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Tanévnyitány

A diákok félig még a nyári élmé
nyek hatása alatt állnak, nem is igen
akarják elhinni, hogy véget ért a hos�
szú szünidő – mégis – szeptember 2-tól
megkezdődött az új tanév a Buji II. Rá
kóczi Ferenc Általános Iskola és Alap
fokú Művészeti Iskolában is.
Az iskola történetében egyedül álló
eseménysorozat volt az, hogy a nyári szünetben 5 díjtalan tábort szerveztünk a diákjainknak TÁMOP pályázatunk révén. Az angol tábor a Tisza-tónál, a sport Tiszaújvárosban, a kerékpáros Egerszalókon, a másodikosok a Balatonnál, az aerobikos Szilvásváradon volt, ahol feledhetetlen 5
napot tölthettek el diákjaink.
A táborok előnyeit hosszasan sorolhatnánk. Elsőként kívánkozik talán az ingyenes részvétel! A teljesség igénye nélkül
még néhány érv: a szakmai előnyein kívül rendkívül sokat jelentett a tábor a közösségek
összekovácsolódásában, a tolerancia fejlesztésében, a magatartás, nevelés-, szokásrendszer
csiszolásában, illetve hazánk
távoli tájainak megismerésében. Kijelenthetjük: a gyerekek
többsége soha nem járt ilyen
gyönyörű helyeken – de reméljük fognak még a jövőben! Köszönet illeti azokat a pedagógusokat, akik ez által igyekeztek
a szünidőt tartalmas és élmény dús programokkal megtölteni – minden nagyobb
probléma nélkül sikeresen!
Az új tanévben sok változás lépett
életbe – a köznevelés törvényi szabályozása miatt:
â Elsőként említendő az intézmény
neve, ami Buji II. Rákóczi Ferenc Álta
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Is
kola lett.

â Szeptembertől felmenő rendszerben, az 1. és 5. évfolyamokon az ÚJ
NAT tanterveivel dolgozunk. Ennek
következtében az 1. évfolyamon heti 25
– átlagosan napi 5 – az 5. osztályosok heti
28 tanórára számíthatnak – ami háromszor is napi 6 tanórát jelent.
â A mindennapos testnevelés az
idén már az 1–2., és 5–6. évfolyamokra
tevődik, melybe beépítünk játékot, kézilabdát, úszásoktatást.
â Az említett évfolyamokon új tantárgyként jelenik meg a hit- és erkölcs
tan, amelyet szeptembertől felmenő rendszerben vezetünk be. Tavasszal megtörtént

Az ünnepség
a szülők által a jelentkezés. Szerdán egy
időben zajlik mindhárom – településünkön
élő felekezet hitórája, ill. az erkölcstan oktatása.
Értékelés, osztályozás lesz, mint bár
milyen más tantárgy esetében.
â Ezek mellett a többi évfolyamok
számára megmarad a hagyományos fa
kultatív hittan, melynek szervezését később kezdik el a hitoktatók.

â A tanulók foglalkozásai 16 óráig tartanak. Ez alatt a tanulók napközbeni felügyeletét, a tanítási-tanulási feladatainkat, a szabadidő hasznos eltöltését, változatos programok biztosítását, a
TÁMOP folyamat elemeit kell megszerveznünk. Megszűnik az a klasszikus elnevezés, hogy napközi otthon. A délutáni foglalkozásokon való részvétel köte
lező, ellenben a szülő írásbeli kérésére
az igazgató mentesítheti a tanulót rész
ben vagy teljes mértékben Terveink szerint úgy igyekszünk a napirendet kialakítani, hogy a diákok elkészítsék a házi feladatokat is.
A szülői kérheti azt is, hogy
gyermeke 17 óráig tartózkodjon
az iskolában.
â Az előző plusz időhöz
hozzá lett rendelve a pedagógusok óraszámának emelkedé
se heti 32 órára, melyben a tanórákon kívül egyéb foglalkozásokat meg tudják tartani.
â Készül a tankönyv hasz
nálatával rendelkező szabályzatunk, egyrészt az 1. évfolyamon ingyen kapott tartós tankönyvek apropóján, másrészt a
délutáni tevékenységek zavartalansága miatt. Meghagytuk
a nevelők szabadságát ez ügyben, ki hogyan oldja meg szakja tanítása során – változó lesz
a kép.

