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Főtisztelendő Apát Úr!

Megdöbbenve értesültünk arról,
hogy nyugdíjba küldték az Atyát.
Évei számat tekintve elérte ezt a
kort, de fizikai erőnléte, tenni aka
rása, és szellemi tudása nem ezt bi
zonyítja. Tudomásul vesszük és ép
pen ezért nem búcsúzni, hanem meg
köszönni szeretnénk az áldozatos te
vékenységet, amit 18 éven át a Buji
Egyházközösségért végzett.
Nem ment könnyen a beilleszkedés, de lassan elfogadtuk egymást.
Tudjuk nem könnyű egy kis közösség évtizedes berögződésein változtatni. A fiatalok körében is fáradhatatlanul, lendületesen végezte lelkipásztori munkáját. Több alkalommal tábort szervezett a vallásos lelkületű ifjaknak, valamint szívesen volt velük
egy-egy ünnep alkalmával a plébánián. Közvetlen, baráti kapcsolat alakult ki közöttük.

Falunap
2013

Szolgálati ideje alatt fel lett újítva a
plébánia épülete és a templom is kívülbelül, a fűtés és a világítás is korszerűsödött. Alkalomhoz illő miseruhákkal,
zászlókkal és ministráns ruhákkal is bővült a leltár, melyek emelik az ünnepek
fényét. Az oltáron lévő kehely is megújult. Nem fogyott ki az ötletekből és

nem unt bele, hogy szépítse Isten házát.
Köszönjük neked Atyánk!
A civil élet is elismerte társadalmi
munkásságát, megyei, majd köztársasági kitüntetést vehetett át. Megyés püspökünk, Bosák Nándor az „Apát” címet
adományozta Neki, papi szolgálatának
50. évfordulója, aranymiséje alkalmá
ból. Jó lett volna, ha még több ideje
lett volna továbbadni a fiataloknak ezt
a sok tudást, bölcsességet, élettapasztalatot. De mi keresztények Isten akaratába belenyugodva, ahogy a Miatyánkot
is imádkozzuk: „legyen meg a te akara
tod” elfogadjuk távozásod. Noha tudjuk
Te sem így akartad, de elfogadtad.
Szeretettel gondolunk Rád és Isten
áldását kérjük életed további részére. A
buji római katolikus egyházközség.
Vinnai Attila
Fotók: Andics Árpád fotóművész

• B uj Község Önkormányzata a 11. alkalommal megrendezésre kerülő Lecsófőző Falunapot
augusztus utolsó szombatján, 2013. augusztus 31-én 10.00 órai kezdéssel tartja,
melyre minden érdeklődőt szeretettel vár.
• A jelentkezéseket, nevezéseket augusztus 29-én 16.00 óráig várjuk a Polgármesteri Hivatalban.
• Nevezési díj: 2.000,– Ft/csapat. Tűzifát 8 fő részére, asztalt, padokat a rendezők biztosítanak,
minden más kellékről a csapatok gondoskodnak.
• A jó időben bízva mindenkinek kellemes szórakozást kíván a Rendezőség.
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Csíksomlyótól Budapestig
Csíksomlyóról indult és a Szent Jobb körmenet a célja
azoknak a zarándokoknak, akik a Mária úton haladva most is
megpihentek a Kóborló tanyán augusztus 11-én.
Hudák Károly és felesége ezen a napon is sok szeretettel
biztosította a fizikailag fáradt csoportnak a nagy melegben az
árnyas és kényelmes déli pihenést. A csoportban ismerős és új
arcok, de mindenki összetartozik. A közös befejezés augusztus 20-án Budapesten a Szent Jobb körmenet.
A buji zarándokok nemcsak várták, hanem Rakamazig kísérték azokat, akik valamilyen belső indíttatásból, kitűzött
célból végig járták a kívülállónak hosszú, de a résztvevőnek
felemelő és lelkileg, fizikailag igen sokat adó utat.
Nyugodt, békés utat a Mária úton haladóknak!
Egy buji lakos

2013. augusztus 5.
Véradás

„Egy csepp vér egy csepp emberiség”

A Megyei Vöröskereszt szervezésében községünkben ebben az
évben immár harmadik alkalommal került sor a helyi véradásra a
Szociális Alapszolgáltatási Köz
pontban. A Vöröskereszt Megyei
Szervezete nevében szeretném megköszönni a véradáson
megjelent donorok részvételét.
Véradók voltak:
Barna Melinda, Kossuth u. • Beleon
Dóra, Hunyadi u. • Bíró Béla, Dózsa Gy.
u. • Bodnár Norbert, Vasvári P. u. • Faze
kas Zoltánné, Mező u. • Fodor Sándorné,
Kossuth u. • Habina János, Hunyadi u. •
Hegedűs Katalin, Széchenyi u. • Hegedűs
Mihályné, Széchenyi u. • Kaczur Attila,
Kossuth u. • Kovács Lajos, Paszab • Laub

ISKOLAI HÍREK
Az ünnepélyes tanévnyitó
időpontja: 2013.09.02., 7:30
– az iskola aulájában.

