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Befejeződött
a ravatalozónk fejlesztése
A Buji Szemle korábbi számá
ban megírtam, hogy amennyiben
befejeződik a ravatalozónk felújí
tása, bővebben írok magáról a
fejlesztésről is Önöknek.
Már a 2012. év végén tartott közmeg
hallgatáson beszéltem a megjelenteknek
elképzeléseimről a 2013. év fejlesztései
vel kapcsolatban. Felsoroltam akkor az

említett évre vonatkozó terveimet, kez
deményezendő beruházásokat. A komp
lex óvoda és az egészségügyi központ ki
alakításán kívül két fejlesztést is megem

lítettem. Az egyik a ravatalozó, a másik
a református templomunk felújításának
kezdeményezése volt. Örömmel mond
hatom, hogy alapos átgondolást,
majd a szükséges engedélyezé
si eljárás lefolytatását követően
a református templomunk külső
homlokzati felújítása folyamat
ban van. A torony rész készül el
először, ezt követi majd a hátsó
rész és a parókia épülete, melyek
kel kapcsolatos munkálatok a hi
degebb időjárás miatt a kö
vetkező évben fejeződnek
majd be.
A ravatalozónk épüle
ténél a tetőszerkezetre egy új cse
répfedélzet került, mellyel együtt
új kéményeket, pilléreket építet
tünk ki. Az esetleges 35–40 °Cos meleg, vagy éppen esős idő
ellen a lakosság védel
me érdekében egy eszté
tikus faszerkezetű épüle
tet is létrehoztunk, vala
mint az elmúlt időszakban érke
ző egyre több megkeresés miatt
egy új urnafal kiépítésére is sor
került. Szeretném kiemelni itt is,
hogy a ravatalozó terüle
tén történő látványos fej
lesztést nem tudtuk vol
na megvalósítani támoga
tók nélkül. Éppen ezért kö
szönetet kell mondanom magas
anyagi támogatásukért és szak
mai munkájukért Takács Péternek
– temetőnk üzemeltetőjének – a
Takács+ker Kft. ügyvezetőjének,
Vincze Mihálynak, Horváth And
rásnak, id. Kövér Gyulának és ifj.

Kövér Gyulának. Az épület faszerkezeté
nek festéséhez magam is nagy örömmel
járultam hozzá.

Köszönetet kell mondanom továb
bá azoknak a közmunkásoknak, önkén
teseknek is, akik ezen a területen lelkiis
meretesen végezték a munkát, így Bató
Andrásnak, Kolozsi Sándornak, Kovács

Zoltánnak, Kónya Istvánnak, Laskay At
tilának, Szilágyi Zoltánnak.
Kijelenthetem, hogy ennek a közös
és értékes munkának köszönhetően lett
ilyen szép a terület. Az összefogásból
(folytatás a következő oldalon)
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Befejeződött a ravatalozónk fejlesztése
(folytatás az előző oldalról)

mindig pozitív eredmény következik,
melyre ez a fejlesztés is megfelelő példa
ként szolgál. A közösségi ház parkolójá
nak a kialakítása után ismét bebizonyoso
dott, hogy községünk lakói képesek a kö
zös cél érdekében összefogni. „Haladjunk
vagy maradjunk?” – ez volt a 2010-es vá
lasztás idején a jelszavunk. Sokadmagam
mal együtt úgy látom, hogy a haladás út
jára léptünk, kis falunk épül-szépül. Je
lenleg több beruházás is folyamatban van,

tervezünk újakat is, valamint folyamato
san figyeljük az aktuális pályázati lehető

ségeket. Szerencsére településünk lakói
nak többsége őszintén örül a fejlődésnek.
Azt vallom, hogy minden kicsiny do
lognak őszintén kell örülnünk és együtte
sen kell tennünk annak érdekében, hogy
fejlődjön Buj község. Éppen ezért tovább
ra is igyekezek megszolgálni bizalmu
kat és törekszem arra, hogy ne térjünk le a
megkezdett útról.
Maradok tisztelettel:
Barta Miklós Ferenc
polgármester

