilvántartás felállítása óta a földhaszná-
lati bejelentési kötelezettség a mindenko-
ri földhasználót terheli. A földhasználó 
maga a tulajdonos abban az esetben, ha a 
tulajdonában lévő földterület használatát, 
hasznosítását nem engedte át más részére 
(pl. haszonbérleti szerződés keretében).

2012. december 31-ig az alábbi két 
esetben nem terhelte a földhasználót be-
jelentési kötelezettség:

a) ha a földhasználó által használt te-
rület az ingatlan-nyilvántartás szerint er-
dőművelési ágban van nyilvántartva;

b) ha a földhasználó országos vi-
szonylatban 1 hektár, vagy ennél kisebb 
területet használt.

Mivel az ingatlan-nyilvántartásra vo-
natkozó szabályok alapján a belterületi 
fekvésű 1 hektár, vagy annál kisebb terü-
letű földrészletet – függetlenül attól, hogy 
azon mező- vagy erdőgazdasági mű velést 
folytatnak – művelés alól kivett terület-
ként kell nyilvántartani, e földrészletek 
nem minősülnek mező-, és erdőgazdasági 

Gazdálkodók figyelmébe!
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A Közösségi Ház munkatársának 
köz reműködésével 2013. február 26-
27-én településünkről 11 fő részt vehe
tett a Rét közi Önkéntes Központ által 
szervezett tréningen, ahol az önkéntes 
mun kára készítették fel a jelenlévőket.

Témái:
–  önkéntes tevékenység jogi 

szabályozása,
– konfliktuskezelés,
– önismeret-, személyiségfejlesztés,
– specifikus intézmények modul.
A kurzus reggel 9 órakor kezdődött, 

amit délben egy ingyenes ebéd követett, 
s végül 15 órakor ért véget. A két nap fo-
lya mán sok tesztet töltöttünk ki és cso-
portokban birkózhattunk meg a kapott 
feladatokkal, amit rengeteg jókedv, poén 
és nevetés fűszerezett be. 

Úgy gondolom, hogy az a 11 ember, 
aki részt vett a foglalkozásokon, a kikap-
csolódás és a finom ebédek mellett több-

féle ismerettel és információkkal távoz-
hatott.

A tréning végén mindenki egy névre 
szóló Oklevelet is hazavihetett, mely iga-
zolja, hogy részt vett az önkéntes munká-
ra felkészítő tréningen és regisztrált ön-
kéntessé vált.

Kovács Istvánné
résztvevő

Önkéntes tréning
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művelés alatt álló belterületi földnek, így 
azok használatát nem kell a földhasznála-
ti nyilvántartásba bejelenteni.

Általános szabály, hogy a földhaszná-
lónak a használat megkezdésétől számí-
tott 30 napon belül kell a földhasználatát 
bejelenteni a földhivatalhoz az erre szol-
gáló földhasználati bejelentési adatlap 
formanyomtatvány kitöltésével.

Ha a földhasználat olyan szerződés 
alap ján keletkezett, amelynek érvényes-
ségéhez jogszabály alapján kötelező írás-
ba foglalás szükséges (így haszonbérleti 
szerződés esetén), a bejelentési adatlap-
hoz a szerződés eredeti példányát vagy 
annak közjegyző által hitelesített másola-
tát mellékelni kell.

A földhasználó a bejelentéssel egy-
ide  jűleg köteles nyilatkozni arról, hogy 
ter mő föld használata a törvényben meg-
ha tározott korlátozásokat nem sérti.

A törvény – a földhasználati bejelen-
tésnek 1 hektár vagy ennél kisebb föld-
használatra történő kiterjesztésével – je-
lenleg nem kezeli azt az esetet, ha – adott 
esetben – már évekkel korábban megkez-
dődött az 1 hektárnál kisebb földterület 
használata, s így a bejelentési kötelezett-
ség kezdő időpontja kérdéses. Törvény-
módosítás keretében szabályozandó egy 
konkrét véghatárnap meghatározásával a 
bejelentési kötelezettség, ha a használat 
2013. január 1-jétől visszafelé számítva 
30 napnál régebben kezdődött. E szabá-
lyozásbeli hiányosság miatt azonban sen-

kit hátrány nem érhet, így ezen esetekben 
a földhasználati bejelentési kötelezettség 
elmulasztása miatt a földhasználati bír-
ság alkalmazására nem fog sor kerülni.

A földhasználati bejelentési kötele-
zettségtől meg kell különböztetni az azo
nosító adatok bejelentésének a kötele
zettségét.

