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Ára: 80,– Ft

Újévi köszöntő
Az emberek többsége az ünnepek
elteltével számot vet azzal, hogy
mit tett az előző évben, feleleveníti a negatív és a pozitív dolgokat.
Mindennek eredménye sokszor
egy újabb, olykor nehezen betartható ígéret, egy kihívás, mely teljesítésének fontossága ott lebeg
szemünk előtt egész éven át.

Bár sokunk másképp gondolkodik,
és eltérő értékrenddel bír, abban azonban mindannyian egyetértünk,
hogy szeretnénk az újév napjait még több szeretetben és
jobb egészségben eltölteni.
Csakúgy, mint mindenki, magánemberként én sem kívánok egyebet, minthogy családomnak sok öröme legyen
az új esztendőben. Azonban ma már rajtuk kívül másokra is gondolnom kell, mások iránt is felelősséggel tartozom. 2010-ben bizalmat kaptam Önöktől és azóta is igyekszem ezt a bizalmat megszolgálni. Eddig is arra törekedtem, hogy lehetőségeinkhez
mérten sikerüljön kialakítani
egy olyan környezetet, amely a buji lakosoknak megfelel, ahol biztonságban
tudhatják magukat és családjukat.
Régi mondás: „Nincs új a nap alatt!”.
Eddig is voltak és ezután is adódnak nehézségek, melyekkel szembe kell néznünk. Nem az a jó megoldás, hogy tétlenül szemet hunyunk ezek felett, sokkal inkább az, hogy kihozzuk a lehető

legtöbbet abból, ami rendelkezésünkre
áll az adott helyzetben. Higgyék el, a település képviselő-testületével azért dolgozunk minden erőnkkel, hogy szebbé
és élhetőbbé tegyük községünket.
Sokszor említettem már, hogy egyik
legfontosabb tényezőnek tartom az emberi összefogás erejét. Nagy örömömre
szolgál újra és újra felismerni azt, hogy
Bujon nagyon sok értékes, önzetlen és
segíteni akaró ember él. Olyanok, akikre mindig lehet számítani, akik a köz javát is fontosnak tartják. Elmondhatom,

hogy nagyon sok olyan esemény jellemezte az elmúlt évünket is, mely példa
ként szolgál a közösségi összefogás erejére.
Szívből remélem, hogy ezt a közösségi erőt az új esztendőben továbbra is a kitűzött célok elérésére használjuk majd fel, nem pedig akadályok felállítására. Sajnos mi emberek hajlamo-

sak vagyunk a kudarcok felnagyítására
a sikerek természetesnek vétele mellett.
Pedig sokszor csak azt kellene megértenünk, hogy ezekből a kudarcokból is
tanulhatunk fejlődésünk érdekében. Hiszem, hogy a szeretteinktől kapott erőbe és kötelességtudatunkba kapaszkodva képesek vagyunk felismerni minden
rossz dolog kiváltó okát és tanulni belőle.
Éppen ezért kívánom, hogy segítsük
és tanítsuk megértésre, kölcsönös megbecsülésre egymást annak érdekében,
hogy 2014-ben mindenki elégedett lehessen életével, környezetével. Ehhez kí
vánok mindannyiuk
köré megértő családot, őszinte, nyitott
szívű barátokat. Kívánom azoknak, akiknek több adatott, hogy
adjanak belőle mindazoknak, akik szűkölködnek, ez utóbbiaknak pedig, hogy fogadják el tiszta szívvel a feléjük nyúló kezeket.
Tóth Árpád szavaival zárom soraimat
és őszintén kívánok
Önöknek békességet, egészséget, sok
örömöt a 2014-es új esztendőre.
„Előre, föl, miénk az élet,
a széles földnek kerekén.
Szemünkben csillog az ígéret,
és bennünk ring a jó remény!”
Barta Miklós Ferenc
polgármester
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Testületi ülésről...
Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. december 18. napján tartott képviselő-testületi
ülésén az alábbi döntéseket hozta:
• A
 képviselő-testület felülvizsgálta és új feladat-ellátási szerződést kötött a háziorvossal.
• A
 képviselő-testület felülvizsgálta a hulladékgazdálkodás
rendjéről szóló 6/2013. (IV.1.) rendelét, és módosította a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést.