Ilona, Dózsa Gy. u. • Lukács Tünde, Petőfi u. • Molnár János,
Bessenyei u. • Oláh Márta, Petőfi u. • Orosz Nikoletta, Dózsa
Gy. u. • Purzásné Fekete Gabriella, Dózsa Gy. u. • Rátvai Norbert, Kossuth u. • Sándor Csaba, Petőfi u. • Sváner Róbert, Petőfi u. • Tarcza Tamás, Gávai u. • Tóth János, Dózsa Gy. u. •
Tóth Zsolt, Arany J. u.
A véradáson megjelent véradók közül két donor most először nyújtott segítő kezet, és adott vért, de volt olyan véradó
is, aki hosszú idő óta most szánta rá ma
gát ismét, hogy megpróbálkozzon ezen
nemes cselekedettel. Élete során a legtöbb alkalommal Bíró Béla (Dózsa Gy. u)
adott vért, aki ezzel a véradással immár
101. alkalommal segített embertársain.
Valamennyi megjelent véradónak köszönjük a segítséget!
Vargáné Bukai Andrea SZAK vezető

HELYESBÍTÉS
A BUJI SZEMLE 2013. júliusi számában
megjelent „Tisztelt Buji Lakos” című cikkben
a kommunális adó és a hulladék elszállítás
együttes éves díjának összege helytelenül
jelent meg. A hulladék elszállítási díj és a

kommunális adó 2013. éves díja 19.791,–
forint (egyszemélyes háztartások esetében
18.051,– forint) a cikkben szereplő 27.388,–
forint helyett.
Tisztelettel:
Barta Miklós Ferenc polgármester

FELHÍVÁS!
Az elmúlt napokban több idős embert keresett fel ottho
nában egy – magát orvosnak kiadó – idegen személy, hogy
több tízezer forint ellenében gyógykezelést és hozzá szük
séges műszert ajánljon fel. Az otthagyott műszer ára párezer

forint. A hiszékeny, beteg emberek azóta sem az idegent,
sem a pénzüket nem látták. Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy egy csaló járja a falut, ne engedjenek be idegeneket
lakásaikba.
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Erdélyben, a déli és a keleti
Kárpátokban jártunk
Egy év eltelt és megint útnak indultunk a Megyei
Nyugdíjas Szövetség szervezésében. Két busszal augusz
tus 4-től 7-ig 4 napra 12 fővel Buj
ról.
Nyíregyházi indulással Nagyváradot elhagyva megérkeztünk a
Práger hegyre. Kétezer méter magasra libegő vitt fel bennünket, csodálatos élmény volt a résztvevőknek a táj szépsége. Mielőtt a szálláshelyünkre mentünk volna két
barlangot látogattunk meg. Egy
cseppkőbarlangot, mely hasonlított
az aggteleki barlanghoz.
A másik barlang a Boll-i mészkő
barlang 20 méter magas, 75 méter
mélységben terült el. A barlangnak
volt olyan része, melyben előadásokat, koncerteket is tartottak. Csodálatos volt látni, amint a kígyózó
patakokon több hidat is építettek.
Utunk ezután a szálláshely felé vezetett, Csernakeresztúrra, ahol már
vártak a szerető házigazdák. Mielőtt a szállásra vittek volna, a Tájház vezetője bemutatta a látnivalókat a házban. A falu magyar lakta
település, 60 százaléka csángó magyar. A falunak három temploma
van, – ortodox, református és római
katolikus.
Két éjszakát töltöttünk itt, ahol
finom reggeli és vacsora várt ránk.
Másnap Déva vár megtekintése
volt, sikló vitt fel bennünket a 700
méter magasan fekvő várba, lenyűgöző látvány tárult elénk. A város a
Maros völgyében fekszik, lakossága
66.000 fő, melyből magyar 5000 fő.
Az alkalomhoz illően Géczi
Ferencné Éva tanárnő elszavalta a
Kőmíves Kelemen című balladát.
Következő állomás Vajdahunyad
vár megtekintése volt. A várat Zsigmond király fiának, Jánosnak adományozta, több tűzvészt is átélt, jelenleg is tatarozzák. Még e napon
Szászvárost is megnéztük a csodaszép ortodox templomával.
A harmadik napon Gyulafehérvárral ismerkedtünk. Az Árpád-kor

óta az erdélyi püspökség székhelye. Sétát tettünk a vár körül, védő művekkel rendelkezik, pompás barokk díszkapuja van. Az udvarban sorakoznak a
szobrok, a bejáratnál őr állt. Továbbá megcsodáltuk a hatalmas püspöki székesegyházat és a görög
katolikus templomot. Utunk ezután Torockóra vezetett. Torockó a
Fehér megyében a Székelykő és az
Ordaskő szűk völgyében fekszik. A
Székelykő miatt a nap látszólag kétszer kél fel és nyugszik le, hiszen a
faluból nézve visszabújik a sziklái
mögé, hogy aztán kicsivel később
újra előbukkanjon mögülük. Kis település, 1089 főből a magyar lakosVajdahunyad vára
ság 458 fő. Torockó a világörökség
része. Szálláshelyünk itt volt a harmadik napon. Itt is szerető házigazdák fogadtak, finom vacsora várt
ránk a vendéglőbe, vacsora után nótázás is volt.
Másnap, a reggeli után, Torda
felé vettük az utat. A buszból bes�sziről láttuk a híres Tordai hasadékot.
A következő állomás a híres
parajdi sóbánya látogatása volt. A
bejárattól pár száz méteres folyosó után lifttel leereszkedtünk kb. 50
méter mélységbe, ahol csodálatos
látvány tárult elénk. Gyógy terápia,
sok kis gyereket hoztak le gyógyulni. Ki volt építve játszótér, pingpong, tekepálya, minigolf, csónakázó tó, óriáskerék. Hatalmas magasságban fehéren csillogtak a sóDéva vára
kristályok. A hőmérséklet kb. 12 0C
volt. Aki nem jött le a bányába, addig a községgel ismerkedtek.
Késő délután utunk hazafelé vezetett. Búcsúzóul mindenki kapott
egy Erdélyi konyha című receptkönyvet.
Erdély a szívem csücske, mivel
már ez a negyedik kiruccanásom.
Egy kicsit elfáradva, de élményekkel tele, szerencsésen megérkeztünk
Nyíregyházára az esti órában.
Torockó