Személyi változások:
â Két kolléganő tartós távolléte miatt
két pedagógust alkalmazunk.
â A meghosszabbodott, kötött iskolai idő miatt 2 üres állás került meghirdetésre. Ezekből egyet sikerült betölteni,
a 2. még engedélyezési folyamatban van.
Óraadók látják el a következő feladatokat:
(folytatás a következő oldalon)
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(folytatás a előző oldalról)
– Kémia tantárgy tanítása
– heti 4 órában,
– Furulyaoktatás
– heti 11 óra,
– Logopédus – heti 3 óra.
Pedagógiai munkánkról:
â A fenntartó – Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ –
11 tanuló csoport beindítását
hagyta jóvá. 209 nebulóval kezd
jük a tanévet. Az újonnan belépő
első osztályosok száma: 21.
â Folytatnunk kell két Eu
rópa Uniós pályázatokban vál
lalt feladatainkat – új módszerekkel, a legkorszerűbb eszközökkel
való tanítást, valamint a futó TÁMOP és
Comenius projekteket.
â Fontos feladatunk marad az integ
rált, és integrációs oktatás, melyekkel
esélyt tudunk teremteni a tananyagot lassúbb tempóban elsajátítóknak.
â Tantárgy és homogén csoportos
oktatást, ill. csoportbontásokat tervezünk ott, ahol megszervezhető.

Első osztályosok
â Alapfokú művészeti oktatásra való
jelentkezés június végén megtörtént. A
szorgalmi idő szeptember 9-től kezdődik,
3 művészeti körben:
grafika és festészet: Pető Margaréta
tanárnő 3 csoporttal,
színjáték: – alsó tagozat: Bartáné
Szanics Éva, – felső tagozat: Pál Mónika
tanárnők irányításával.

furulya – Nagyné Tarr Nikoletta,
(zongora tanszak: tekintettel
arra, hogy 1 tanuló kérte, így ez a
fajta művészeti kör ebben a tanévben szünetel.)
â A szakkörként működik
továbbra is a néptánc, vezetője:
Halász Melinda.
â Többféle segítséget tudunk nyújtani a HHH tanulók
számára: színházbérlet, kirándulások, Útravaló ösztöndíj.
â Nyílt tanítási órákra
februárban várjuk majd a kedves szülőket. Ezen kívül sokféle lehetőséget fogunk kínálni a
kapcsolatteremtésre, az első pl.
szeptember 16. – művészeti, 23.
összevont és osztály szülői értekezletek.
Kívánok valamennyi diáknak, szülőnek, pedagógusnak eredményekben, sikerekben gazdag tanévet!
Lejegyezte:
Munkácsiné Kolozsi Katalin
igazgató

Testületi ülésről...
Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. augusztus 27. napján tartott képviselő-testületi
ülésén az alábbi döntéseket hozta:
• A képviselő-testület lakossági beadványt tárgyalt meg.
• Döntött a képviselő-testület állami tulajdoni ingatlan igényléséről.
• Döntött a képviselő-testület létszámleépítésről.
• Módosította a képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi
költségvetését.

• A képviselő-testület döntött közbeszerzésről.
• Támogató döntést hozott a képviselő-testület az EU önerő
alap pályázat benyújtásáról.
• Pályázat benyújtásáról döntött a képviselő-testület a helyi
önkormányzatok 2013. kiegészítő támogatásával kapcsolatban.
• Felülvizsgálta a képviselő testület a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodását.
Dr. Németh Károly
jegyző

