
2013. április 23-án dél körül közsé-
günk határába érkezett egy gyalogos 
za rándok csoport. Azzal a szép elhatá-
ro zással indultak útra, hogy pünkösdre 
eljussanak Csíksomlyóba. Ők a Mária 
út zarándokai.

A Mária út – aki még nem hallott róla 
– egy Közép-Európát átfogó zarándokút, 
amely 7 országot ölel át. A Mária út egy 
kereszt alakot formál. A függőleges szá-
ra Czestochowa-t köti össze Medugorje-
vel, a vízszintes szára pedig Mariazell-t 
Csík som lyóval. A kereszt képzeletbeli 
metszés pontja Budapesten, a Szent Anna 
réten van.

Innen indult el még 2013. április 7-én 
a 17 főből álló zarándokcsapat. Napon-
ta 25–35 km-t gyalogolnak. Az éjszakai 
szál lásuk, tisztálkodási lehetőség, az ét-
kezés meg volt szervezve. (Ebben sok ön-
kéntes vett részt.) Útközben nagyon so-
kan csatlakoztak hozzájuk. Volt, aki csak 
egy napot, volt, aki három napot, volt, aki 
egy hetet is együtt zarándokolt velük. 

Máriapócsra több mint negyvenen ér-
keztek meg. A zarándokok életkora 27 
évestől a 74 éves korosztályig terjedt. 
Fog lalkozásukat tekintve gyógyszerész, 

építész, ügyvéd, háziorvos, büntetőbíró, 
ápo lónő, vállalkozó, de a többség nyug-
díjas. 

Minden ki más elhatározással kelt út-
nak. Volt, aki Magyarországért, a magyar-
ságért és a magyarokért ajánlotta fel a za-
rándoklatot. Volt, aki testi-lelki gyógyu-
lást remélt. Volt, aki családjáért imádko-
zott és életük jobbrafordulását várta. Volt, 
aki a lelki békéjét kereste, de egy biztos, 

hogy mindenkinek van miért hálát adni, 
van mit kérni és van miért vezekelni.

Bátran bíztatok mindenkit, induljunk 
egy napra, egy hétre, egy hónapra, min-
dig célba érünk. A cél bármilyen messze 
is van, mi magunk vagyunk. Ha elszán-

tuk magunkat, majd a szívünk megmutat-
ja, hogy mennyit kell mennünk, hogy új 
szívet, új lelket, új ideákat, új lendületet 
és mindehhez hatalmas lelki erőt kapjunk. 

„Mert aki zarándokol, nem rohan
Mert aki zarándokol, nem menekül
Mert aki zarándokol, nem menetel
Mert aki zarándokol, nem túrázik
Mert aki zarándokol, nem kirándul
Mert aki zarándokol, nem sétál
Mert aki zarándokol, nem bóklászik
Aki rohan, az idő szorítja,
Aki zarándokol, az idő tágítja.
Aki menekül, önmaga elől fut, 
Aki zarándokol, önmaga felé tart.
Aki menetel, másokhoz igazodik,
Aki zarándokol, saját ritmusára jár.
Aki túrázik, teljesít,
Aki zarándokol, teljessé lesz.
Aki kirándul, kikapcsolódik,
Aki zarándokol, bekapcsolódik.
Aki sétál, nézelődik,
Aki zarándokol, befelé figyel.
Aki bóklászik, céltalan,
Aki zarándokol, célra talál.
Aki zarándokol, úton van,
Aki zarándokol, jó úton van.”

Déli Györgyné
Buj-Nagykároly útvonal

2013. 04. 23 – 2013. 04. 27.
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Készül az új főutunk
3823. sz. Paszab-Tiszabercel-Nyír-

bog dány összekötő út 5+732-17+900 
km szelvények közötti szakasz burkolat 
felújítási munkái a Magyar Közút Non-
pro fit Kht. beruházásának keretében va-
lósul meg. Az elhúzódó téli időjárás mi-
att a munkaterület csak 2013 áprilisá-
ban lett átadva a kivitelező Duna Asz-
falt Kft. részére. Előreláthatólag a mun-
kák augusztus végéig fognak tartani. 
Főbb műszaki paraméterei az objek-
tum nak a következők: több mint 5000 
m3 kétrétegű aszfalt kerül bedolgozásra. 
A 11+664km-ben lévő Lónyai csatorna 
híd felújításra kerül félpályás forgalom-
irányítás mellett. A híd szigetelése és 
asz faltburkolata lemarásra kerül, majd 
új szigetelést és aszfalt burkolatot kap 
úgy, hogy a híd teljes szélességében le 
lesz burkolva. A híd betonjavítási mun-
kái szintén el lesz végezve, a szegélyek 
sóvédelmének elkészítésével. Az építés 
idején kiszedett vezetőoszlopok, táblák 
újra elhelyezésre kerülnek, a megsérült, 
kopottak cseréjével. Az épített új burko-
laton a burkolati tartós jelek újra festen-
dők. Buj belterületén a kiemelt szegély 

elbontásra kerül és a megfelelő magas-
sági korrekció után átépül. A vízelveze-
tésben döntő módosulás nem történik. A 
meglévő, szikkasztó kutak kitisztításra 
kerülnek és a burkolt árkok át lesznek 
épít ve, hogy a csapadékvíz ne terhelje 
a belterületet. Autóbusz peronok burko-
lata el lesz bontva, ahol kiemelt szegély 
volt, ott kiemelt szegéllyel, egyéb he-
lyeken „K” szegéllyel újra lesz építve. 
A tervezési szakaszon összesen 14 db 
meg állóhely van. 