Látogatás Lengyelországban
Október elején a buji iskolások újabb utazásra indultak a
Comenius Nemzetközi Együttműködés keretein belül. Öt gyö
nyörű és programokkal teli napot töltöttünk a lengyel part
neriskolában, Czestochowában. A találkozó témája az orszá
gainkban élő kisebbségek képzőművészetének bemutatása
volt. Iskolánk művészeti iskolájának
tanulói segítségével készített tárgya
kat és festményeket állítottunk ki a
közös bemutatón.
A hivatalos programok mellett ju
tott idő a környék megismerésére,
krakkói kirándulásra is. Sétáink során
megismerhettük Czestochowa látniva
lóit, megcsodálhattuk gyönyörű épüle
teit. A vendéglátó iskolában sportverse
nyen vettünk részt, ahol a lengyel gye
rekek a nemzetközi csapat ellen mutat

ták be ügyességüket, és egy közös kézműves foglalkozáson pedig
a dekupázs technikával ismerkedtünk meg. Egy tartalmas napot
töltöttünk Krakkóban, ahol egy kellemes városi séta után meglá
togattuk a Wawelt és körülnéztünk a Krakkó főterén álló Posztó
csarnokban is. Itt nagyon szép ajándéktárgyakat vásároltunk csa
ládtagjainknak. Egy másik kirándulás
alkalmával Zelowban találkoztunk a
cseh kisebbség képviselőivel, majd egy
csodálatos harangjáték koncertnek vol
tunk nézői, hallgatói.
Új barátokkal és sok új élmén�
nyel telve utaztunk haza, hogy a pro
jektet folytatva készülődjünk a követ
kező, decemberi találkozónkra Német
országban.
Tóth Lajosné
Comenius koordinátor, Buj
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„Tudatosabb egészséges életmóddal Európába”
Iskolánk egészségnapjához kapcsoló
dóan az osztályokban folyó munka már
egy héttel az adott nap előtt megkezdő
dött: plakátversenyt hirdettünk az osztá
lyok között egészségvédelem témaköré
ben. Minden osztály megmutatta kreati
vitását, egyedi ötleteiket tükrözték az el
készült plakátok. E plakátokból kétnapos
kiállítás nyílt az iskola aulájában, tanuló
ink érdeklődve figyelték mind saját, mind
pedig a többi osztály munkáját. A zsűri
szakmai szempontok alapján értékelte és
egészséges nyereményekkel jutalmazta
az elkészült plakátokat.
Alsó tagozat 1. hely: 3.o.
Felső tagozat 1. hely: 6.o.
A tervezett védőnői és háziorvosi elő
adásokkal folytatódott az egészségnap
annyi módosítással, hogy mindkét ta
gozaton a háziorvos tartott előadásokat
évfolyamonkénti váltásba, a védőnő el
foglaltsága miatt.
A háziorvosi előadások, prezentációk
mindkét tagozaton rendkívül hasznosak,
tartalmukban jól szerkesztettek voltak, a
tanulók érdeklődését gyorsan felkeltet
ték, ill. fenn is tartották. Témájukban
igazodtak a korosztályok igényeihez és
adottságaihoz (alsó tagozat: személyi hi
giéné, mindennapi tisztálkodás, fogápo
lás; felső tagozat: a tinédzserkor veszé
lyei: alkohol, dohányzás, kábítószer).
Közös zumbával folytatódott progra
munk, melyen sportolt iskolánk apra
ja-nagyja. Mindenki vidáman végezte a
gyakorlatokat, melyek után a tanulók és
pedagógusaik jó hangulatban folytatták
tervezett tevékenységeiket.
Az alsó tagozatos tanulók járőrver
senyen vettek részt, különféle szellemiés sportfeladatokat oldottak meg: egész
ségtotó, közmondás-kiegészítő feladat,

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
Tel.: +36 1/273-4250
E-mail: eutamogatas@esza.hu
www.esza.hu • www.ujszechenyiterv.gov.hu