Lejegyezte:
Oláh Miklósné
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Nyári táborok a buji iskolások részvételével
A TÁMOP pályázatunk révén ezen a nyáron tanítványa
ink 5 féle táborban vehettek részt. Mindegyik 5 napig tartott,
20 tanuló, 2 kísérő tanárral, különböző helyszíneken. Napon
ta legalább 2 óra kötött, speciális foglalkozás, és további 2 óra
szabad idős program volt kötelezően teljesítendő. Három le
zárt táborról adunk rövid összefoglalót:
1. Angol nyelvi
Helyszín: Tiszafüred, 2013.07.08–12.
Táborszervezők: Tóth Lajosné, Pető Attila.
A nyelvi tábor célja a szókincsbővítés és a beszédkészség fejlesztés, illetve az idegen nyelv gyakorlatban való alkalmazása volt.
A gyerekek vidám légkörben, társaikkal együttműködve gyakorolhatták idegen nyelvi készségeiket, magabiztos nyelvhasználatra tettek szert.
A foglalkozások anyaga az ország-, városismeret és természet
védelem témakörök köré szerveződött. A tanulók párokban illetve csoportokban végezték el a feladatokat. Szókártyák, szituációs
kártyák felhasználásával párbeszédes, szóbeli feladatok is beépítésre kerültek a foglakozások anyagába. A témába illő videofelvétel készítésével szintén az angol nyelv használatára serkentettük a
tanulókat. A táborozás végeztével a készített illetve összegyűjtött
képanyag felhasználásával a tanulók angol nyelvű bemutatót készítettek infokommunikációs eszközök felhasználásával.
Az egyéb programok az ismeretbővítést szolgálták: a környék
nevezetességeinek megtekintése, a játékos szituációs feladatok,
sportrendezvények, melyeket igyekeztünk a helyi adottságokhoz
igazítani. Meglátogattuk a környék turisztikai szempontból fontos
látnivalóit, majd a tapasztaltakat beépítettük a környékről készített
idegenforgalmi ismertetőnkbe.
A nyelvgyakorlás mellett a sport és mozgás is részét képezte
a programnak. A szabadidőben szervezett túrák, séták és sport tevékenységek a szellemi fejlődés mellett a tanulók fizikai fejlesztését szolgálták.
2. Sport
Helyszín: Tiszaújváros, 2013.07.22–26.
Táborszervezők: Popovics Norbert, Mester János.
A TÁMOP-os pályázatnak köszönhetően tanulóink márciustól kezdve úszás-, kézilabda- és futballoktatásban részesülnek. Le
hetőségünk volt arra, hogy 20 tanuló és 2 felnőtt kísérő nyári edzőtáboron vehessen részt. Azokat a tanulókat jelöltük ki, akik egész
évben kitartóan edzettek és az órai munkájuk is kiemelkedett a társaik közül.
A Tiszaújvárosban található Sportcentrum elhelyezkedése és
létesítmény feltételei méltán teszik vonzóvá, és árérték arányban
pedig szinte utánozhatatlanná. Sportlétesítmények tekintetében