Az érintett település önkormányzatá-
val együttműködve és a helyi igények 
figyelembevételével készül az össze-
kötő út rehabilitációja. A bontási mun-
kák során azok a darabolt famaradvá-
nyok (ágak, gallyak, tuskók), amelyek-
re a Magyar Közút nem tart igény, a pol-
gármester úr irányításával a helyi lakos-
ság számára kiosztásra került. 

Ezúton szeretnénk megköszönni azt 
a segítséget, amit Barta Miklós Ferenc 
Pol gármester Úr nyújtott azzal, hogy a 
fel vonulási telephelyet a kölcsönösség 
je gyében a kivitelezés időszakában térí-
tés mentesen nyújtotta. 

Buj és a környező települések lakos-
ságának szíves türelmét kérjük a kivite-
lezés időszakában, mivel ez a felújított 
objektum a környék jobb közlekedési 
elérhetőségének javítását szolgálja.

Dankó Károly építésvezető
Duna Aszfalt Kft.

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2013. április 24. napján tartott ülésén  
a következő döntéseket hozta:

Testületi ülésről...

•   A képviselő-testület újratárgyalta a KIK-kel megkötött va-
gyon kezelési szerződést.

•   Módosította az önkormányzat 2012. évi költségvetési ren-
de letet.

•   Elfogadta az önkormányzat 2012. évi zárszámadási rende-
letét.

•   Elfogadta Buj Község Önkormányzat 2013. évi belső ellen-
őr zési tervét.

•   Vis maior pályázat benyújtásáról döntött.

•   Belügyminisztériumi pályázat benyújtásáról döntött a tes-
tület.

•   Megtárgyalta a Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltóság 2012. évi 
te vékenységéről szóló beszámolót.

•   Döntött a képviselő-testület fejlesztési hitel felvételéről.
•   Módosításra került Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi 

Tár sulás 2012. évi költségvetése.
•   Elfogadásra került Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi 

Tár sulás 2012. évi költségvetése.

Pályázati kiírásról döntött a képviselő-testület intézményve-
ze tői feladat ellátására.

Dr. Németh Károly
jegyző

FELHÍVÁS!
Az elmúlt napokban több idős embert 

szó lított meg egy – magát közmunkásnak 
ki adó – idegen személy, hogy a munkája el-
végzéséhez kéziszerszámot (baltát, fejszét) 
kérjen kölcsön. A hiszékeny, segítőkész em-

berek azóta sem látták szerszámaikat. Tá jé-
koz  tatjuk a lakosságot, hogy a helyben al-
kal mazott közmunkások kéziszerszámmal 
el vannak látva, a lakosoktól ilyen eszközö-
ket nem kérnek kölcsön.

KonFIrmÁLóK a rEFormÁTuS 
TEmpLomban

Ács István, Csatlós Ágnes Evelin, 
Drótár Adrián, Fodor Ádám,

Kövér Kitti, Szentesi Boglárka, 
Vadászi Valentina, Varga Máté
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bepillantás a görög tavaszba

Az idén nehezen kezdett el tavaszodni. Még március kö-
ze pén is ítéletidővel találtuk szemben magunkat, nem túl kel-
lemes emlékekkel gazdagodva. Az áram és tanítási szünet kö-
zepette, hat buji kisdiák izgatottan készült élete következő 
ka landjára, melynek során, három nevelő kísére tével a görög 
part neriskolába látogatott.

Ez alkalommal nem csupán az utazás miatt izgultunk, ha-
nem az itthonról kapott híreket is nagyon vártuk a találkozó 
ide je alatt. Mindemellett azért próbáltunk az ottani feladata-
inkra koncentrálni, hiszen nem csak iskolánkat, hanem köz-
ségünket is képviseltük Thesszalonikiben.

A kint töltött pár nap alatt körülnéz-
tünk a város környékén, megnéztünk né-
hány történelmi emlékhelyet és bepillan-
tást nyertünk a partneriskola életébe. 
Ven déglátóink nagyon szívesen fogadtak 
minket. A többi iskola képviselőivel is jól 
összebarátkoztunk, együtt tanultuk a gö-
rög táncokat és sokat beszélgettünk.

A környék megtekintése mellett egy 
bemutatót tartott minden résztvevő isko-

la a lakóhelyén és országában található kisebbségek történel-
méről, hagyományairól. Nagy élvezettel hallgattuk egymás 
be számolóját, sok újdonságot megtudunk belőle.

Hazatérve sem kevesebb az izgalom iskolánkban, hiszen 
májusban mi adunk otthont a következő találkozónak. Ennek 
előkészítése, megszervezése már elkezdődött és nagy öröm-
mel várjuk a községünkbe látogató külföldi nevelőket és gye-
rekeket. 

A látogatás része lesz az május 6. és május 27. között zaj-
ló három hetes projektnek, melynek címe ebben a tanévben 
„Multikulti Bujon”. A program keretein belül tanulóink osz-

tályonként egy-egy európai ország kultú-
rájával – kiemelten a zenéjével, táncával 
– ismerkednek meg és a projektzárón be-
mutatják társaiknak meg szerzett ismere-
teiket. 

Reméljük, vendégeink is olyan szép él -
ményekkel térnek majd haza, amilyenek-
kel mi tértünk vissza a görög tavaszból.