Egészségnap – 2013. október 25.
Szakmai beszámoló
ill. kölyökatlétikai feladatok (pl. gerely
hajítás, koordinációs létra) színesítették a
délutánt.
A felső tagozatos tanulóknak is vál
tozatos programokban volt részük:
egészségkaszinó az orvosi előadásokon
elhangzottakat is felhasználva, úszás,
internetes feladatok az egészség jegyé
ben, foci, kerékpáros ügyességi verseny.
Tanulóink kellemesen elfáradtak a
feladatok megoldása során, mely után
pihenésnek tűnt a gyümölcssaláta-ké
szítés. Minden osztály az elkészült gyü
mölcstálakat kreativitásának megfelelő
en díszítette, a legszebbeket a zsűri érté
kes nyereményekkel jutalmazta.
Nyereménylista:
1. hely – 6. o.
2. hely – 7. a
3. hely – 5. a és 7. b
A különféle tevékenységek fáradal
mai után az elkészült gyümölcssaláták el
fogyasztása biztosította az elveszett ener
gia pótlását.
Összegezve elmondható, hogy na
gyon hasznos volt e nap, a gyerekek lel
kesen és aktívan vettek részt e progra
mokon, ismereteik is bővültek az előadá
sokon elhangzott információkkal, ill. a
különféle feladatok megoldása során.
Mindezen túl a vidámság jellemezte e
délutánt, az értékes és egészséges nyere
ményekből, fogápolási termékekből pe
dig, minden osztály részesült.
Árvai Csilla szervező tanár
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Szüreti jótékonysági bál az óvodában
Tizenkilenc éve annak, hogy minden év októberben szüreti
jótékonysági bálra kerül sor, melynek célja az óvodás gyerme
kek támogatása. Az idei bált október 26-án, szombat este ren
deztük meg. A hajnalig tartó mulatsághoz a talp alá valót az
AIDA – DUÓ szolgáltatta.
A rendezvénynek helyt adó általános iskola tornaterme hangulatos bálteremmé változott az óvodapedagógusok szorgos kezének köszönhetően. Este hét óra után beszélgető, nevető, elegáns ruhába öltözött vendégektől volt hangos az épület, akik
különböző indíttatásból, de azonos cél érdekében fogadták el
meghívásunkat, szeretettel adni, támogatni óvodás gyermekeinket. Örömünkre szolgál, hogy községünk kulturális életében sikerült olyan hagyományt teremtenünk, amely közösséget kovácsol,
jókedvre derít, ugyanakkor nemes ügyet szolgál.
A bál megnyitójára az óvodások vidám, hangulatos műsorral
készültek. Az „apróságokból” álló tánccsoport fergeteges rock
and roll tánca sokáig emlékezetes marad mindenki számára.
Felkészítő pedagógus Csatlós András Zsoltné, munkáját segítette Fazekasné Kató Mária és Balogh Zoltánné. Az intézmény
dolgozói meglepetés műsorral kedveskedtek a vendégeknek, hatalmas taps fogadta produkciójukat. A műsor után felszolgálták
a finom és bőséges vacsorát, amit Toma Gyuláné irányításával a
konyhai dolgozók készítettek el, a vendégek nagy megelégedésére. A rendezvényt az éjfél körüli tombola_sorsolás színesítette, amelyen több tucat szebbnél – szebb nyeremény talált gazdára. A tombolahúzás után ismét a táncos lábú vendégeké lett a
főszerep. A legkitartóbbak kora reggelig táncoltak és énekeltek.

Az első fellépők: Bódi Guszti és Margó

Bye Alex és csapata

Köszönetet mondok Labbancz Csabának a hang- és látványtechnikáért, a konyhán szorgoskodó szakácsnőknek az ízletes vacsora elkészítéséért, munkatársaimnak áldozatos munkájukért, hiszen nélkülük nem tölthettük volna együtt ezt a csodálatos estét.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik pénzbeli, tárgyi,
természetbeli felajánlásaikkal, támogató jegyek megvásárlásával hozzájárultak az est sikerességéhez.
Bálunk tiszta bevétele 397.000,– Ft lett
Csókkirály és a hódolók