felsorolni sem egyszerű, szinte valamennyi sportág számára színvonalas lehetőséget kínál. Füves labdarúgó stadion, műfüves és
füves edzőpályákkal, rekortán atlétikai pálya, parkettás valamint
sportpadlós sportcsarnok, kajak-kenu tanmedence, sportuszoda,
konditerem, asztalitenisz és súlyemelő csarnok, különterem és szabadtéri sportpályák.
Sportcsarnok – Nemzetközi minősítésű, szabvány parkettás,
valamint szabvány sportpadlós sportcsarnokok állnak rendelkezésre valamennyi teremsportág képviselőjének, kézilabda, kosárlabda csapatoknak.
Labdarúgás – Kitűnő, profi körülmények várják az itt edző
táborozó csapatokat, labdarúgó stadion, 3db edzőpálya, műfüves
pálya valamint konditerem és kiegészítő lehetőségek nyújtanak
minden igényt kielégítő edzőtábort profi, felnőtt és UP csapatoknak egyaránt.
Termál-, és Strandfürdő – A Termálfürdő 1200 méter mélyről jövő kb. 57°C-os hévizet hasznosít, amely viszonylag magas sókoncentrációjú – nátriumklorid és hidrokarbonát tartamú
– termális ásványvíz. A víz elsősorban izületi, nőgyógyászati kezelésben hatékony, de stresszoldó hatása révén bárkit kellemesen
ellazít, aki pihenésre vágyik a rohanó hétköznapokban. A termálfürdőhöz strand is tartozik, úszómedence mellett négy élményme
dencével, csúszdákkal, napozásra alkalmas zöldterülettel várja az
edzőtáborozókat is.
Délelőttönként a lányoknak kézilabda, a fiúknak futballedzés
szerepelt a programban. A két órás edzéseken gyakoroltuk a különböző játékhelyzeteket, illetve egyéni fejlesztésre is sor került.
Az ebédet követően pihenő következett, majd fél 4-től az úszótudásunkat fejlesztettük. Itt két csoportra kerültek a gyerekek, úszótudásuknak megfelelően. Csiszoltuk a technikájukat, illetve az állóképességet is erősítettük. A fárasztó edzéseket követően szabadidős programokat szerveztünk. Strandolás, játékos versenyek, városnézés szerepelt a délutáni időelöltésben. Az étteremben napi 3x
finomabbnál-finomabb ételeket ettünk. Emellett minden nap vásároltunk gyümölcsöket, csokikat, innivalókat, stb., hogy az elveszített folyadék- és energiaszükségleteinket pótolni tudjuk.
Összességében elmondható, hogy az 5 nap alatt kiváló körülmények között készülhettünk fel a következő tanévre. Sok-sok élménnyel gazdagodva, fáradtan tértünk haza. Vagyis úgy, ahogy elterveztük.
3. Kerékpár
Helyszín: Egerszalók, 2013.07.30–08.03.
Táborszervezők: Toma Erzsébet, Géczi Ferenc.
A tábor céljául, szakmai indoklásként így tervezte a táborvezető:
„Szeretném elérni, hogy az egész évben embert próbáló kerékpáros túrákhoz megteremtsük a motivációt, építsünk egy csapatot,
akik szívesen kerekeznek, bírják a nagyobb kihívásokat is.
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A Mátraalja az alföldi gyereknek a hegyekhez némi kóstoló.
Nem megerőltető, és az erdősebb részek enyhítik is a nehézségeket. Ezért terveztem itt rövidebb túrákat, és ezért viszem őket gyönyörű fürdőkbe – ez itt a jutalom a napi penzumért. Található a
környéken elég értelmes célpontul szolgáló történelmi és természeti látványosság, és persze, Eger. Egerbe alsóban elviszik a gyerekeket, de nem ugyanaz az élmény biciklin (lejtőn!) begurulni a
Dobó térig!”
Már 1. nap Buj – Nyíregyháza között 20 km-es utat tekert
le a csoport. Mindez borús időben, Ny-i széllel (hát-, oldalszél),
több alkalommal megeredő esővel, mérsékelt forgalommal az utakon történt. Újra kerékpáros túra délután Füzesabony – Maklár –
Nagytálya – Andornaktálya – Eger – Egerszalók – 25 km. Ragyogó napsütés, É-i szél (szembe-, oldalszél), erős forgalom, olykor
türelmetlen autósok. Az út második fele enyhe emelkedésű, a végső szakaszban több komoly kaptató és lejtő. Egy rosszullét (hasfájás), gyógyszerrel, pihentetéssel kezeltük.
Lekarikázott távolságok: 2. nap 32 km, 3. nap 15.5, 4. Nap
30.5, 5. Nap 19 km+20 km haza. Össztáv: 171 km.
Szabad időben minden nap strandolhattak a gyerekek, de szer
veztünk helytörténeti kutatást, sétákat, kirándulásokat.
Arról már bizonyára mindenki értesült a
sajtóból, hogy ettől a tanévtől átalakul a tankönyvterjesztés rendje. A tankönyvtörvény
2011 novemberében történt módosítása létrehozta és a 2013/2014-es tanévtől kezdődően bevezeti az állami tankönyvforgalmazás
új rendszerét. Az országos tankönyvellátást
az állam a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.-n keresztül látja el.
Ennek a ténynek megfelelően a mi iskolánkban is át kell dolgoznunk a tankönyvek
kiosztásának elveit. Ez egy hosszabb folyamat, melynek még csak az elején járunk és,
mivel még több dolog nem tisztázott a következő tanévvel kapcsolatban, egyelőre a
tankönyvekkel kapcsolatban is csak tájékoztató jelleggel tudok nyilatkozni. Reményeink szerint azonban szeptemberre minden
intézkedés megszületik és nyugodtan állíthatom, hogy a buji iskolában minden tanulónak lesz tankönyve a következő tanévben.
„Az iskolán belüli tankönyvellátás megszervezése és lebonyolítása a jövőben is az
iskola feladata és felelőssége marad.
A Nemzeti alaptanterv 10. § (1) bekezdé
se alapján az új tanterv szerinti nevelés-oktatás 2013. szeptember 1-jén a következő
évfolyamokon kerül bevezetésre az iskolák
kezdő évfolyamán, továbbá az általános iskolák ötödik évfolyamán.
A térítésmentes tankönyvellátást első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra beiratkozott minden tanuló számá-
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A tábor létét kissé megnehezítette, hogy nem új kerékpárokkal, hanem mindenki a sajátjával indult útnak, ezért a „járművek”
műszaki állapota igen ingadozó volt – sokszor kellett javítani, karbantartani.
Összességében: leírhatatlanul örülünk annak, hogy a buji diákok bejárhatták hazánk közelebbi, távolabbi tájait. Egy sor élmén�nyel, szellemi és fizikai erőnléttel lettek gazdagabbak. A gyerekek
ellátása a pályázat kereteiből történt, teljesen díjtalanul vehettek
részt bennük.
Köszönet illeti a pedagógusokat, akik vállalták ezt a nagy feladatot! Sikeresen lebonyolították a tervezett programokat – pedig
nem kis felelősséget vállaltak a napi 24 órás gondoskodással, odafigyeléssel!
Csak buzdítani tudom tanulóinkat: érdemes a következő tanévben is aktívan bekapcsolódni a különböző mozgásos tevékenységekbe, hiszen jövőre is lesz nyár, lesz tábor…
(A következő Buji Szemlében további 2 táborról írunk.)
A nevelők beszámolói nyomán összerendezte:
Munkácsiné Kolozsi Katalin
igazgató