Azonosító adatok:
– magánszemélyek esetében: az ál-

lam polgárság és a személyi azonosító 
(személyi szám);

– gazdálkodó szervezetek esetében: a 
statisztikai azonosító (törzsszám)

Az azonosító adatok bejelentés
re kötelezett: a 2012. december 31-ig a 
föld  használati nyilvántartásba bejegyzett 
földhasználó.

A bejelentési kötelezettség határ
ideje: 2013. február 1-jétől 2013. márci-
us 30-ig.

A bejelentés módja: az „azonosító 
adat közlési adatlap” formanyomtatvány 
kitöltése. Az adatlaphoz csatolni kell ma-
gánszemély földhasználó esetében a sze-
mélyi azonosítót és lakcímet igazoló ha-
tósági igazolvány (lakcímkártya), gaz-
dálkodó szervezet földhasználó esetében 
a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat 
másolatát is.

A bejelentés díjmentes eljárás.
A fentieket összefoglalva, a kizáró

lagos azonosító adatközlési kötelezett
ség teljesítése csak azokra a földhasz
nálókra terjed ki, akik

– már 2012. december 31-ig bejegy-
zésre kerültek a földhasználati nyilván-
tartásba, és

– egyébként 2013. január 1-jével új 
földhasználatuk nem keletkezik, vagy 
a fennálló földhasználatukban válto-
zás nem következik be, melynek alap-
ján egyéb ként eleget kellene tenniük a 
földhasz nálati bejelentési kötelezettség-
nek.

2013. február 27-vel változtak a 
földhasz nálati bejelentésre vonatkozó 
szabályok. A legfontosabb változás, hogy 
a földhasználati nyilvántartási eljárás 
mentes az igazgatási szolgáltatási díj- és 
ille tékfizetési kötelezettség alól. A válto-
zás azt jelenti, hogy annak a földhaszná-
lónak, aki 2013. február 27-e után nyújt-
ja be a földhasználati bejelentését a föld-
hivatalhoz, az igazgatási szolgáltatási dí-
jat már nem kell megfizetnie, illetve an-
nak a földhasználónak, aki 2013. január 
1-je után és a fenti időpontot megelőzően 
tette meg a bejelentést és a díjat is megfi-
zette, a díjat hivatalból 90 napon belül a 
kormányhivatal visszatéríti. A másik fon-
tos változás, hogy a közös tulajdonban 
álló földrészletek használatára vonatkozó 
szabályokat nem kell alkalmazni a zárt-
kerti fekvésű ingatlanok esetében. (Nyír-
egyházi Járási Földhivatal)

Vásárhelyi Sándorné
falugazdász
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Amióta megtudtuk, hogy a „Rétkö-
zi Liga” csapatainak száma Balsa kiválá-
sával 14 főre csökkent, számos olyan 
téma akadt, amely a buji labdarúgást te-
kintve érdekes okfejtésre ad lehetőséget. 
Itt van mindjárt a sokat vitatott téli ala-
pozás, melynek elvégzése a többség szá-
mára újdonság erejével hatott. Talán nem 
véletlen, hogy azt mondjuk, de amit mun-
ka terén ígért a vezetőség, azt teljesítette.  
A lehetőségek adottak voltak, hiszen te-
lepülésünk utcái elegendő teret bizto-
sítottak a futáshoz. Az általános isko-
la tornatermében, az öltöző melletti 
konditeremben, az iskolai aula lépcső-
in alaposan megizzadtak játékosaink. 
Kétségtelen, hogy a ritmus felgyorsí-
tásához elengedhetetlenek voltak az 
edző  mérkőzések (Buj-Tiszatelek 6–5, 
Buj-Tiszabercel 2–0, Buj-Gávavencsellő 
II. 4–4) és a téli ibrányi teremtornák 
2013. január 13-án és február 17-én.  
So kakat érdekel, kik azok, akikkel erő-
södött a csapat. A legnagyobb fegyver-
tény, hogy a csapat együtt maradt, egyet-
len távozó Nagy Károly, aki úgy gon-
dolta Kó tajba több játéklehetőséghez 
fog jutni, ezért döntött a távozás mel-
lett. Volt felkérés meghatározó játéko-
sunk Palcsák Zoli iránt is magasabb 
osztályból is, de ő inkább velünk ma-
radt. Ibrányból érkezett Szilágyi Miklós, 
aki hátvéd poszton bevethető, nevezett 
ibrányi utánpótlás csapatok-
ban pallérozódott. Sike rült a 
csapatba beépíteni Szentpéteri 
Ádámot, illetve helyben oldó-
dott meg a kapuskérdés, Ho-
monai Csaba mellett mostan-
tól Kiss Ákos is bevethető.  
A téli felkészülés során be-
bi zonyoso dott, hogy a roha-
nó hétköznapok, a minden na-
pi megélhetés miatt nem min-
denki egyformán tudta ki-
ven ni részét a közös munká-
ból. E hátráltató tényező elle-
nére érezhető, hogy a csapat 
zöme kondíció terén erősödött. 