Az idei és a tavalyi báli bevételből só szobát szeretnénk kialakítani új óvodánk egyik foglalkoztató helységében.
Pénzbeli felajánlások:
Barta Miklós Ferenc, Dr. Barta Adrienn, Dr. Barta Viktória, Id.
Horváth András, Napfény Nyugdíjas Egyesület, Németh Erzsé
bet, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola dolgozói, Mikovics Miklósné, Hadobás Attila, Harkály
Gyula, Bazsó Istvánné, Harkály Lászlóné, Béres Ilona, Graczka
Istvánné, Popovics Krisztián, id. Petri László, Tudlikné Inklovics Tímea, Kubinka Katalin
Tárgyi felajánlások:

A táncparkett ördögei

Buj Község Önkormányzata, Dr. Németh Károly és felesége, Fazekas András, Munkácsiné Kolozsi Katalin, Toma László, Korpainé Dr. Berencsi Mónika, Buhajla János, Kiss Józsefné,
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PSY és csapata

Aradszky László

Első bálozók

Bojtos Józsefné, Labbancz Csaba, Labbancz Anikó, Czeglédi
Lajos és Czeglédiné Hudák Zsuzsanna, Virágné Moldván Mária, Moldván Anikó, Katóné Vincze Judit, Vargáné Fekete Szilvia, Czomba Jánosné, Konyhai dolgozók, Patkó Csárda, Szociális Alapszolgáltatási Központ dolgozói, Kovács Miklósné, Mátyás Edit, Papp Edith Valerie, Dr. Papp Endre Ákos, Bazsó István,
Kövér Gyula, Orosz Mihály, Vass Istvánné, Kubik Jánosné, Kerekes Emese, Németh József, Gergely Gézáné, Henyuszné Bodnár
Andrea, Szanyi András, Fodor György, Harkály Dávid, Harkály
Máté, id. Bécsi Ferenc, Imre József, Imréné Horváth Edina, Imre
Gergő, Csatlós András, Csatlós Ágnes, Szőllős Barbara, Kolozsi
Sándorné, Kolozsi Mária, Halász Melinda, Sárosiné Márton Anna,
Fazekasné Kató Mária, Szabóné Fekete Ágnes, Koós Róbertné,
Orosz Lászlóné, Molnár Andrásné, Bilki Károlyné, Tóth Emese, Mészáros Csabáné, Balogh Zoltánné, Balogh Enikő, Sváb-Gasztro
Kft., Struktúra Kft., Namény-Tészta Kft., Ta-Te Kft.

Fásy Ádám és Zsülike

Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves vendégünk részvételét, és reméljük, hogy jövőre is hasonlóképpen jól szórakozunk, illetve akik idén nem tudtak eljönni, jövőre majd velünk mulatnak!
Harkály Gyuláné megbízott intézményvezető

Ebéd után a szokásos sétájára indult. Csalódottan lát
benne, a múlttal meg az a baj, hogy nagyon messze kell
ta, hogy csepergős, ködös idő van. Délután gyors zápor
visszamennie. Mégis el kell fogadnia mindent ami volt, s
futott át a városon, tócsák álltak mindenütt az utakon, s
ami van, és ami lesz még. Elfogadni a gyermek és serdü
a járdák mélyedéseiben is. Az egyiknél
lőkort, benne a szülői intelmeket, olya
megállt, próbálta megnézni saját tükör
nokat például, hogy mindig a „magunk
ÉLETKÉPEK
képét is, sikertelenül.
fajta” házban járj, vagy akármilyen sze
Szerette az őszt, jobban a tavasznál is.
gény is vagy, más ruháját ne vedd fel. Ma
Az ősz komoly, fenséges, a tavasz ámít,
sem tudja, hogy érthették; szó szerint,
csalfa, becsap. Más a hangulat ősszel,
vagy képletesen?
ilyenkor van levegő, amit mellre lehet
Amikor felnőtt, sokfélére áhítozott,
szívni. Az őszi szélben lengedező vadfű,
de sohasem kívánta azt tisztességtelenül
vadkender neki a szabadságot jelenti. És ezek a csodála
amire vágyott. Talán azért is maradt úgy öregségére mint
tos őszi színek? Látásukra szívében harangok konganak.
egy szedett fa. Pedig, hej de sokat dolgozott, nem is volt
Érdekes, fiatal korában, hogy szerette a tavaszt, talán a
ideje pénzt keresni.
csalódások, a közelgő elmúlás okozta, hogy elpártolt tőle.
S a jövő? Végig nézett magán, hogy is mondta örege
Az erdő felé vette az útját, mint mindig. Divatos kabát
dő apám: látod fiam, mivé lett a jó ló. Kis gyík futott előt
ban egy lány sietett el mellette. Olyan mai kedves fruska.
te az avaron, örült, hogy észrevette, nem lépett rá.
Kedvesen, ismerősen rámosolygott, sietett a dolgára. Ku
Hasznos volt a sétám, nyugtázta elégedetten. Felfris
tyáját pórázon sétáltató férfi jött ki az erdőből, kutyája
sültem testben és szép színes sálat kötöttem emlékeimből
hörögve kapdosott a bokája felé. Nyugodt tempóban sé
is. Hazafelé kergette az idő, mert sötétebbnél sötétebb fel
tált tovább. A séta pedig arra is jó, hogy közben gondo
hők gyülekeztek az égen. Talán havazni is fog, reményke
latait is zavartalanul rendezze. S miről is gondolkodhat
dett.
na séta közben. A jelenről keveset, mert nincs sok öröme
Oláh Gábor