• K
 épviselő-testület rendeletet alkotott a szociális ellátásokról.
• A
 képviselő-testület az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát módosította és egységes szerkezetbe foglalta.
• A
 képviselő-testület elfogadta Buj Község Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervét, és a belső ellenőrzési
szerződés meghosszabbításához hozzájárult.
Dr. Németh Károly jegyző

ANYAKÖNYV
2013. október 1-jétől 2013. december 31-ig
Született: 		

Anyja neve:

2013. 09. 28. Papp Gergely Csongor	Zombor Edith
Valériai
2013. 10. 09. Csernák Benett
Vincze Noémi
2013. 11. 05. Oláh Richárd Fábián
Csikós Barbara
2013. 11. 20. Jóni Kálmán
Jóni Adrienn
Házasságkötés:
2013. 12. 19. Czomba Gabriella – Szloboda Béla
Elhunytak:
Sárosi Ferenc .................................................. Liliom u. 48/1. – 64 éves
Horvát Aladár ............................................... Arany J. u. 38. – 73 éves

Nagy Lajosné
sz.: Haraszkó Julianna ........................ Petőfi u. 38. – 87 éves
Hudák Károlyné
sz.: Pataki Julianna Zsuzsanna . ..... Petőfi u. 57. – 84 éves
Krómer Józsefné
sz.: Kovács Erzsébet ............................. Toldi u. 14. – 78 éves
Román Mihályné
sz.: Fodor Borbála ................................ Hunyadi u. 73. – 89 éves
Varga Miklós ................................................. Jókai u. 6. – 65 éves
Szepesi Mihályné
sz.: Munkácsi Erzsébet ........................ Mező u. 31. – 85 éves
Bakos Béla ....................................................... Arany J. u. 25. – 71 éves
Tanyik Ferencné
sz.: Tóth Jolán ......................................... Petőfi u. 31. – 86 éves
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Megyei Vöröskereszt szervezésében
január 2-án került sor az első községi
véradásra a Szociális Alapszolgáltatási
Központ intézményben. A hosszú munkaszüneti napok után nagy számban jöttek el a véradók az idei első véradásra.
A Vöröskereszt megyei szervezete
nevében szeretném megköszönni a vér
adáson megjelent donorok részvételét.
Véradók voltak:
Árvai Csilla
Beleon Dóra
Bíró Béla
Bodnár Norbert
Dr. Tilki Andrea
Fazekas Zoltánné
Fintor Zoltánné
ifj. Fintor Zoltán
Habina János

Vasvári P. u.
Hunyadi u.
Dózsa Gy. u.
Vasvári P. u.
József A. u.
Mező u.
Dózsa Gy. u.
Dózsa Gy. u.
Hunyadi u.

Hajdu Alexandra
Hegedüs Katalin
Hegedűs Mihályné
Kaczur Attila
ifj. Kaczur Attila
Kató Attila
Kegye Istvánné
Kurta János
Labbancz Károly
Laurinyecz László
Marsó József
Molnár Gáborné
Molnár Vivien
Molnár János
Oláh Márta
P.né Fekete Gabriella
Rákos Józsefné
Sváner Róbert
Szabó Sándor
Szabóné Fekete Ágnes

Rákóczi u.
Széchenyi u.
Széchenyi u.
Kossuth u.
Kossuth u.
Gávai köz
Liliom u.
József A. u.
Szabadság u.
Béke u.
Nyíregyháza
Petőfi u.
Petőfi u.
Bessenyei u.
Petőfi u.
Dózsa Gy. u.
Feketehalom
Petőfi u.
Kossuth u.
Rákóczi u.

Tarcza Tamás
Tornai Tamás
Tóth Zsolt

Gávai u.
Hunyadi u.
Arany J. u.

A véradáson megjelent véradók között négy családban generációk vettek
részt a véradáson. Részvételükkel a legönzetlenebb segítségnyújtásról tett tanú
bizonyságot a szülő a gyermeknek, és
ahol a gyermek követve ezt a példamutató magatartást, ő maga is segítő kezet
nyújtott a rászorulóknak.
Köszönjük!
Valamennyi megjelent véradónak
köszönjük a segítséget!
„Egy csepp vér egy csepp emberiség”
Vargáné Bukai Andrea
SZAK vezető
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Téli látogatás Németországban
Öt év után újra ellátogattunk Németországba. Ismét olyan
szerencsések voltunk, hogy karácsony előtt, az adventi időszakban utazhattunk partneriskolánkhoz, mint korábban
2008 telén.
Ez alkalommal négy fiú és két nevelő képviselte iskolánkat
Langenselboldban, ahol egy hetet töltöttünk közös munkával.
A gyerekeket két család látta vendégül. Nagyon jól érezték
magukat, sok érdekes programon vettek részt vendéglátóikkal.
A közös munka során bemutatót láthattunk a vendéglátó
ország két kisebbségéről valamint tánc-, színházi- és hangszeres foglalkozásokon dolgoztunk a nemzetközi csoporttal. A találkozó témája ezúttal a kisebbségeink meséje volt.
Mi egy bábjátékot vettünk videóra itthon, aminek nagy sikere volt a partnerek körében. Büszkék voltunk a harmadik osz-

tályos gyerekekre, akik nagyon ügyesek voltak az előadás folyamán.
Szabadidőnkben látogatást tettünk Frankfurtba, Hanauba
és Gelnhausenbe. Nagy élmény volt a zsinagógában és a mecsetben tett látogatás és mindnyájunknak igazán nagyon tetszett a felhőkarcoló. Hosszú sétát tettünk a karácsonyi vásárban, ahol finomságokat és karácsonyi díszeket vehettünk magunknak. Német vendéglátóink nagyon kedvesek voltak, igyekeztek minél több látnivalót megmutatni nekünk.
Úgy gondolom, ismét érdekes és maradandó élményekkel
tértünk haza mindannyian. A napokban már a következő találkozóra készülünk, ami Csehországban lesz márciusban. Ott ismét négy tanulónk kap lehetőséget, hogy képviselje iskolánkat a találkozón.
Tóth Lajosné Comenius koordinátor