MEGHÍVÓ
Az Idősek Világnapja alkalmából Buj Község Önkormányzata nevében nagy szeretettel és tisztelettel
meghívok minden kedves buji szépkorú lakost
2013. október 4-én 13.00 órakor megrendezésre kerülő ünnepségünkre.
Helye: Általános iskola tornaterme
Az Idősek Világnapja alkalmából Buj Község Önkormányzata a 62. életévét ez évben betöltő
lakosok részére ajándékcsomagot ad át otthonukban az ünnepséget megelőzően.
Barta Miklós Ferenc polgármester
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Nyári táborok – 2. rész
Az újság augusztusi számában rövid összefoglalót adtunk
három nyári táborról. Most további kettőről számolunk be.
4. Természetjárás, természetvédelem
Helyszín: Vadóctanya Gyenesdiás, 2013. augusztus 07–11.
Táborszervezők: dr. Némethné Kósa Mónika, Bartáné Szanics Éva
„Természetjárás, természetvédelem a négy évszak jegyében“
címmel a 2. osztály kapott lehetőséget arra, hogy öt napon át
nyári táboron vehessen részt. A tábor helyszínéül a Balaton északi partján elhelyezkedő gyenesdiási Vadóctanyát választottuk, hiszen egy szabolcsi kisdiák számára talán soha vissza nem térő alkalom a „magyar tenger“ partján nyaralni.
Ezen felül úgy gondoltuk, hogy tanítványaink személyiségfejlődésében, illetve környezettudatosságuk kialakulásának szempontjából igen fontos, hogy lakóhelyüktől különböző, távoli tájakat fedezzenek fel. Találkozzanak tágabb szülőföldünk – Magyarország – olyan régióival is, ami a mi közvetlen környezetünktől eltérő, mind infrastruktúrában, mind domborzatában, mind az
emberek életmódjában.
A hosszú utat autóbusszal tettük meg, ne kelljen Budapesten
átszállni. Tanítványaink fiatal koruk ellenére reménységen felül jól
viselték az utazást.
Óriási élményt jelentett számukra a fővárossal való találkozás. Útba ejtettük Budapest főbb látványosságait, különös tekintettel azokra a helyekre, amikkel a 2.-os tanyag kapcsán környezet, vagy olvasás órákon már foglalkoztunk. Nem lehet szavakba
foglalni, mekkora rácsodálkozással voltak gyermekink a Duna, a
Parlament, a Hősök tere, a Lánchíd látványától, vagy amikor ráismertek a villamosra, vagy trolibuszra, amiről eddig csupán tanítási órákon láttak-hallottak.
Hatalmas rivalgás volt a látványtól, amint az autópályán
egyszercsak előbukkant a Balaton. Mi nevelők már ekkor leírhatatlan boldogságot éreztünk gyermekeink csillogó tekintetétől, izgatottságtól kipirult arcocskáiktól, az óriási élmény adta izgalomtól, amit a Balaton látványa okozott számukra.
Tanulóink kényelmes, 4 fős szobákban helyezkedtek el, napi
háromszori bőséges és ízletes főtt ételt kaptak.
Mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy sajnos tanulóink
nagy része alul szocializált, nem tudták hogyan kell zuhanyozni,
illetve a wc használatra is itt tanítottuk meg őket.
A napi programunkat igyekeztünk mindig az időjárás alakulása szerint és a gyerekek életkori sajátosságának megelelően
alakítani. Mivel az első napokban rendkívüli kánikula volt, reggeli után igyekeztünk megtartani a környezettel kapcsolatos foglalkozásainkat, kirándulásainkat.
Ebéd után jöhettek a szabadidős progamok, majd a vacsorát
követően minden egyes estére szerveztünk valamilyen csapatjátékot. Utolsó este minidiscot is rendeztünk, ahol az eredményhirdetést követően minden csapat jutalma egy kisebb méretű zsúrtorta volt.
Mivel a mi kisdiákjaink nagy része halmozottan hátrányos
helyzetű családból érkezett, külön élményt jelentett számukra,
hogy minen nap rendszeresen kaptak ennivalót, sőt ezen felül bőségesen innivalót, gyümölcsöt, a strandon fagylaltot, jégkrémet,
ice’n’go-t, jégkását, valamint olyan ételeket, amiket nem ismertek eddig – pedig ezek az átlag ember számára természetesek.

Összességében egy nagyon szórakoztató, tartalmas, felejthetetlen élményt nyújtó és borzasztóan fárasztó tábort tudhatunk
magunk mögött. Célunkat, – mely szerint gyermekink olyan távoli
helyre is eljuthassanak, ahová talán életük során sosem lesz többé
alkalmuk – elértük. A közös élmények még jobban összekovácsolták az egyébként is nagyszerű osztályközösségünket.
Bízunk abban, hogy azok az újonnan szerzett ismeretek, amelyek ilyen nagyszerű élményekkel párosulnak, maradandóak lesznek.