Ôszi séta
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Márton-napi vigasságok az óvodában

November első hetében a csopor
tok életkori sajátosságaiknak megfe
lelően, közvetlen tapasztalatszerzés
útján, minél több érzékszerv bevoná
sával dolgozták fel a Márton – naphoz
kapcsolódó népszokásokat, hagyomá
nyokat. A hét minden napja a libáról
szólt. A szorgos kis kezek által több
tucat kisliba, gúnár elevenedett meg
a rajzlapokon, sorra készültek a mé
csesek, lámpások, sült a finom süte
mény. A munkák során megtapasz
talhatták a gyerekek a toll tulajdonsá
gát (pihekönnyű, hófehér, tapadós, el
fújható). Az elkészült munkákat meg
tekinthették a szülők a foglalkozta
tó termek előtt berendezett kiállítá
son. Megtanulták óvodásaink a jeles

Pillangó csoport

naphoz fűződő időjóslásokat
is. Pl.: „Ha Márton jégen jár,
karácsony sárban taposgál.”
Ha a liba csontja hosszú, fe
hér, hóval borít minket a tél.
Mind a négy óvodai csoport
műsorral készült a záró ren
dezvényre. A mini csopor
tos, kiscsoportos és a nagy
csoportos gyerekek az óvo
da udvarán megismertették
a vendégekkel a projekthét
keretében megtanult libás énekekkel,
mondókákkal, versekkel, népi játé
kokkal. A középső csoportosok Szent
Márton életét dramatizálták el a refor
mátus templomban.
A hideg ellenére vendégeink lel
két felmelegítette a gyermekek mo
solya, csillogó tekintete, szívből jövő
műsora, a testüket, a forró tea és for
ralt bor, kakaós csiga. Bízunk benne,
hogy minden résztvevő számára em
lékezetes maradt rendezvényünk. Mi
nagyon büszkék voltunk óvodásaink
ra és arra, hogy sok érdeklődőt sike
rült elcsalogatnunk intézményünkbe!
Harkály Gyuláné
megbízott óvodavezető