Tankönyvek csak az első héten
ra, ezt követően felmenő rendszerben kell
biztosítani. Az ingyenes tankönyv felmenő rendszerű biztosításával párhuzamosan,
az iskola köteles tartós tankönyvet rendelni
adott tantárgyból (a matematika műveltségterület kivételével), ha ilyen előfordul a tankönyvjegyzéken. Ezt először a 2013/2014.
tanévi tankönyvrendelés során kell alkalmazni az általános iskolák első évfolyamai
vonatkozásában, majd azt követően tanévenként felmenő rendszerben.
A 29. § (4) bekezdés alapján az állam által biztosított ingyenes tartós tankönyveket
az igazgatónak az iskola könyvtári állományába kell venni, és a tanuló részére a tanév feladataihoz rendelkezésre kell bocsátani az iskola házirendjében meghatározottak
szerint. A tartósként nem használható munkafüzetekre, feladatlapokra nem vonatkozik
ez a rendelkezés.”
A fenti idézet az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának az iskolai tankönyvellátás 2013.
évi változásairól kiadott tájékoztatójából valók. Ennek tudatában a következőkről szeretném tájékoztatni a kedves szülőket.
Örömmel jelenthetem ki, hogy minden
tankönyv megérkezett, minden tanulónak
névre szólóan csomagolták. Idén a tanköny
veket nem augusztusban, hanem csak

szeptemberben fogjuk kiadni. A tanév első
hetében mindenki meg fogja kapni a könyveit, amennyiben befizette annak ellenértékét a kapott postai utalványon vagy jogosult a
normatív támogatásra és ezt igazolni is tudja.
Mint a fentiekből is kiderül, a következő
tanévtől még több olyan tankönyvünk lesz,
amit a tanév végén visszakérünk a tanulóktól, hiszen egyre több lesz a tartós tankönyv.
Ezért ki kell dolgoznunk ennek a rendszerét
is. Kérem a szülőket, hívják fel a gyerekek
figyelmét, hogy vigyázzanak tankönyveikre
a tanév folyamán, mert a következő évben
társaik azokból fognak tanulni.
A tankönyvekkel kapcsolatban részletesebb tájékoztatást majd az első összevont
szülői értekezleten fogok nyújtani. Most
arra kérek nyomatékosan minden szülőt,
hogy amennyiben nem jogosult normatív
támogatásra, mindenképpen fizesse ki a
tankönyvek ellenértékét szeptember 1-ig.
Ellenkező esetben nem kaphat a gyermeke
tankönyvet.
A befizetést igazoló szelvényt, illetve a
támogatásra jogosító igazolást a tanév első
hetében, a tankönyvek kiosztásakor fogom
ellenőrizni.
Bármilyen további kérdéssel keressenek
meg bátran!
Tóth Lajosné tankönyvfelelős
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Kellemes emlékek a Comenius hétről
A nyári szünet vége felé már a követ
kező tanév felé kacsintgatunk. A nagy hő
ségben bizonyára több tanítványunk is a
májusban készült fotókat nézegeti a hű
vös szobában és felidézi a tanév egyik leg
mozgalmasabb hetének eseményeit.
Kíváncsi voltam, hogy a tanév végi nagy
hajrában lezajlott találkozó milyen nyomokat, emlékeket hagyott a vendéglátó tanulókban és családjaikban. Kérésemre néhány
család összegyűjtötte gondolatait és érzéseit a Comenius héttel kapcsolatban. Ezeket a
véleményeket, most a második év kezdete
előtt szeretném közrebocsájtani.
Igaz ugyan, hogy a tanévzárón már köszönetet mondtunk a vendéglátó családoknak a segítségért, amit a találkozó során
nyújtottak, de úgy vélem, a köszönetből sosem elég, az elismerés mindig jól esik. S mivel nekem, mint helyi koordinátornak, még
nem adódott lehetőség, hogy nyilvánosan is
megköszönjem a segítséget, megragadom az
alkalmat, hogy elismerésemet fejezzem ki a
befogadó családoknak, akik vállalták ezt a
nehéz feladatot és hozzájárultak a találkozó
sikeréhez. Ezért a vélemények előtt álljon itt
még egyszer azoknak a tanulóknak a neve,
akik családja részt vett a vendéglátásban a
Comenius hét keretében: Homonai Nándor, Varkoly Nelli, Fazekas János Csaba,
Henyusz Gergő, Koós Martina, Humicskó
Gabriella, Humicskó Hajnalka, Csatlós Ágnes, Oláh Fanni, Kató Marcell, Virág Bence,
Popovics Balázs, Varga Adrienn.
S most következzenek a szülői és tanulói vélemények. A legtöbb esetben a szülők és gyermekeik közösen fogalmazták
meg érzéseiket. Nagy örömmel olvastam,
hogy mindenki pozitív emlékeket őriz a közös Comenius hétről. Ez ugyan csak egy rövid összefoglaló, mivel nem minden szülőtől
kaptam véleményt, de gondolom, a többiek
is hasonló gondolatokat őrizgetnek.
• Koós Martina:
Nagy-nagy izgalommal és készülődéssel
vártuk a lengyel kislányt. Hétfőn este megér
kezett, egy kicsit még félénk volt, de egy kis
beszélgetés után feloldódott. A következő
napok sűrű programmal teltek. Megmutattuk Nyíregyháza nevezetességeit. Az éjszakák beszélgetéssel és nevetgéléssel teltek. A
lányok jól összebarátkoztak, így ez a pár nap
hamar elrepült. Volt egy kis „Patkós” bulizás, csütörtök este a búcsú buli nagyon meghatóra sikeredett, mindenki siratott mindenkit. Eljött a péntek a hazautazás, a fotózások
sora. Nagyon jól érezték magukat, reméljük
sikerül még találkozniuk.
• Oláh Fanni:
Nagy izgalommal vártuk a görögországi utazást, de még nagyobb volt az izgalom
azon a napon, amikor május 19.-én megállt a