5. AEROBIK
Helyszín: Lipicai Hotel, Szilvásvárad, 2013. augusztus 12–16.
Táborszervezők: Valcsák Tünde, Halász Melinda
Iskolánk tanulói márciustól kezdve aerobic oktatásban részesülnek. A pályázat lehetőséget adott arra, hogy 19 tanuló 2 felnőtt kíséretében nyári táborozáson vehessen részt.
Csoportunk fele hátrányos helyzetű, ezért megyénken kívül,
hazánk más tájaira csak iskolai programok (pályázatunk) keretén
belül juthatnak el. A tábor lehetőséget adott számukra olyan turisztikailag nevezetes helyek megismerésére, mint Eger és Szilvásvárad. Programjaink között szerepelt a mindennapos aerobic óra,
mely lehetőséget adott a tanév során tanult gyakorlatok felelevenítésére, melyre szükségünk is volt, mert eltelt majdnem 2 hónap
és ilyenfajta mozgásos tevékenységet a szünetben nem végeztek.
Emellett új koreográfiákkal, lépésekkel, gyakorlatokkal is megismerkedhettek az órák alkalmával. Így erő-állóképességük, kitartásuk, mozgáskoordinációjuk tovább fejlődött.
Igyekeztünk változatos szabadidős tevékenységeket is szervezni a számukra. Már az első napon, egy kalandos ereklyevadászaton vettünk részt, mely közben feleleveníthették a gyerekek
a történelmi és földrajzi ismereteiket is.
A Szalajkavölgy-túra kisvonatozással kezdődött a Glorietttisztásig. Innen gyalog feljutottunk az Ősemberbarlangig. Visszafelé gyalog túrázott a csoportunk, megtekintve a Szalajka-forrást,
a Fátyolvízesést, a Szikla-forrást, elhaladtunk a Pisztrángos-tavak
mellett. Megtekintettük a vadon élő állatokat az élővad kertben,
majd visszaérkeztünk Szilvásváradra.
(folytatás a 6. oldalon)
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XI. LEC SÓ F ŐZ
Buj Község Önkormányzata az
idén 11. alkalommal rendezte meg
a Lecsófőző Falunapot. Polgármester úr köszöntötte a megjelent
vendégeket, a község lakos
ságát. Az ünnepélyes tűzgyúj
tással kezdetét vette a főzőverseny, melyre 34 csapat nevezett.
A rendezvényt megelőző héten aktív szervezőmunka folyt, illetve a sportpályán
szorgos kezek készítették elő
a helyszínt. A jó időnek, a
sok színvonalas produkció-

Ünnepélyes tűzgyújtás
Dékány Sarolta és Koós János

nak köszönhetően vidám hangulatban telt augusztus utolsó
szombatja. Fellépőkben sem
volt hiány, a szereplők 17
műsorszámmal kedveskedtek a közönségnek. A kulturális műsoron kívül volt vidámpark, vízifoci, íjászat, Csi-huhu. A jurtában bőr karkötőt
készíthettek az érdeklődők.
Hölgykoszorú

Az iskolások matróz tánca

Hortobágyi csikósok

Aki ellátogatott e jeles napra, legyen az „kicsi vagy nagy”, biztosan talált magának szórakoztató és

Óvodások műsora

örömteli elfoglaltságot. Nem
szabad azonban arról sem
megfeledkezni, hogy mindezek nem jöhettek volna létre, ha nem találunk önzetlen
támogatókat. Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik munkájukkal, kitartásukkal hozzájárultak, hogy
ez a nap sikeres és feledhetetlen legyen számunkra.

Y2K tánccsoport
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Z Ő FA LUNAP
Szponzorok:

A felajánlók különdíját kapták:

• Balogh János – Paszab
• Dr. Barta Adrienn – Buj
• Barta Miklós Ferenc – Buj
• Dr. Barta Viktória – Buj
• Bazsó István – Buj
• Bölcsőde dolgozói – Buj
• Buji Szemle Szerkesztősége
• Czeglédiné Hudák Zsuzsanna – Buj
• Dr. Fazekas Sándor – Nyíregyháza
• Dr. Gutlébeth Linda – Nyíregyháza
• Horváth András – Buj
• Kéninger Mihály – Nyíregyháza
• Király Róbert – Nyíregyháza
• Leövey Péter – Tiszavasvári
• Nagy Sándor – Mátészalka
• Dr. Németh Károly – Buj
• Orosz József – Nyíregyháza
• Pokol Tüze Kft. – Nyíregyháza
• Szociális Alapszolgáltatási
Központ – Buj
• Takács Péter – Kemecse
• Tanyik András – Sóstófürdő
• Toma László – Buj
• Zafír Csemege – Buj