Jól eső érzés tudni, hogy vannak csapa-
tunk mellett álló lokálpatrióta szemé-
lyek, akik idejüket nem kímélve támo-
gatták, segítették a csapat felkészülé-
sét. Egy elismerő bólintás, egy „like”, 
egy biztató köszönés, egy pohár meleg 
tea, mind-mind hozzátettek ahhoz, amit 
a csapat a téli alapozás során elvégzett.  
Buj csapata Tiszadobon kezdi meg tavaszi 
menetelését. Kérjük, hogy aki teheti kí-
sérje el csapatunkat az „Alföld árvízi ka-
pujába” Tiszadobra. Szurkoljunk együtt, 
szóljon újra hangosan: „3–4 Buj!!!”

– 16. forduló – 
2013.03.03. 1400

Tiszadob SE – Buj SE 1:3 (1:1)

Tiszadob sportpálya, 80 néző, vezet-
te: Ruszkovics (Veres, Czitai)

Tiszadob SE: Tóth – Szopkó, (Kiss 
L.) Czuper, Sturm, Erdős, Jónás, Rácz, 
Kiss Cs., Tóth N., Marczis, Tóth A. (La-
katos I.)

Buj SE: Homonai – Szilágyi (Faze-
kas N.) Harcsa, Palcsák, Urbán, – Tóth I. 
(Ádám), Tarcza T., Kocsis J., Takács (Fa-
zekas Z.) – Román (Bíró), Szentpéteri Á. 
(Szűcs P.)

Gól: Czuper 44’ ill. Takács 41’, 
Tarcza 58’ , Fazekas N.82 ’

Szeles, napos időjárás jellemezte a 
tavaszi idény első idegenbeli mérkő-

zé  sét, mely akár egy hétvégi kirándu-
lás helyszíne is lehetett volna a roman-
tikus stílusú Andrássy kastélyba, ha nem 
éppen bajnoki mérkőzésre utazott vol-
na a csapat. A nagy távolság és a szem-
be szél ellenére nagy akarattal feszült 
egy másnak a két csapat. A félidő első 
fe lében adódtak nagy tiszadobi zicce-
rek, de kapusunk ismét oktatófilmbe 
illő módon mentett több alkalommal. 
Ez után a buji csapat kellemesebb percei 
kö vetkeztek, mely a félidő vége előtt gól-
ban mutatkozott meg. Félpályáról vég-
zett el szabadrúgást Harcsa Attila, mely-
nek során az elrúgott labda ívéből már 
követ keztetni lehetett arra, hogy ha ott 
valaki pontosan érkezik, abból akár gól 
is lehet. Így is történt, a bal összekötő 
helyé ről menetrend szerint érkező Takács 
di vatosra nyírt hajáról a labda a hálóban 
landolt. Az első félidő eseményeit tekint-
ve már mindenki az öltözőben érezhette 
magát, mikor a játékvezető szögletet ítélt 
a dobi csapatnak. 

Ekkor jött a hidegzuhany, egy do bi 
bólintás és máris döntetlennel vonult le 
a két csapat a pályáról. A második félidő-
ben a szél már a bu ji a kat segítette. Tarcza 
Ta más 35 méterről elvégzett szabadrú-
gása után a kapu ban landolt a labda. A 
szépségdíjas találatot talán beárnyékol-
ta Fazekas Norbi félpálya közeli óriá-
si szabadrú gás gólja, mely megpecsétel-

te a mérkőzés végkimenetel-
ét. Győzött Buj, ezzel egyet 
elő relépett a bajnoki tabellán.  
Örömteli tény, hogy a két csa-
pat közötti különbség a máso-
dik félidő derekán nemcsak a 
rúgott gólok tekintetében, ha-
nem fizikális kondíció terén is 
megmutatkozott. 

Mester János: A második 
félidő alapján, két bombagól-
lal megérdemelten szereztük 
meg a 3 pontot.

Buj SE vezetősége

BUJ SE HíREI – Tavaszi, sikeres szezonkezdet