szlovák gyerekeket szállító mikrobusz az iskola előtt. Amikor elvállaltuk, hogy egy pár
napra befogadunk egy idegen gyereket, már
akkor elkezdtünk készülődni a fogadására.
Az érzés, ami hatalmába kerített, egyszerre
volt félelmetes, izgalmas és persze örömteli.
Kérdések száza merült fel: Hogy fogja érezni magát nálunk? Hogy tudunk ezen a pár
napon együtt élni? Hogy mit főzzek, amit
szívesen megeszik? Mi legyen a szabadidős
program számára, amire szívesen fog vis�szaemlékezni? Ezekre a felmerülő kérdésekre a választ hamar megkaptuk, mert minden a lehető legjobban sikerült. A leányzó,
aki nálunk volt, a gyermekem számára nem
volt idegen, mert már Görögországban találkoztak. Gyermekem mesélt róla és képet is
láttam. Személyes találkozásunkkor végtelen kedves, aranyos, bájos és alkalmazkodó
gyereket ismertem meg. Több mint két hónap távlatából is szívesen gondolok vissza
arra a pár napra.
• Popovics Balázs:
Már az első találkozásnál nagyon szimpatikus, közvetlen gyereknek ismertük meg.
A nyelvi nehézségeken hamar túljutottunk.
Megismerte a család apraja-nagyját, hamar
be tudott illeszkedni. Mindig kedveskedni
akart nekünk valamivel. Mindig kedves, figyelmes, mosolygós volt, nem látszott rajta
az, hogy más országban, más családnál van.
Balázzsal nagyon hamar megtalálták az
összhangot, hamar összebarátkoztak, még
éjfél után is fent voltak: beszélgettek, gépeztek, közös volt a fociérdeklődés szerencsére!
Minden nap beszélt szüleivel hogy minden rendben van. Anyukája telefonon hívott
minket, és megköszönte, hogy gyermeke itt
lehetett, és hogy jól érezte magát.
Benne volt szívesen minden programban: Nyíregyháza, kerékpározás, foci, tó, és
ahogy tudjuk az iskolában is feltalálta magát.
Az ajándékok átadásakor nagyon elszomorodott, és Balázsnak azt mondta: „Olyan
mintha a testvérem lettél volna!” Búcsúzáskor nagyon szomorúak lettünk, reméljük,
hogy fogunk még vele találkozni!
• Virág Bence:
Az egy hétről, amíg Márió itt volt, csak
pozitív élményeink vannak. így utólag vis�szagondolva. Először az izgalomé volt a főszerep, hogy ki jön hozzánk, hogy fogunk az
egy hét alatt „összebarátkozni”. Aztán, amikor megtudtuk, hogy 16 éves, az izgalmat az
aggodalom váltotta fel, mert úgy gondoltuk,
hogy a 3 év korkülönbség sok. Hál'Istennek
nem így történt. Az első nap (amikor megérkeztek) nehezen indult, de aztán minden rendben volt. Márió egy nagyon kedves, vagány srác, nem lehetett nem szeretni. Nagyon jól érezte magát nálunk (ezt el is
mondta). Igyekeztünk úgy bánni vele, mint-

ha a családhoz tartozna. Bence rá volt kényszerülve, hogy csak angolul lehetett társalogni. Ennek nagyon örültünk. Az egy hét
rövid volt, mert olyan jól 'összerázódtunk',
hogy már természetes volt, hogy Márió itt
lakik. Nem hittük, hogy valakit ilyen rövid
idő alatt meg lehet szeretni, de így történt.
Nagyon hiányzott, amikor elment. Nagyon
örülünk, hogy 'igent' mondtunk erre a lehetőségre. Köszönjük szépen.
• Homonai Nándor:
Az angol nyelv a kisujjukban volt a hozzánk érkezett gyereknek, és a másik kettőnek is.
Barátságosak, ás nyitottak minden féle
dolog iránt.
Sok magyar szó megegyezett az övékkel. Pl. kapu, pogácsa, sapka. A kommunikációval nem volt baj, mert rögtön készek voltak a kézzel való mutogatás kezdeményezésére is.
Akit mi láttunk vendégül, még akkor is
evett, ha nem volt éhes, mert nem akarta a
vendéglátót megsérteni. Mi elmagyaráztuk
neki, hogy a magyar ember akkor boldog, ha
látja, hogy a vendég eszik, mert ebből azt a
következtetést vonja le, hogy az jól érzi magát.
Elmesélte, hogy náluk az idősek külön
tiszteletet kapnak még a köszönésben is. A
kezüket megfogják, és a homlokukhoz érintik.
Jól érezték magukat minden programon.
Soha nem mondtak ellent semmire, még akkor sem, ha nyelvi nehézségek miatt kicsit
félre értettük egymást. A gyerekek minden
este sokáig beszélgettek, hajnalokig voltak
fenn.
Nem csak ők kaptak tőlünk élményeket,
de mi is. Egy örök életre valót. A gyerekek
láthatták, hogy mellettünk lévő országokban
más kultúrával rendelkező népekkel lehet
békésen játszani, beszélgetni, élni.
• Henyusz Gergő:
Nagyon jó ötletnek tartjuk ezt a programot! Amellett, hogy a gyerekek világot látnak, barátokat szereznek, nyelvtudásukat is
fejlesztik!
Izgalommal vártuk a hozzánk érkező
kisfiút, aki már inkább kész fiatalember volt,
mint kisfiú.
Azt hiszem jól érezte magát nálunk. Bármikor szívesen látnánk újra.
Jó lesz, ha lesz még Comenius!
• Varkoly Nelli:
Az én véleményem: Nehéz pár mondatban leírnom, mit is adott nekem a Comenius
program. Szórakozást, rengeteg munkát és
nem utolsó sorban sok angol tanulást.
Ez a program 5 éve tart a buji általános
iskolában, de én csak 2012 szeptemberétől
próbálhattam ki ennek élményeit. Az első
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utam Görögországba vezetett egy hétre, 8
diákkal és 3 tanárral.
Nagyon nagy élmény volt számomra ez
a hét.
Május 20.-án 7 ország diákja és tanárja érkezett Magyarországra. A mi családunk
egy török lányt fogadott. Már hetekkel előtte felvettem vele a kapcsolatot, így nagyon
jól kiismertem.
Amikor megérkezett nagyon boldog voltam, mert már vártam, hogy találkozhassak
vele. Mindig együtt voltunk és délutáni szabadprogramokon még jobban megismertük
egymás hagyományait, szokásait. A programban rengeteg barátot szereztem, akikkel
mai napig tartom a kapcsolatot.
Az utolsó nap fájdalmas volt, mindenki
sírt. Úgy gondolom, ezeket a heteket soha
nem fogom elfelejteni!
Anya: Nehéz lesz röviden összefoglalni. 2012 őszén került be Nelli a programba,
amely intenzív foglalkozásokkal kezdődött.
Csoportokban jártak nyelvi órákra, ahol különböző szituációs helyzetekre készítették