Tóth Lajosné Comenius koordinátor

akikre büszkék vagyunk a 2012/13. tanévben a buji Általános Iskolában
Közeledik a tanév vége, ekkor összegezzük a mindazok-

nak a tehetséges tanulóknak a teljesítményét, akik valamilyen 
Rétközi Iskolaszövetségi (RISZ), megyei, országos tanulmá-
nyi és sport versenyeken helyezéseket értek el.

A „Büszkeség”-táblázatban a tanulmányi versenyek helye-
zettjeit gyűjtöttük össze, akik a RISZ versenyek 1–3, a me-
gyei 1–6 helyeken végeztek, valamint országos megmérette-
té sen vettek részt.

TANULÓ NEVE HELY VERSENY MEGNEVEZÉSE FELKÉSZÍTŐ PEDAGÓGUS
Varkoly Nelli (8.o.)   2. szavaló – RISZ Frank Edina
Márkus Lili (2.o.)   1. mesemondó – RISZ dr. Némethné Kósa Mónika
Gergely Ákos (3.o.)   3. Mesemondó – RISZ Toma Erzsébet
Baka Petra Tamara (3.o.)   2. Helyesírás – RISZ Toma Erzsébet
Popovics Balázs (6.o.)   2. Logo számítástechnika – megyei Munkácsiné Kolozsi Katalin
Varga Dávid (5.o.)   3. Logo számítástechnika – megyei Munkácsiné Kolozsi Katalin
Fazekas János, Kocsis Máté, Varkoly Nelli, Varga Adrienn (8.o.) csapat   2. Angol – RISZ Pető Attila
Gergely Ákos (3.o.)   1. Szavaló – RISZ Toma Erzsébet
Orosz Mihály (2.o.)   3. Szavaló – RISZ dr. Némethné Kósa Mónika
Popovics Balázs (6.o.)   3. Matematika – RISZ Soltész Jánosné
Humicskó Hajnalka (7.o.)   6. RUT-IN-FO Megyei informatika Munkácsiné Kolozsi Katalin
Tropa Zoltán 24. Történelem – országos levelező Géczi Ferenc
Humicskó Hajnalka (7.o.)   2. Informatika – RISZ Munkácsiné Kolozsi Katalin

Elismeréssel gratulálunk a tanulóknak, felkészítő tanáraiknak – a közös munka eredményezte a „hírnevet” is. 

Lejegyezte:  Munkácsiné Kolozsi Katalin igazgató



2013. május 7-én a Magyar Vöröskereszt szervezésében 
községi véradás volt településünkön a Szociális Alapszolgál-
tatási Központ intézményünk épületében. Az önkéntes vér-
adóknak szeretnénk megköszönni részvételüket azzal, hogy 
nevüket közöljük a Buji Szemle 
hasáb jain.

Balogh Bertalan, Nyíregyháza 
• Béresné Hudák Erika, Petőfi u. 
• Czakó Zsolt, Petőfi u. • Faze kas 
Zoltánné, Mező u. • Fintor Zol tán-
né, Dózsa Gy. u. • Hegedűs Mi hály-
né, Széchenyi u. • Hu dákné Hor-
váth Tünde, Gávai u. • Mihalik An-
na, Rákóczi u. • Oláh Márta, Pető-
fi u. • Rátvai Norbert, Kossuth u. • 
Szabóné Fekete Ágnes, Rákóczi u. 
• Szabóné Reményi Beáta, Vasvá-
ri P. u. • Szik szay Hajnalka, Petőfi 
u. • Tarcza Tamás, Gávai u. • Tóth 

János, Dó zsa Gy. u. • Tóth Zsolt, Arany J. u. • Vajkó Csaba, Hu-
nyadi u.

Köszönjük!

Reméljük legközelebb is szá-
míthatunk a község rendszeres vér-
adóira, és várjuk az új donorokat is. 

„Egy csepp vér, 
egy csepp emberiség...”

Kérem, figyeljék a községben 
ki helyezett véradásra szólító plaká-
tokat, valamint postaládájukban a 
meg hívókat. Legközelebbi véradás 
szep tember hónapban várható. 

Vargáné Bukai Andrea
SZAK vezető
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Ámon Ágnes: Anyák napjára

 Ébresztem a napot, hogy ma szebben keljen. 
Édesanyám felett arany fénye lengjen.
 Ébresztem a kertet, minden fának ágát, 
Bontsa ki érette legszebbik virágát.
 Ébresztem a rigót s a vidám cinegét, 
dalolja mindegyik legszebbik énekét.
 Ébresztem a szívem, forróbban dobogjon, 
az én Édesanyám mindig mosolyogjon!

Május első vasárnapján az édesanyákat köszöntjük. Gyere-
kek és felnőttek virágcsokorral a kezükben sietnek haza a szü-
lői házba, hogy felköszöntsék édesanyjukat. Megköszönjék 
azt a tengernyi jóságot, szeretetet, amit szavakkal alig lehet 
ki fejezni. 

Az anyai szeretet soha nem múlik el. Beleszületünk a felté-
tel nélküli szeretetbe, majd az évek múlásával hozzászokunk 
a gondoskodáshoz. 

Mit is jelent nekünk az édesanyánk? Ő az, akihez örömünk-
kel, bánatunkkal egyaránt fordulhatunk. Az egyetlen, aki min-
dig feltétel nélkül szeret, és aki számára mindig a gyermekei a 
leg fontosabbak, akárhány évesek is legyenek. Ő tartja össze a 
csa ládot, jelenléte, gondoskodása pótolhatatlan számunkra. Ő 
az, aki meghallgat, aggódik miattunk, őszintén örül sikereink-
nek, mindig van hozzánk egy kedves szava, egy ölelése meg-
nyugtat, ha valami nyomaszt bennünket.