• Buhajla János
• Czeglédi Lajos
• Dr. Németh Károly
• Napfény Nyugdíjas Egyesület
• Tiszabercel község Önkormányzata
• Gergely Gézáné
• Katka Virágbolt
• Gávavencsellői
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
• Ibrányi Járási Hivatal
• Béres Károly
• K+B csapat
• Kövér Gyula
• Oláh Máté – legügyesebb kiskukta

A verseny helyezettjei:
I.	Budaházi Emil
– csülkös-bacon-ös lecsó
14 l bogrács+üstház
II.	Vinnai Vadászati Kft.
– vaddisznós lecsó
10 l bogrács+üstház
III.	Paszabiakért Baráti Társaság
– cukkinis kolbászos lecsó
állvány sütőtárcsával

Csikós Beatric és Radó Ramóna

Kocsis Tibor
Vajas Dávid

Különdíjat kapott:
• Belus György
• Hegedűs Katalin
• ADVIKA GAZDABOLT
• Takács Zoltán
• Munkácsi József
• Valcsák Tünde
• Kocsis Dániel
• Toma László
• Hajdu Attila
• Kiss Ákos
• Halász Dóra
• BAR-TO-SOL Bt.
• Horváth Aladár
• II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
• Óvoda Buj
• Szociális Alapszolgáltatási Központ
• Bölcsőde Buj
• Ibrány Polgármesteri Hivatal
• Közösségi Felzárkóztató, Rakamaz

Mikovics Miklósné
IKSZT munkatárs

Kasza Tibi
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(folytatás a 3. oldalról)
Kalandoztunk a Kalandparkban a Szalajka-völgyben, a zúgó
Szalajka patak fölött található az extrém kötélpályarendszeren.
5–6 méter magasságban dobogók voltak a fák törzsére rögzítve,
és egyikről a másikra drótköteleken, rönkökön, kötélhurkokon juthattak át a gyerekek. A saját ügyességükön, bátorságukon túl karabinerek, csigák segítették az akadályok leküzdését. A kevésbé
bátrabbak egy egyszerűbb pályán mérhették le ügyességüket.
Lézerharc (ami a modern számháborúnak felelt meg) szintén bebizonyította, hogy tudunk csapatban dolgozni. Jó volt látni,
ahogyan settenkednek, taktikáznak, lopakodnak, élvezik a játékot, azt hogy kilőjenek bennünket, tanáraikat (velünk együtt). Így
egy kicsit a tanárok is gyerekek lehettek egy rövid időre.
A lipicai ménes egyik lován lovagolhattunk, ami szintén egy
új tapasztalatot jelentett, hiszen 2 tanulónk kivételévek még senki nem ült lovon. Egy kicsit félve, de megülték a lovat a gyerekek.

Csütörtök este átnyúlva a másnap hajnalba, roptuk a táncot,
gyakoroltuk a koreográfiákat, karaoke partyn énekeltünk. Nem
volt fontos, hogy kinek jó a hangja, ki tudja a szöveget, van-e mik
rofon a kezében, csak az, hogy jól érezzük magunkat EGYÜTT. Ez
sikerült is.
A strandolás sem maradhatott ki a heti programból. Az egri
termálfürdőben lubickolhattak, csúszdázhattak a gyerekek. Fürdőzés előtt megnézhettük az egri bazilikát, a Dobó teret, a főiskola épületét is.
Tanulóink nagyon érdeklődőek és nyitottak voltak, szerettek
mindent kipróbálni. Ezt kellett kiaknáznunk, segítenünk azáltal,
hogy a pályázat keretén belül megvalósítottuk, biztosítottuk számukra a lehetőséget. Állóképességük, mozgáskoordinációjuk fejlődött. Legyőzhették félelmüket a lovaglással kapcsolatban.
Segíthettünk abban, hogy a nyári lustálkodásból kizökkenjenek, ne a számítógép előtt üljenek, hanem élvezzék a mozgás ad
ta örömöket Az ereklyevadászat pedig jó lehetőség volt arra,
hogy egy összetartó csoporttá váljunk, illetve az együttgondolkodás, a csapatmunka, a kaland örömtelivé tette a túrázást, a környék megismerését.
Reméljük a tanulók ebben a tanévben is szívesen, aktívan vesznek részt a TÁMOP pályázat mozgásos tevékenységeiben! A folyamatos munkával biztosíthatják helyeiket a következő nyári táborokban – melyek óriási élményt nyújtottak felnőttnek-gyereknek egyaránt.
Dr. Némethné Kósa Mónika és Valcsák Tünde táborszervezők
szakmai beszámolóját sajtó alá rendezte:
								