fel pedagógusaink gyermekeinket a nagy
utazásra.
2013 tavaszán hosszú útra indult a kis
csapat Görögországba. Töredelmesen bevallom nagyon izgultam mindentől, de mindent
kárpótolt az az élmény, amivel a gyerekek
hazajöttek.
A repülőgép, a szálloda, a gyerekek,
akikkel ha rövid idő alatt is, de megbarátkoztak. Betekintést nyertek más országok
kultúrájába, csodálatos helyeken kirándultak és az együtt töltött bulik is felejthetetlen
élményekké váltak. Aztán még fel sem érkeztünk ocsúdni az álmunkból máris jött a
következő nagy feladat.
Májusban 7 országból érkeztek gyerekek és pedagógusok Bujra. Itt volt az alkalom, hogy megköszönjük az eddigi munkát
és segítséget a Comenius szervezőinek. Természetesnek tartottam, hogy fogadjunk diákokat otthonunkba, szükség esetén többet is.
Így sikeredett, hogy egy török kislány érkezett hozzánk és 4 eseménydús napot tölthettünk együtt.
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Felejthetetlen élmény volt az egész családom számára. Itt szembesültem leginkább a tényekkel, milyen jó az ha az ember tud idegen nyelven. Álmélkodva figyeltem, hogy ezek a gyerekek milyen jól tudnak mindkettőjük számára idegen nyelven,
vagyis angolul beszélgetni.
Köszönet a szervezőknek azért is, hogy
lehetőséget adtak nekünk szülőknek is az
ünneplésre, a közös programra ahol mi is betekintést nyerhetünk a 8 ország kultúrájába.
Igyekeztem, hogy a lehető legtöbbet hozzam
ki magamból, de nem volt hiába való. A közös kirándulások, a közös programok, s az
együtt töltött rövid idő mindenért kárpótolt.
Vendégeink nagyon hálásak voltak mindenért.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a
Comenius szervezőinek és munkájukhoz kívánok a továbbiakban is sok sikert, kitartást
és jó egészséget!
Tóth Lajosné
Comenius koordinátor

A Napfény Nyugdíjas Egyesület életéből
„Ha elfáradtál, mert elmúltak az
évek, ne csüggedj, keresd a korodnak
megfelelő szépet.”
Mi kerestünk és szép élményekkel
lettünk gazdagabbak. Régi álom vált valóra, eljutottunk az áhított Dunakanyarba. A Dunakanyar egyik hazánk legnagyobb és legváltozatosabb múltú, emlékekben leggazdagabb részeinek.
Szentendre a Dunakanyar déli kapuja. A város központja, a kellemesen zárt,
ódon városképet mutató tér és környéke teljes egészében műemléki védelem
alatt áll. A hangulatos vár lépcső vezet
a térről a Templomdombra, ahol Szentendre legértékesebb műemléke, a város
első kőtemploma áll. Kicsit sok volt a
lépcső, de a látvány kárpótolt minden
fáradtságot.

A visegrádi királyi palota kerti kútja

Vastagh György egykori házában helyezték el Kovács Margitnak, korunk
egyik legjelentősebb keramikus művészének gyűjteményét. A kiállításon sokoldalú munkásságát és művészetét ismerhettük meg. Nemcsak
munkásságát, hanem munkavégzés közben is megismerhettük
életét a róla szóló filmben. Csodáltuk mosolyát, kézügyességét,
ahogy egyik pillanatról a másikra remekmű jött létre kezei nyomán.
Szentendre élményeit össze
gyűjtve indultunk Visegrádra.
Első utunk a fellegvárba vezetett. Csodáltuk a Duna-partot, a
szép tájat. Több érdekes kiállítással találkoztunk. Kiállítás volt a
vár történetéből, a szent korona történetéről. A panoptikum nagyon szép
volt. Megnéztünk a Babamúzeumot, hol sokat nosztalgiáztunk.  Következett a Királyi Palota megtekintése. A palota helyét
végül Schulek János találta meg,
és kezdett el ásni 1934 végén. A
sokszor évtizedekig akadozó rekonstrukció a millenium közeledtével kapott új lendületet, és
2000-re elkészült az észak-kelet
palota, a Herkules kút rekonstrukciója (melynek vizével mi is
felfrissültünk). A palotán belül a
kiállítótermek és a kőtár a külön-

böző korokból származó emlékeket mutatja be. A palota kertje nagyon szép volt.
Búcsút intve Visegrádnak, Eszter
gomba mentünk. A Márta Panzióban ké-