Május első vasárnapján illik pár szál virággal a kezünkben 
oda állnunk édesanyánk elé, megölelni, megfogni dolgos ke-
zét, és egy szép verssel, vagy néhány szívből jövő szóval fel-
kö szönteni. Ezt tették a gyerekek is május 6-án délután, hogy 
rö vid kis műsorukkal kifejezzék hálájukat, szeretetüket.

Harkály Gyuláné mb. intézményvezető

anyák napja az óvodában

Hudákné Horváth Tünde, 
első véradó

Tóth János,
11-szeres véradó

VÉraDÁS – 2013. május 7.



Éremeső atlétikában, megyei döntőben 
a lány kézisek és a focisták

Ragyogó eredményeket értek el az 
atlétáink a többpróba versenyeken. A 
nagykör zeti döntőn a legkisebbek (3–4. 
o.) 3 tu sában mérték össze az „erejüket”. 
A fi úk – Csikós Attila, Jónás Zoltán, Kana-
las László, Nagy Dánel, Sándor Dominik, 
Tóth István – nem kis meglepetésre az 
összes csapatot megelőzték, sőt egyéniben 
Jó nás Zoltán az 1., míg Csikós Attila a 3. 
he lyen végzett. A lányok is nagyon kitet-
tek magukért, de sajnos egyetlen ponttal 
le maradtak az aranyéremről – Ádám Bet-
tina, Bakos Elvira Dorina, Fallenbüchel 
Esz ter, Farkas Réka, Vajkó Zsófia, Az 
egyé ni értékelésben is nagyon szoros volt 
a verseny, de végül Vajkó Zsófia nem en-
gedte ki a kezéből az 1. helyet és a nagy-
körzet bajnokaként térhetett haza. 

A III. korcsoportosok (5–6. o.) már 4 
tusában vitézkedtek – eredményesen. A 
lá nyok – Csikós Lívia, Humicskó Gabri-

ella, Humicskó Hajnalka, Kocsis Kriszti-
na, Koós Martina, Nemes Diána- nagyon 
meggyőző teljesítménnyel szerezték meg 
az 1. helyet, míg Koós Martina egyéni-
ben a 2. helyen végzett. A fiúk – Ádám Ta-
más, Bakos Attila, Béres Dániel, Horváth 
András, Popovics Balázs, Szepesvári Pat-
rik – a csapatversenyben a dobogó máso-
dik fokára állhattak fel, ami szintén nagy-
sze rű eredmény. A legnagyobbak (7–8. o.) 
közül a lányok – Bodnár Eszter, Csatlós 
Ág nes, Csiki Alexandra, Kulcsár Emese, 
Radó Krisztina, Sváner Lívia –  a 2. helyre 
küzdötték fel magukat, míg a fiúk teljesít-
ménye a 3. helyre volt elegendő – Bancsók 
Sándor, Bodnár Máté, Farkas Dávid, Mé-
szá ros Tamás, Pócsik Ádám, Radó Márk 
voltak a csapat tagjai.

Összességében elmondható, hogy min -
den csapatunk a dobogóra állhatott (két 1. 
hely, 3 második hely és 1 harmadik hely), 
illetve egyéniben is szereztünk két 1. he-
lyet, és 1–1 második és harmadik helyet 
a nagykörzeti döntőben. A győztesekkel 

bejutottunk a megyei döntőbe, amelyet a 
Nyíregyházi Városi Stadionban rendeztek 
meg. Itt a legjobb eredményt Vajkó Zsó-
fia szerezte meg, mivel 66 versenyző kö-
zül az 5. helyet szerezte meg. A III. kcs-os 
lányok csapatban a 7., míg a kis fiúk a 9. 
helyen végeztek. 

IV. korcsoport 2. hely 
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A csecsemők vagy újszülöttek kó-
likája gyakran használt fogalom a 
kis  babák olykor szívszorítóan keser-
ves sírásának magyarázatára. Ezt a 
jelenséget néha „3 hónapos hasfájás-
nak” is nevezik. 

A kólika elnevezés olyan görcsös tí-
pusú hasi fájdalmat jelöl, mely hullá-
mokban jelentkezik és múlik el. Őszin-
tén szólva – mivel a babák nem tudnak 
be szélni – senki sem tudja százszázalé-
kos bizonyossággal, miért sírnak a kis-
babák. Ám ha semmilyen más ok nem 
va lószínűsíthető – úgymint éhség, ned-
ves pelenka vagy láz – a kétségbeesett 
sí rást a hasfájáshoz rendelik.

Tünetek:
Hangos sírás, elsősorban az esti 

órák  ban etetés után vagy ébredésnél. 
(A baba a nap többi részében boldog és 
eleven.)

A „roham” időtartalma alatt nehe-
zen nyugtatható. Kivörösödhet és fel-
húzza a lábát. A has feszes lehet.

Kiváltó okok:
Nem teljesen ismertek. Feltevések 

sze rint a bélfal izomgörcse, a szelek 
(bél gázok) és a rossz emésztés játszhat-
nak szerepet a jelenségben.

Mit tehet Ön:
Ellenőrzi, hogy a baba nem éhes, 

ned ves, hideg vagy lázas-e. Szükség 
ese tén kielégíti a különféle igényeket, 
el látja a babát.

Próbálja büfiztetni a babát, ha sze-
lek bántják!