Süni csoport

Napraforgó csoport

Méhecske csoport

HIRDETMÉNY

 érünk minden buji lakost, aki csak teheti, segítsen a rászoruló családoknak
K
abban, hogy a karácsonyukat szebbé tegyük!
	Várjuk a felajánlásokat használt ruhák és játékok formájában 2013. december 10-ig,
Buj, Kossuth u. 2. sz. alá (Védőnői Szolgálat – Kiss Józsefné védőnő), vagy Kossuth u.
25. sz. alá (Gyermekjóléti Szolgálat – Szloboda Julianna családgondozó.)
Előre is köszönjük segítségüket!
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A TÁMOP-3.1.4-12/2. Jelű pályázat keretében: „Természetjárástermészetvédelem a négy évszak jegyében” foglalkozás hírei
Mint arról már korábban beszámol
tunk, a 2. és 3. osztály „Természetjárás-ter
mészetvédelem a négy évszak jegyében”
foglalkozás keretén belül ismerkedik a he
lyi mezőgazdasági munkálatokkal, illetve
az állatok gondozásának sajátosságaival.
A Buji Szemle cikkében arról szeret
nénk beszámolni, hogy a lakosság körében
milyen sokan szívügyüknek tekintik a ter
mészetjáró gyerekek segítését, ki-ki a saját
lehetősége szerint.
Egy alkalommal tanulóink erdei kirán
dulás kapcsán Vinnai Attila fácán nevel
déjében tehettek látogatást, ahol a vadál
latok gondozásáról szerezhettek új isme

Mielőtt belekezdenénk az eredmények
vagy eredménytelenség elemzésébe talán
illenék valamit megjegyezni. Ezek a fiúk,
akik a Buji Sportbarátok Egyesülete labda
rúgócsapatában 2013. augusztus óta min
den hétvégéjüket feláldozták, ők mindan�
nyian ingyen és bérmentve álltak egy kö
zös ügy szolgálatába. Persze, mondanák
sokan, de elgondolkodtató, hogy akár eg�
gyel magasabb osztályba is már summás
kis összegeket fizetnek játékosoknak és
akkor még nem beszéltünk a legfelsőbb
szintekről….
Szeretném leszögezni: A közös ügy
nem kizárólag a csapat ügye, hanem egy
településé, ahol, hogyha jól játszik a csapat
mindenki együtt örül, de ha kikapunk, ab
ban már nem mindenki osztozik szívesen.
Apropó labdarúgók… Sokan úgy gon
dolták, hogy az előző szezon tavaszi me
netelése után ebben az évben még nagyobb
terveket szőhet a csapat, talán bejuthatunk
az elsők közé, de tekintsünk csak vissza.
Már a tavalyi szezonban nagy kockáza
tot vállalt a helyi csapat vezetése, amikor
kizárólag helyi fiatalokra építve manap
ság fehér hollónak számító csapatként ért
el nagyszerű eredményeket. Idén e rizi
kófaktor megmaradt, a csoda pedig elma
radt. Akik a szezon egészében kitartottak
a csapat mellett elmondhatják, szinte kivé

reteket. Mivel gyalogosan megerőltető lett
volna az út a kisdiákok számára, a szülők
segítségét kértük, akik lelkesen oda-vissza
fuvarozták gyerekeinket autóikkal.
Más alkalommal az önkormányzat ká
posztaültetvényén tettünk látogatást, ahol
a káposzta termesztésével és felhasználá
sával ismerkedtek tanulóink. Barta Mik
lós Ferenc polgármester úr a hagyomá
nyokat felelevenítő káposzta savanyítás el
sajátításához káposztát is biztosított.
Egy másik természetjáró túra alkalmá
val Toma László képviselő úr szívélyesen
invitálta kis csapatunkat almakóstolásra. A
legutóbbi alkalommal, a házi állatok gon

dozásának megismerésére Harkály Lász
ló és felesége adott lehetőséget, akik házi
vajaskiflivel és házi tejből készült kakaó
val kedveskedtek minden kisgyermeknek,
sőt még desszertről is gondoskodtak.
Nagyszerű dolog, hogy aki csak teheti,
valamilyen formában támogatja tanulóin
kat – a mindennapi életükben egykor majd
talán jól hasznosítható – ismereteik elsajá
tításában, illetve önzetlenül segítik a peda
gógusok munkáját.
A gyerekek nevében köszönetünket
fejezzük ki:
Dr. Némethné Kósa Mónika
és Laub Ilona tanítónők