Munkácsiné Kolozsi Katalin igazgató
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
Tel.: +36 1/273-4250
E-mail: eutamogatas@esza.hu
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mével rám csodálkozott, s most már ő is kérdezett. Miért olyan
Tömöttek az autóbuszok délutánokon kettő-három között
rendkívüli ez? Hogyan magyarázzam el a rövid úton, hogy
Nyíregyházán. Az utasok zöme diák, ülnek vagy állnak körülöttem, fáradtak, többségük báván néz maga elé. Biztosan
miért. Mondanám, hogy az én generációmnak mit jelentett a
könyv, nemcsak a jó könyv, hanem az akármilyen ponyva is.
még a suliban átéltek hatása alatt vannak. Sajnálom őket, kis
Olvastunk vonaton, parkban és az utcán is. Nekünk magasan
szünetekkel hat-hét órát ülni, figyelni, izgulni a padban, igavolt a tudás gyümölcse, szerettük volna elérni, és így kiemelzán komoly erőpróba. Tanúja vagyok sokszor annak, hogy mi
kedni. Rázott a rosta, féltünk, hogy kifelnőttek két-három órás tanácskozás,
értekezlet után, milyen nyűgösek vahullunk. Igyekeztünk a vonatra akkor
ÉLETKÉPEK
felszállni, amikor még ülőhelyek vangyunk.
nak rajta.
Két lány ült egymás mellett, aki széDe ki maga, miért faggat, kérdezte
len ült végig nézett, s azt mondta: „Bákíváncsian. Ha tanár volt, akkor biztocsi kérem tessék leülni”. Fáradt volsan tudja ki volt Lucius Quinctius Cincinnatus. Nem tudtam.
tam, elfogadtam a felkínált helyet. Megköszöntem, annyit
Ez egy művelt hadvezér volt. Kr. előtt az ötödik században,
azért megjegyeztem még, hogy a „bácsi” kicsit fájt, de hát tumagyarázta, aki az ekeszarvától ment a római sereg élére,
domásul kell vennem, mert ami igaz, az igaz. Nevettünk.
hogy kiverje a hazájára támadókat, s aztán visszament, hogy
A másik, aki mellette ült, fel sem nézett, olvasott. Nem
az apjától örökölt földet nagy szakértelemmel tovább művelakartam hinni a szememnek, egy mai tizenhét éves, klasszije. S azt tudja-e, hogy Cato a római államférfi mikor kezdett
kust? Kötelező, kérdeztem. Behajtotta a könyvet és készségeel görögül tanulni? Azt sem tudtam. Nyolcvanéves korában,
sen válaszolt. Nem, de én szívesen olvasom a régieket s nem
kaptam az újabb leckét.
csak a prózát, a verseket is. Azokat a könyveket, verseket szeLeszállni készültek és búcsúzóul még barátságosan odaretem, amelyekben érzelem van. Érzelem nélkül nem tudok,
vetette. Ahogy látom, még van egy kevés éve magának is elnem tudnék élni. Még a tanárom is úgy fogalmazott: Márti,
kezdeni. Kacagott, mintha jégcsengők csilingeltek volna rajmagának a múlt század elején kellett volna élnie. Nem fáradt,
most a hat óra komoly figyelést igénylő munka után, kívánta. Cseppet sem haragudtam érte. Ő már lentről, én még fentről, integettünk egymásnak.
csiskodtam tovább. Az voltam, de most már nem vagyok, ez a
Oláh Gábor
könyv felfrissített, ha hazamegyek, folytatom. Vidám szép sze-

Kell a jó könyv!
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Fejlesztés községünk ravatalozójánál
Alig vártuk a munkálatok elkezdését
ezen a területen. Az építési engedély elkészülte után elindultak településünk ravatalozójánál a fejlesztési munka folyamatai.
Elsőként a mai kornak megfelelő új
urnafal került kiépítésre, az előző úrnafal
kevesebb, mint fele összegéért. Folyamatban van egy 120 m2 alapterületű filagória
megépítése, mely 140 embernek fogja a

nagy melegben az árnyékot, esőben pedig
a fedett helyet biztosítani.
Átépítjük a régi épület tető héjazatát is,
új cserepeket kap az egész épület. A szociális helyiségeket is szebbé, esztétikusabbá varázsoljuk.
Községünk minden területén fejlesztéseket szeretnénk végrehajtani. Végre a
buji emberek álma valóra válhat, nem el-

költözni akarnak majd az itteni lakók, hanem maradni, sőt a városokból is egyre
többen szándékoznak majd Buj községbe települni. El kell, hogy mondjam, épül,
szépül kicsiny falunk. Már éppen ideje.
Következő számunkban részletesebben
írok ezen terület fejlesztéséről.