Ha ez nem segít, nyugtassa meg a 
ki csit az Önöknél bevált, megszokott 
mó don, pl. öleléssel, ringatással, fürde-
téssel, cumival, énekkel!

Adjon orvosságot, ha a doktor úgy 
rendeli!

Menjen el a gyermekorvoshoz, ha a 
kólika állandósul (és nem csak este je-
lentkezik), vagy az ismétlődő esti roha-
mok gyötrelmesen súlyosak!

Mit tehet az orvos:
Kizár minden egyéb betegséget. Ta-

nácsokat ad, és görcsoldó gyógyszere-
ket rendel.

Megelőzés:
A megelőzésnek nincs biztos útja, 

de a szülők megkísérelhetik megszün-
tetni a lehetséges kiváltó okokat.

Győződjön meg arról, hogy a cu-
misüveg cumijának lyuka megfelelő át-
mérőjű-e, tehát biztosítva van-e, hogy a 
gyermek ne nyeljen túl sok levegőt az 
etetés alatt!

Büfiztesse meg jól a gyereket min-
den etetés után!

Ne hagyja, hogy a baba megéhez-
zen, vagy, hogy túl sokáig várakozzon 
az etetésre!

A szülőknek felváltva kell gondos-
kodniuk a kicsiről, és megfelelően ki-
pihentnek kell lenniük. A kisbabák ér-
zékenyek a szülőkben dúló feszültsé-
gekre és megmagyarázhatatlan sírással 
rea gálhatnak.

Dr. Balogh Roland
háziorvos

Hasfájás csecsemőknélEgészségünk 
érdekében

DSE SPORTHÍREK
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III. kcs. 2. hely

III. kcs. Nagykörzeti 1. hely

II. kcs. Nagykörzeti bajnokok

II. kcs. 2. hely

IV. kcs. Nagykörzeti 3. hely

Csikós Attila egyéniben 3. hely
és Vajkó Zsófia nagykörzeti bajnok,

megyei döntőn 5. hely

Jónás Zoltán nagykörzeti bajnok
egyéniben és csapatban is, valamint

Koós Martina egyéniben nagykörzeti 2. hely

A III. Korcsoportos kézilabdás lányok 
a nagykörzeti döntő megnyerése után a 
megyei döntőben találták magukat. Tud-
tuk, hogy az ellenfeleink már más szintet 
kép viselnek, de igyekeztük megnehezíteni 
a dolgukat. Ez arra volt elegendő, hogy a 
mérkőzések nagy részében jól tartsuk ma-
gunkat, de a végére sajnos mindig kiütkö-
zött a csapatok közötti technikai különb-
ség. Mátészalka, Kisvárda és Tiszavasvári 
ellen is 6–7 góllal kaptunk ki, ami így a 
megyei döntőben a 4. helyet eredményez-
te. Külön kiemelném Koós Martina, Csi-
kós Lívia és Humicskó Hajnalka teljesít-
ményét, de az egész csapatot dicséret illeti 
az egész éves sikeres szereplésért.

A csapat tagjai voltak: Csikós Lívia, 
Gergely Zsófia, Henyusz Gitta, Humicskó 
Hajnalka, Humicskó Gabriella, Kanalas 
Katalin, Kocsis Krisztina, Koós Martina, 
Nemes Diána, Suszter Zsófia, Vajkó Zsófia.

III. kcs. Kézilabda megyei döntő 4. hely

A lányok nem csak kézilabdában, ha-
nem labdarúgásban is meghatározó szere-
pet töltenek be a megye sportéletében. 
Az idén is szerettünk volna eljutni a me-
gyei döntőig, de ehhez először meg kellett 
nyer nünk a nagykörzeti döntőt, amelyet 
Tiszavasváriban rendeztek meg. Mindhá-
rom ellenfelünket (Nyírtelek, Szorgalma-
tos, Tiszadob) legyőztük, mégpedig úgy, 
hogy gólt sem kaptunk. Az aranyérem-
nek nagyon örültünk, de annak még job-
ban, hogy a megyei döntőbe jutottunk. 
Nyíregy házán a stadion centerpályáján 
sajnos nem jól kezdtünk Nyírbátor el-
len, sima vereséget szenvedtünk a későb-
bi döntős ellen. Balkány ellen már sokkal 
jobban ját szottunk és végül Bodnár Eszter 
mester hármasával 4:3-ra győztünk. Máté-
szalka ellen a bronzéremért mérkőztünk 
meg. 

Fordulatos mérkőzésen felváltva ve-
zettek a csapatok, de végül 4:4-es dön-
tetlen született. Jöhettek a büntetőrúgá-
sok, amelyek során sajnos egyel keveseb-
bet tudtunk belőni, így a 4. helyen végez-
tünk. Nagyon szo morúak voltunk a végén, 
de jövőre min dent megteszünk, hogy ér-
met szerezzünk a megyei döntőn. 

A csapat tagjai voltak: Bodnár Eszter 
(7 gól), Csatlós Ágnes, Csiki Alexandra, 
Csikós Lívia, Humicskó Gabriella, Koós 
Mar tina, Kulcsár Emese, Mihalik Ale-
xandra, Radó Krisztina (2 gól), Sváner Lí-
via,  Vajkó Zsófia.

Lány labdarúgás nagykörzeti bajnok,
megyei döntő 4. hely

Az eredményekhez mindenkinek gra-
tulálunk!