BUJ SE HÍREI
Vége a sikertelen ősznek
tel nélkül egy kicsi plusz hiányzott. Nem
egyes játékosok, mint azt sokan gondolják,
hanem a meglévő keret egysége.
Több olyan mérkőzés volt, amit ha az
égiek a csapat mellett állnak más ered
mény születik. De szokták volt mondani,
annak a csapatnak van szerencséje, ame
lyik tesz is érte. Önértékelés terén nem ál
lunk hadilábon. Sajnos több olyan fiatal
játékos volt, aki az előző idényben csúcs
ra járatta magát és erre a szezonra elhit
te, hogy nagyon jó futballista. A hite alap
ján megérthetnénk bárkit, de azért tenni is
kell. Edzésre járni, mérkőzésre becsülettel
készülni, egy kicsit meghalni a pályán.
Adódtak persze olyan játékosok is,
akik előtt meg kell emelni a képzeletbe
li kalapot, mert munkahelyi elfoglaltság,
sérülés, egyéb elfoglaltság ellenére igye
keztek helytállni és a csapat rendelkezésé
re állni. A csapatban több olyan korábban
kiegészítő szerepet betöltő játékos kapott
fontos szerepet, akik képességeik alapján
nem fértek volna be a csapatba, de minden
tiszteletem az övéké, legyen példa a kitar
tásuk valamennyi sportszerető fiatal előtt.
Tudom ilyenkor azt mondják: „de hiszen

így én is el tudnék játszani.” Erre azon
ban zsebben a válasz: „Uraim, a lehetőség
mindenki előtt adott, tessék jönni, lehet bi
zonyítani.”
A szezon több szempontból mondhatni
csalódás, hiszen csak két alkalommal győ
zött a csapat. De kérdem én, melyik házas
ságban nincsenek hullámvölgyek? Miért
nem lehet bízni abban, hogy tavasszal is
mét minden jóra fordul? Ehhez nem kell
más, mint erényt kovácsolni a gyengeség
ből, hinni magunkban és a társainkban. Ha
ezek megvannak, jönni fognak az eredmé
nyek, és mindenki ismét magáénak vall
hatja a szép eredményeket.
Fontos megemlíteni. Megyei III. osz
tályú csapatként az egyesület 3 utánpót
lás csapatot üzemeltet. Ezek a fiatalok,
akik az utánpótlás tagjai szintén települé
sünk lakói. Sportolnak, egészségesen él
nek, önmagukért, a faluért. Eredményeik
egyre szembetűnők, tehetségüket a torná
kon elismerik.
Aki úgy gondolja, hogy a felnőtt csapat
újraélesztése kósza ötlet volt és kétnyári
fellángolás nagyot téved. Ez a csapat többre
(folytatás a következő oldalon)
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(folytatás az előző oldalról)
hivatott és ezt be is fogja bizonyítani. De
kérdem én, amatőr szinten ez a legfonto
sabb? Nem az, hogy közösségi színteret
biztosítunk a településen? Hogy legyen mit
megvitatni egy pofa sör vagy üdítő mellett
idősnek-fiatalnak? Szerintem ezek a leg
fontosabb dolgok. Jobb, mint otthon egy
dobozt bámulni, vagy naphosszat azon si
ránkozni, hogy milyen nehéz az élet.
Zárszóként egy latin közmondást kell
megemlíteni: Virescit vulnere virtus. –
avagy „Sebektől izmosodik az erény.” Nos
hát e szavakat bocsátanák minden buji fo
ciszeretőt a karácsonyi mákos beigli és a
szilveszteri disznótoros közelébe és remél
jük, hogy jövő nyáron az őszi „bukta” ál
tal okozott fájdalmak mind-mind megszé
pülnek.
Egy biztos, télen újra alapozás, vár
juk minden buji fiatal jelentkezését. Csak
azértis:3–4 BUJ.
5. forduló
Buj SE – Tiszatelek SE 0:0
Buj SE: Homonai – Szilágyi M., Palcsák
Z., Szentpéteri Á. – Nagy M. – Ádám A.,
Tarcza T., Fazekas N., Ádám M. – Kiss Á.,
Nagy K.
6. forduló
Tiszalök VSE II – Buj SE 2:1 (2:0)
Buj SE: Homonai – Szilágyi M., Tarcza
T., Palcsák Z. – Nagy M. – Kiss Á., Ádám
A., Ádám M., Szentpéteri Á. – Nagy K.
(Mester J. 65’), Fazekas N.
Gól: Fazekas N. 48’
7. forduló
Buj SE – Gávavencsellő SE II 0:3 (0:1)
Buj SE: Homonai – Szilágyi M. (Szentpé
teri D. 63’), Harcsa A., Palcsák Z. (Takács
Cs. 46’) – Tarcza T.(Oláh K. 76’) – Szent
péteri Á., Kocsis J., Ádám A., Fazekas Z.
– Ádám M., Fazekas N.
8. forduló
Frimex FC – Buj SE 0: 10 (0:3)
Buj SE: Homonai (Kiss Á. 46’) – Szilágyi
M., Ádám M., Tilki J. – Tarcza T. (Vincze
T. 65’) – Szentpéteri Á., Ádám A., Mester
J. (Oláh 65’), Palcsák Z. – Szűcs P., Faze
kas N. (Fazekas Z. 61’).
Góllövők: Szűcs P. 39’, 85’ és 87’, Mes
ter J. 33’ és 47’, Ádám A. 43’, Tilki J. 50’,
Fazekas N. 56’, Ádám M. 69’, Szentpéteri
Á. 71’.
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9. forduló
Buj SE – Gégény FC 0: 3 (0:0)
Buj SE: Homonai – Szilágyi M. (Kiss Á.
62’), Harcsa A., Tilki J. – Vincze T. (Tar
cza T. 52’) – Oláh K. (Szentpéteri D. 80’),
Nagy M., Ádám M., Fazekas Z. – Szent
péteri Á., Fazekas N.
10. forduló
Tiszaeszlár SE – Buj SE 3:1 (0:0)
Buj SE: Homonai – Szilágyi M., Ádám
M., Szentpéteri D., – Vincze T. (Kiss Á.
81’) – Fazekas Z., Tarcza T., Mester J.