Szentendre

nyelmesen elhelyezkedtünk, kicsi pihenő után, Esztergom megismerése volt a
program. Magyarország egykori fővárosa, gazdag történelmi emlékek, közgyűjteményekben, műemléki védelem
alatt álló épületeinek nagy száma és művészi értéke a legszebb magyar városok
közé emelik. Nagyon sok a turista, mi is
találkoztunk japánokkal, belgákkal.
Látnivaló a Vármúzeum. A feltárt királyi palota megmaradt helyiségeit mutatja be. Az egyházszervezet kialakításakor az érsek székhelye ugyancsak az
esztergomi vár lett. István király Szent
Adalbert tiszteletére székesegyházat
alapított. Imre király lemondott a várról
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az érsek javára, ekkor Esztergom királyi
székhelyből érseki várossá alakult.
A várhegyen magasodik a település
meghatározó építménye, a klasszicista stílusú bazilika, Magyarország legnagyobb, Európa harmadik legnagyobb
temploma. Altemplomának több száz
sírfülkéjében a bazilika építői és főpapjai nyugszanak. Az oltárkép Michelangelo Grigoletti munkája, a világ legnagyobb, egyetlen vászonra festett oltárképe, mely Mária mennybemenetelét
ábrázolja.
A kupola kilátóról a Tátra csúcsai is
látszanak tiszta időben.
Egyik ámulatból a másik következett, s ez a másik a KINCSTÁR. Az itt
látható ruhák és aranyból készült tárgyak, melyek elénk tárultak szemet gyönyörködtetőek voltak. Ezek látni kell!!!,
leírni lehetetlen. A finom ebéd elfo-

gyasztása után kisvasúttal keltünk át a
Mária Valéria Duna hídon és rövid időre
szétnéztünk Párkányban, így Szlovákiában is voltunk.
Szép és kedves élményekkel tértünk
haza. Utunk kényelmes és kellemes volt.
Köszönjük Barta Miklós Ferenc polgármester úrnak anyagi támogatását,
mely könnyebbé tette e kétnapos kirándulásunkat.
Július végére Paszabról kaptunk
meghívót a Szőttes Napokra. Jó volt találkozni ismerős nyugdíjasokkal. Elbeszélgetni, s gyönyörködni a nívós kultúrműsorban. Egyesületünket Béres Miklós
képviselte, dalcsokra nagy sikert aratott.
A finom ebéd elfogyasztása után
szőttes ház kiállítását tekinthettük meg.
Megálltunk egy-egy szövőszék mellett
és csodáltuk az alkotást. Köszönjük a
meghívást!

Már hagyomány a tiszaberceli Regionális Nyugdíjas Találkozó augusztus első hetében. Most is így volt. A Tisza-part árnyas fái alatt a nagy meleget könnyebb volt elviselni. Tartalmas
előadások után a meghívott egyesületet műsorszámai: ének, szavalat. Egyesületünket Bojtos Józsefné képviselte
Kibédi Ervin: Ahogy a napok rövidülnek c. versét mondta el. Dalcsokra is
nagy sikert aratott. A sikeres kultúrműsor után a jó hangulatról Bálint Pál gondoskodott. A nagy meleg ellenére igen
jól éreztük magunkat.
Köszönjük az önkormányzatnak az
utaztatást. Élményekben gazdag, sok
ilyen szép napokat kívánok még nyugdíjas társaimnak.
Németh Erzsébet
egyesület elnöke

A Falunap programja:

BUJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
nevében tisztelettel meghívjuk
a

2013. augusztus 31-én
a buji sportpályán
tartandó

XI. LECSÓFŐZŐ FALUNAP-ra.
Rendezvényünk fővédnöke:
Dr. Czomba Sándor
foglalkoztatás-politikáért felelős államtitkár
Nemzetgazdasági Minisztérium
Buj, 2013. augusztus 9.
	Dr. Németh Károly
jegyző

Barta Miklós Ferenc
polgármester

600
Zenés ébresztő
00
8 	Iskolások néptánca három helyszínen:
benzinkút, régi mozi, Kossuth tér
800
Helyfoglalás
00
10
Ünnepélyes megnyitó, tűzgyújtás
30
10 	Óvodások és általános iskolások
műsora
30
11
Jó ebédhez szól a nóta
00
00
12 -14 11-es rúgó verseny gyerekeknek, felnőtteknek
1230
Hölgykoszorú
1330	A szlovákiai Szentmária település
Gyöngyvirág Népdalkörének előadása
A Napfény Nyugdíjas Egyesület műsora
00
14
Vajas Dávid könnyűzenei előadása
1430
Lovasbemutató
00
15 	A lecsófőző- és a sportverseny eredményhirdetése
1600
Balogh Patrícia hastáncbemutatója
1630	Y2K tánccsoport bemutatkozása
1700
Kasza Tibi
00
18
Koós János
00
19 	Y2K tánccsoport
2000
Kocsis Tibor
45
20
Tűzijáték
00
21
Pályabál
Napközben: Csi-hu-hu, íjászat, vízifoci, vidámpark

Buj község önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: Barta Miklós Ferenc polgármester • Felelős szerkesztő: Mikovics Miklósné
Nyomdai munkatárs: Béres Csaba • Munkatársak: Munkácsiné Kolozsi Katalin,
Németh Erzsébet, Oláh Miklósné, Tóth Lajosné, Vargáné Bukai Andrea, Vinni Attila