Az új urnafal

A filagória

A ravatalozó

Barta Miklós Ferenc polgármester

BUJ SE HÍREK – Elkezdődött a 2. széria
2013. július 09-én megkezdte nyári
felkészülési időszakát a Buj SE. A csapat felkészülését az a Mester János irányítja, aki a tavalyi bajnoki évadban a 7.
helyig vezette a csapatot. A nyári felkészülés nyitányán voltak maródiak, nyaralás miatt igazoltan távollévők, mégis a
csapat magját alkotó fiatalok jelen voltak a nyitóedzésen. Új arcok tűntek fel
az edzéseken. Az első igazolás a hazai
emberek számára nem ismeretlen Tilki
József volt, aki védőként középpályásként egyaránt bevethető. Voltak olyan
játékosok is akik velünk készültek, de
aztán valamiért mégis visszatáncoltak.
Majd a Nagy testvérek (Máté és Károly)
is jobbnak látták, ha hazai pályán rúg-

nak labdába. A csapat eddigi teljesítménye nagyon hullámzó. Képes meglepetést okozni (lásd a magyar kupa 1. fordulóját), de képes mélyen tudása alatt
teljesíteni (lásd a 4. fordulóban Basha
lom ellen).

Hazai gólszerzők: Román 2, Takács.
Mester János: A második félidőben
mutatott játékunk alapján megérdemelten jutottunk tovább A fiúk a szünetben
elhitték, hogy tovább lehet jutni és ezt sikerült is megvalósítaniuk.

Magyar Kupa 1. forduló

Magyar Kupa 2. forduló

Buj SE (Megyei III. o.) – Nyírtelek
SE (Megyei II. osztály) 3-2 (1-2)
továbbjutott Buj SE

Buj SE (megyei III.o.) – Gávavencsellő SE (megyei II.o.) 0-3 (0-0)
tj.: Gávavencsellő SE

Buj SE: Homonai - Palcsák, Tilki,
Ádám M., Szentpéteri Á. Kocsis J. Fazekas Z. Ádám A., (Harcsa) Takács,
Szűcs P., Román (Oláh)