Mester János, Popovics Norbert
testnevelők

***

Rakovszky-kupa 2013

Minden évben, most is meghívást kap-
tunk a gávavencsellői iskolában a Ra kov-
szky-hét keretein belül megrendezendő 
teremlabdarúgó tornára. Hat csapat rész-
vételével kezdődtek meg a küzdelmek. A 
csoportmérkőzések során kiderült, hogy 
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esélyesek vagyunk a végső győzelemre is. 
A fiúk magabiztosan, fegyelmezetten ját-
szottak és szerezték meg az első helyezés-
sel járó díszes serleget. Csapatunkból 
Radó Márk a gólkirályi címet is kiharcol-
ta 6 találattal.

Csapat tagjai voltak: Dorcsák A., Radó 
M., Pócsik Ádám, Bodnár M., Farkas D., 
Ho monai N., Szepesvári P., Radó G. A.

Eredmények:
1. Buj – Tiszabercel 8:2 (4:1) Gól: Ra-

dó M. (3), Dorcsák A. (2), Bodnár M. (2), 
Szepesvári P.

2. Gávavencsellő 2. – Buj 1:3 (0:1) 
Gól: Radó M. (2), Bodnár M.

Döntőben: Buj – Tímár 3:1 (1:1) Gól: 
Bod nár M., Dorcsák A., Radó M.

***

Diákolimpia tavaszi eredmények

IV. korcsoportos fiú labdarúgás 
nagykörzeti döntő Demecser

A 7. és 8. osztályos fiúkkal sikerült be-
jutni a nagykörzeti döntőbe. Nem esélyte-
le nül vágtunk bele a küzdelmekbe, ahol 
első mérkőzésünkön Nagyhalászt sikerült 
legyűrni. Üröm az örömben, hogy Ban-
csók Sanyinak a bokája megsérült az első 
fél időben így ő kidőlt a sorból. Demecser 
ellen többször is el kellett volna dönte-
ni a mérkőzést, ehelyett a vége döntetlen 
lett (hatmétereseknél pedig a vendéglátók 
jobban koncentráltak). Ezen a mérkőzésen 
pedig Farkas Dávid lett harcképtelen.

Nem a legjobb előjelekkel vágtunk ne-
ki az utolsó meccsnek, ahol Ibrány volt az 
ellenfél. Ha nyerünk, akkor mi jutunk be a 
megyei elődöntőbe. Nem így történt, két 
em berünk hiánya nagyon megérződött és 
egy góllal alul maradtunk. Végül a 3. he-
lyen zárt csapatunk, a fiúk a maximumot 
hozták ki magukból, amiért dicséret ille-
ti őket.

Eredmények:
1. Buj – Nagyhalász 5:4 (2:1) Gól: 

Far kas D., Radó M., Bodnár M. Bancsók 
S. (2)

2. Demecser – Buj 1:1 (0:1) Gól: Radó 
M. (hatméteresekkel 4:3)

3. Buj – Ibrány 2:3 (2:3) Gól: Bancsók 
S. (2)

I. korcsoportos fiú labdarúgás megyei 
döntő Nyíregyháza

A Telekom szervezésével került sor az 
idei foci megyei döntőkre a Nyíregyházi 
Vá rosi Stadionban.

A sorsolás után kíváncsian vártuk, lel-
kes szurkolótáborunkkal az első mérkő-
zést, melyen kiderült, hogy igen erős cso-
portba kerültünk. Mind a nyíregyháziak, 
mind a gergelyiugornyaiak nagyon nagy 
falatnak bizonyultak, de még a játékveze-
tők jóindulatát sem élvezhettük...

A buji csapat végül 7. helyen zárt, ami 
sze rintem nagyszerű eredmény egy ilyen 
kis iskola részéről. Azért azt mindenképp 
megemlíteném, hogy ennek a korcsoport-
nak az edzőjének Homonai Csabának 
nagy szerepe volt abban, hogy idáig elme-
ne teljen kis csapatunk. Köszönöm kitartó 
munkáját a tavaszi szezonban.

Csapat tagjai voltak: Gergely Á., Sza-
bó L., Bakos S., Orosz M., Nagy Z., Ban-
csók M., Kocsis K., Pócsik Á., Kocsis V., 
Homonai Sz.

Eredmények: 
1. Buj – Nyíregyházi Eötvös 2:5 Gól: 

Gergely Á.(2)
2. Gergelyiugornya – Buj 3:0

Mester János
testnevelő

Bravúros szezonkezdést követő 
váratlan mélyrepülés 

A tavaszi szezon mindenképpen kü-
lön leges, ezt minden labdarúgó-berkekben 
jártas ember alá tud támasztani. Koráb ban 
nem tapasztalt szélsőséges időjárás, majd 
azt követően a pályák alkalmatlansága 
okozta, hogy a tavaszi első mérkőzést kö-
vetően hetekre csak hiú ábránd maradt a 
bajnoki mérkőzések lejátszása. 

A buji csapat a téli felkészülést köve-
tően egy idegenbeli bravúrral kezdte Ti-
sza dob otthonában. 

Ezt követte a rendkívüli szünet köve-
tett, mely után senki nem gondolt arra, 

hogy az örök rivális Tiszabercel otthoná-
ban ismét győztesen hagyják el a pályát a 
fiúk. 

Még a tavaszi rajt kezdetén szomorú-
an vettük tudomásul, hogy a Balsa SE csa-
pata az őszi szezon befejeztével visszalé-
pett. A megyei labdarúgó szövetség dön-
tése alapján eredményeiket törölték, s a 
ta vaszi bajnokikat 3–0-s gólkülönbséggel 
a soron következő ellenfél 3 pont mellett 
kap meg. Így következett be az, hogy játék 
nél kül 3 ponttal gazdagodott együttesünk.  