(Oláh 70’), Palcsák Z. – Szentpéteri Á.,
Fazekas N.
Gól: Ádám M. 87’
11. forduló
Buj SE – Tiszadob SE 2:3 (1:2)
Buj SE: Homonai – Szilágyi M. (Kiss Á.
76’), Harcsa A. (Ádám A. 58’), Tilki J. – Vin
cze T. – Kocsis J., Szentpéteri Á. (Fazekas Z.
84’), Tarcza T. (Mester J. 70’), Palcsák Z. –
Ádám M., Szűcs P. (Fazekas N. 46’)
Góllövők:
Kocsis J. 32’, Ádám M. 52’

Az Arany Fácán megyei III. osztály Szabolcs csoport őszi végeredménye
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11
8
7
5
5
5
5
4
4
2
1
0

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

0
3
2
3
4
4
6
5
5
8
6
11

58
26
36
29
20
20
35
39
21
20
19
4

10
17
8
21
16
27
37
21
28
24
25
93

+48
+9
+28
+8
+4
-7
-2
+18
-7
-4
-6
-89

33 p
24 p
23 p
18 p
17 p
17 p
15 p
14 p
14 p
7p
7p
-3 p

Egy kis statisztika a Buj SE őszi szezonjáról
1. A legtöbb percet játszották:
• Ádám Mihály 1170 perc
• Szentpéteri Ádám 1164 perc
• Homonai Csaba 985 perc

2. Házi góllövő lista:
• Fazekas Norbert 4 gól
• Ádám András, Ádám Mihály, Szűcs Péter 3-3 gól
• Mester János 2 gól

A csapat 11 bajnoki mérkőzésen összesen 22 sárga lapot és 1 piros lapot kapott.
Végeredmény
11
10.
mérkőzés

2
1
8
20
24
győzelem döntetlen vereség rúgott gól kapott gól

7
pont

Hazai pályán

5

1

0

4

7

10

3p

Idegenben

6

1

1

4

13

14

4p

Buj SE vezetősége

Buj község önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: Barta Miklós Ferenc polgármester • Felelős szerkesztő: Mikovics Miklósné
Nyomdai munkatárs: Béres Csaba • Munkatársak: Árvai Csilla, Harkály Gyuláné, Laub Ilona,
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