Buj SE: Kiss (Homonai 63’) – Szent
péteri, Harcsa, Tilki, Kocsis J., Fazekas
Z., Ádám M., Ádám A., (Mester 63’)
Oláh K., (Takács 46’) Román, Fazekas
N.
Baráti hangulatban kezdődött a találkozó, melynek egyértelmű esélyese volt
a vendég gárda, amely a hétvégi fordulóban Fényeslitkén meggyőző fölén�nyel vette első bajnoki akadályát. A hazaiak erősen tartalékosan álltak fel, hiszen hiányzott a védelemből Palcsák,
aki kisebb sérüléssel bajlódott, továbbá
Harcsa Attila bokája továbbra sem 100
%-os. Mindezek ellenére meglepetésre
az első félidő döntetlennel zárult, amit
(folytatás a következő oldalon)
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már önmagában meglepetésként konstatálhatott a hazai publikum. A második félidőben a bujiak tovább szőtték a
kupaálmaikat, de a túlzott akarás által
nagy árat fizettek. Az 52. percben Takácsot szerelte a vendégek egyik védője,
amiért szabadrúgás járt kifelé. Román
ezt nehezen tudta feldolgozni, pillanatnyi fegyelmezetlen viselkedéséért piros
lapot kapott. Ez már túl sok volt a több
sebből vérző bujiaknak és érvényesült a
papírforma, zsinórban a három gól, továbbjutott Gávavencsellő, ami a játék
képe alapján teljesen megérdemelt volt.
Ami biztos Buj SE csapata Magyar Kupa
szereplése véget ért, egy megyei II. osztályú csapatot búcsúztatva, a 2. selejtezőkörben. Ennek eredménye, hogy jövőre a csapat biztos nem érdekelt az Európa Liga-selejtező sorsolásakor.
Mester János edző: A kiállítást és a
gólhátrányt nem bírja még el csapatunk.
Pausz Béla edző: Azt hittem sosem
fogunk gólt rúgni.
Megyei III. osztály
Arany Fácán Szabolcs Csoport
– 1. forduló –
Tiszabercel SE – Buj SE 2:1 (0:0)
Gól: Fazekas Z.
Buj SE: Kiss (Homonai 72’) Szent
péteri, Harcsa, (Fazekas N. 46’) Palcsák,
Tilki, Fazekas Z., Ádám M., Ádám A.,
Szűcs P., Takács, Román
Forró nyári meleg közepette egy
rétközi El-Classico-val kezdődött a
2013/2014. bajnoki évad, melyen a
szurkolók egy veterán játékosokkal te
letűzdelt Tiszabercelt és egy rendkí-
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vül megfiatalított buji csapatot láthattak. A mérkőzés egy buji helyzettel kezdődött, majd berceli fölénnyel folytatódott. Ami észrevehető volt a mezőnyjáték során, az a légtérbeli fölény, mely
miatt középpályán a hazai csapat a vendégek felé nőtt. Ennek ellenére a bujiak
nagyon igyekeztek és az első félidőben
becsülettel küzdve őrizték az értékesnek tűnő döntetlent. Benne volt a mérkőzésben, hogy a sok kihagyott helyzet
megbosszulja magát és a Buj SE lő majd
egy győztes gólt, de ez a tézis a 61. percben megdőlni látszott, ekkor Kőrősi kiugrott védője mellől jobb oldalon megiramodott és a kapuban álló Kiss mellett
a bal alsó sarokba lőtt. A vendégcsapat
ezután megtorpant, ezáltal tovább erősödött a berceli fölény, mely nem sokkal
később újabb gólt eredményezett Balog
révén. A mérkőzés hajrájában a hazaiak
elfáradtak, amelyet a bujiak észrevettek
és nyomás alá helyezték a Maszek-alakulatot. A vége előtt nem sokkal Fazekas Zoltán szépített, de az egyenlítésre
már nem maradt idő. A mérkőzés krónikájához hozzátartozik, hogy a legendák szájhagyomány útján terjednek, de

mindezek ellenére a parázs hangulatú
mérkőzésen verbális konfliktuson kívül
nem történt semmi rendbontás. Szomorú tény azonban, hogy egy ilyen mérkőzésre mindösszesen egy asszisztenst delegálnak.
Mester János edző: Köszönjük a vendéglátást és azt, hogy fiatal játékosaimnak elvették kedvüket a játéktól a házigazdák.
– 2. forduló –
Buj SE – Ibrány VSE II 5:0 (2:0)
Gól: Fazekas N. (2), Ádám A. (2)
és Palcsák Z. (11-ből)
– 3. forduló –
Tiszavasváris SE II – Buj SE 7:0
(2:0)
– 4. forduló –
Buj SE – Bashalom SE 0:1
(0:1)
Buj SE vezetősége

A bajnokság állása a 4. forduló után
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tiszavasvári SE II
Gégény FC
Tiszabercel SE
Gávavencsellő SE II
Tiszadob SE
Tiszaeszlár SE
Bashalom SE
Buj SE
Ibrány VSE II
Tiszatelek SE
Tiszalök VSE II
Frimex FC

4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4

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

0
0
1
1
0
2
1
0
0
2
1
0

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

26
14
20
8
19
10
3
6
1
7
6
2

7
5
3
6
12
5
7
10
7
12
11
37

KÖSZÖNET
A Buji Sportbarátok Egyesülete ezúton szeretné megköszönni a
sportpályánk szertárának felújításához kapott alapanyagot a pol
gármesteri hivatalnak.
Továbbá köszönet Huncsik Lászlónak a festő munkáért, illetve
Laskay Attilának, hogy új polcokat csinált és szerelt fel a falra.
Buj SE Vezetősége

Buj község önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: Barta Miklós Ferenc polgármester • Felelős szerkesztő: Mikovics Miklósné
Nyomdai munkatárs: Béres Csaba • Munkatársak: Munkácsiné Kolozsi Katalin,
Mester János, Oláh Gábor
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