A két idegenbeli győzelmet otthoná-
ban süvegelte meg a csapat, amikor az 
őszi fiaskót követően Ramocsaházát hazai 
pályán legyőzte. 

Amikor már mindenki merészebb ál-
mokat kezdett volna szövögetni, akkor is-
mét szembesülni kellett a valósággal, jött 
a Majális és megtört a tavaszi veretlensé-
gi sorozat. Tiszaeszláron az első félidőben 
még vezettünk, de érezhető volt, hogy sok 
a maródi a csapatban. 

Tiszaeszlárra sem tudott a csapattal 
utaz ni az ősszel folyamatosan jól teljesítő 
Ur bán, a csapat gerincét alkotó Harcsa pe-
dig bokasérülése miatt nem játszott. De a 
teljesség igénye nélkül említhetnénk még 
a fiatalok közül a térdsérüléssel bajlódó 
Kocsis Dánielt is. 

A téli felkészülés idején még úgy tűnt, 
hogy csak egy távozónk van, de egyéb 
okok miatt szembesülnünk kellett azzal, 
hogy több, korábban a csapat lelkét alko-
tó já tékos különböző objektív ok miatt le-
állt. Tá vollétük, hiányuk mindenképpen 
érezhető, hiszen az eddig elért sikereknek, 
élmé nyeknek ők is a részesei voltak. Csak 
reméljük, hogy ők visszatalálnak, az öltö-
ző minden igazolt labdarúgónk és labda-
rúgást szerető fiatal számára továbbra is 
nyitva áll. 

Visszatérve a tiszaeszlári fiaskóra, el-
gondolkodtató, hogy mi történt volna, 
ha az első félidőben Tarcza szabadrúgás 
bom bája nem a kapufáról kifelé pattan. 
Te kintettel arra, hogy a labda gömbölyű 
és adott esetben kifelé pattant, elmaradt 
a csoda, fiatal csapatunk pedig az utolsó 
utáni pillanatban kikapott. 

Május első vasárnapján Anyák nap-
ja következett, amikor a bajnokság gólki-
rály-jelöltje Bodzás Attila 2 góllal mattol-
ta csapatunkat. Önkritikát gyakorolva el 
kell mondani, hogy nem volt átütő erő tá-
madásainkban, így érthető módon az ered-
mény, még ha sokkolta is a hazai publiku-
mot, teljesen megérdemelt vendéggyőzel-
met hozott.  

Összegezve az elmúlt időszakot vá-
rakozással tekintünk előre, hiszen nincs 
veszve semmi, reméljük csapatunk tanul 
hibáiból és a soron következő mérkőzése-
ken kiköszörüli a csorbát. 

BUJ SE hírei
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buj község önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: barta miklós Ferenc polgármester  •  Felelős szerkesztő: mikovics miklósné
Nyomdai munkatárs: béres Csaba  •  Munkatársak: Dr. balogh roland, Déli Györgyné,
Harkály Gyuláné, mester János, munkácsiné Kolozsi Katalin, Dr. németh Károly, 
popovics norbert, Tóth Lajosné, Vargáné bukai andrea

Végezetül szeretnénk megköszönni a 
csapat szurkolóinak, minden csapat mel-
lett álló támogatónak, hogy itthon és ide-
genben is mellettünk állnak, buzdítanak 
minket. 

Buj SE Vezetősége

23. forduló
 Tiszabercel SE – Buj SE 0:1 (0:1) 
Gól: Takács Cs.
Buj SE: Homonai-Fazekas N., Har-

csa, Palcsák, Gerák, Takács Cs., Tarcza 
(Kocsis D., Ádám A.), Kocsis J. Román 
(Mester J.), Szentpéteri (Fazekas Z.), Biró 
(Szücs P.)

Ragyogó időjárás várta a labdarúgást 
szeretőket ezen a vasárnapon. Sok ven-
dégszurkoló látogatott el, később a berceli 
szimpatizánsok is megérkeztek. A meccs 
egyperces gyász-szünettel kezdő dött, 
mely nek szomorú apropója Kovács János 
édes apjának és Vincze Tamás édesapjának 
tragikus elvesztése. A bujiak szempontjá-
ból egyértelmű volt a cél: menekülés a ta-
bella élcsoportja felé. A játékra kiéhezett 
fia tal buji csapat három csatárral neki is 
esett a tiszabercelieknek, ám a lelkesedés 
nem hozott egyértelmű mezőnyfölényt. 
Az első félidő közepén sok volt a játékban 
a hiba, rengeteg labdát szerzett a TIBISE 
középpályás sora, de légtérbeli fölényüket 
a vendégcsapat védelme rendre elhárította. 
Ami a félidő vége felé már kikristályoso-
dott, tipikus „olasz bajnoki” lesz, mely-
nek a végén ismét egy gól fog eldönteni. 
Talán így gondolta Takács Csaba a bu-
ji titán is, mivel a félidő előtt beta lált a 
berceli kapuba, melyet köve tően percek-
kel később megszólalt Veres spori félidőt 
jelző sípszója. A második félidő történé-
seit lehetne boncolgatni, adódott mind-
két kapu előtt helyzet, de az eredmény te-

kintetében változás nem következett be. 
Örömteli tény a Buj Sportegyesület szur-
kolóinak, hogy a csapat folytatta tavaszi 
jó szereplését, megőrizte veretlenségét és 
végre a jövő héten Bujon is bemutatkoz-
hat.

Mester János edző: Mindent megtet-
tünk, hogy csapatunk folytassa jó szereplé-
sét. Szomorú napok árnyékolják be a csa-
pat szereplését, hiszen tragikusan fiatalon 
elvesztettük ifj. Kovács János csapattár-
sunk édesapját Kovács Jánost, majd ebből 
fel sem ocsúdva ért minket az újabb tra-
gikus hír, hogy Vincze Tamás sporttársunk 
édesapja, a csapat egyik törzsszurkolója 
Vincze József elhunyt. A Buj SE nevében 
ezt a győzelmet e két NAGYSZERŰ EM-
BER emlékének ajánlja a csapat.

24. forduló
 Buj SE - Ramocsaháza SE 2-0 (1-0) 
Gól: Román T., Bíró Z.
Buj SE: Homonai-Kegye, Harcsa (Szi-

lá gyi), Palcsák, Tarcza, Fazekas Z. (Ádám 
A.), Kocsis J. Szűcs I. Takács, Szentpéteri, 
Ro mán (Biró)

Tavaszi első hazai mérkőzését játszot-
ta a Buj SE együttese, melynek fő célja az 
őszi ramocsaházi fiaskó feledtetése és a buji 
szurkolók kiszolgálása volt. Az egyesület 
szívügyének tekinti, hogy a kilátogató né-
zők részére kellemes családi programként 
szolgáljon a soron következő mérkőzés. 
A játék egy perces gyász szünettel kezdő-
dött, mely után egymásnak esett a nagy 
szélben a két csapat. 

A félidő derekán egy előreívelt buji 
lab da találta meg Román Tamást, aki nem 
sokat gondolkozott, félfordulattal meg-
rezegtette az öltözőhöz közelebbi hálót. 
Saj nálatos tény, hogy a buji csapat közép-
hátvédje Harcsa Attila bokasérülést szen-
vedett, le kellett cserélni. A kényszerű 
csere egy ötperces zavart okozott, mely 
miatt a ramocsaiaknak esélye adódott 
az egyenlítésre. Mivel helyze teiket ki-
hagyták, jött az örök igazság és a min-
dent eldöntő buji gól. A gólszerző he-
lyére beállt Biró feliratkozott a buji gól-
szerzők közé, találata egy szép test-
cselt követő pontos helyezés eredménye. 
Összegzésként megállapítható, hogy is-
mét győzött Buj, folytatta menekülését a 
sereghajtók közül.

Mester János: Gratulálok a csapat-
nak, remélem ezzel örömet tudtunk szerez-
ni a szurkolóinknak.

25. forduló
 Tiszaeszlár–Buj 2–1 (0–1)  
Gól: Kocsis J.
Buj SE: Homonai-Kegye, Szűcs I., 

Pal  csák, Tarcza, Fazekas N. (Szilágyi.), 
Ko csis, Ádám, Takács (Szentpéteri Á.), 
Bi ró (Szűcs P.), Román.

Soron következő harmadik idegenbe-
li mérkőzését játszotta a buji csapat. So-
kat nem kellett várni az első gólra, egy 
szög letet követően Kocsis János talált be 
a hazai csapat kapujába. Ezután még az 
első félidőben eldőlhetett volna a mér-
kőzés, ha Tarcza Tamás Péter szabadrú-
gása a kapufáról nem kifelé pattan.
A második félidő eleinte meddőnek tűnő 
hazai fölényt hozott, ami leginkább a kö-
zéppályán és a levegőben volt érezhető. 
Sorra érkeztek az eszlári támadások, majd 
következett a 68. perc. A hazai csapat játé-
kosa vélhetően élete gólját rúgta, szabad-
rúgása a hálótartó vasról is kipattant, úgy 
eltalálta a labdát. A szabadrúgás hatására 
még inkább aktivizálta magát Tiszaeszlár, 
sorra jöttek a támadások. A támadáso-
kat egy ellentámadás követett, amely al-
kalmat adott Román Tamásnak, hogy el-
döntse a meccset, ám ez ezúttal elmaradt.
A kihagyott helyzet természetesen ismét 
meg bosszulta magát. A bujiak már zseb-
ben érezhették az egy pontot, úgy tűnt az 
eszlári szurkolók is belenyugodtak ebbe, 
de az utolsó utáni másodpercekben kika-
pott a vendégcsapat.

Mester János: A vége előtt két perccel 
még azt hittem nyerhetünk, de a legvégén 
egy ember másképp gondolta és kikap-
tunk.

26. forduló
Buj SE-Tiszatelek SE 0-2 (0-1)
Buj SE: Homonai-Bukta, Palcsák Z., 

Fazekas N. (Ádám A.), Tarcza T., Szent-
pé teri Á. (Mester J.), Kocsis J., Takács 
(Fa  zekas Z.), Román, Biró (Szűcs P.), 
Szűcs I.

A tiszaeszlári vereséget követően is-
mét hazai pályán játszott a buji csapat. Az 
első félidőben a hazaiak védelmi hibá ját 
ki használva korán vezetéshez jutottak a 
vend égek. A korán bekapott gól után nem 
iga zán találtak magukra a buji fiúk. Az 
első félidőt követően egy Bodzás szabad-
rúgás volt, ami végleg mattolta a vendég-
látókat. 

Mester János: Gyenge játék, megérde-
melt vendéggyőzelem.