A hó még váratott magára, pedig a januárnak is már a köneked rínak a malacok”, rikkantotta, ha jókedve gerjedt. S
zepén jártak. Hűs szél fújt, viharozott, zúgatta a fákat, de vaamikor az egy szuszra lehajtott kancsó bor után táncolni kezlahogy ez sem volt már olyan, mint régen. Köd szállott le a hádett, az addig néma teste kibeszélte magát, ujjongott és pajtás
zakra, mint végtelen hamuszínű fátyol.
kodott, lángolt és ölelt, körülötte felizzott a levegő. Mintha a
Két idős férfi mit sem törődött mindezzel, ráérősen, megmásik gondolatában olvasott volna, kérdezte: – Él-e még a
megállva, sétáltak a falu főutcáján. Megpróbálták visszaálvirtus? S mert nem kapott választ, elszomorodott. Elhallgamodni kis falujuknak melankolikus
tott, szíve kifosztott fészekké vált.
csendjét. Főleg az beszélt, aki mes�Tovább öregedett az idő, lejjebb
ÉLETKÉPEK
sziről érkezett, a másik többnyire csak
szállt a köd is, fázni kezdtek a felhajtott
hallgatott.
gallér ellenére is. Betértek hát a régi
Emlékszel a kis nádas házakra? A
kocsmába. Ott füst ölelkezett a füsttel.
sövénykerítésekre, a poros széles utA vendég rendelt. – Kérek két parasztcákra, a nyikorgó gémeskutakra, a vasárnapi csöndességű
pezsgőt. – A csapos értetlenül nézett rájuk, meg kellett mafalusi délutánokra, az estére érkező gulyákra, kondákra, a
gyarázni mi az. – Fütyülős pohárba, vegyes pálinka. Látod,
kiskapukban pipájukat pöfékelő csizmás parasztokra, a lócán
mondta bosszúsan, ezt sem tudják már, ráadásul még fütyütrécselő asszonyokra, a pocakos főbíróra, fekete sújtásos, félős poharuk sincs. Azért a fütyülős nélkül is megöntözték bányes gombú mellényében, a gatyaszáras kisbíróra, az itt a főnatukat. Fejük egy idő után már zúgott, mint egy bomlott mautcán korzózó riszálós csípőjű menyecskékre, új kötött-, majd
lom. Kint, a hűs szél kicsapta fejükből a gőzt. Egymást átölelkésőbb nejlonharisnyájukban. Mondta egy szuszra, s hordáve elindultak az úton tovább, közben dúdolni kezdték a „húzd
nyi mellkasa olyat emelkedett, hogy a kabátján majd szétpatrá cigányt”.
tantak a gombok. A hetven esztendejéből biztosan otthon haEmlékszel még Kiss Icára, kérdezte hirtelen a vendég. Ar
gyott tizenötöt.
ca elsápadt, majd elbíborozott. Erre laktak valahol, menjünk
Emlékszel a fonókra, a kézfogókra, a lakodalmakra, a szümég el addig. Tudod milyen volt az a lány? Annak a lánynak
reti mulatságokra, a vidám disznótorokra? A másik emlékemég az árnyékban is árnyéka volt. Meg van még, van még a
zett. Arra is, hogy a barát már egyostoros korában is szeretházuk, kérdezte türelmetlenül.
te a szépet, akár ló volt az, akár lány, akár csizma, akár szűr.
Még a nótájára is emlékezett. „Húzd rá cigány, bankót adok,
Oláh Gábor

Emlékszel?
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Közmeghallgatás
A képviselő-testületnek évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást kell tartani, melyen a lakosság közérdekű bejelentést tehet. Ebben az évben a képviselő-testület 16 alkalommal összesen 14 rendeletet és 78 határozatot hozott. A 2013. évi költségvetés 513.049.000,– Ft-ra, a forráshiány
77.467.000,– Ft-ra módosult.
– Ez év április 1-jétől mindenkinek
maga után kell fizetnie a szilárd hulladék
elszállításából keletkező díjat. A környező településeken már évek óta mindenki
maga után fizeti, mi az utolsók
között voltunk, akik kitartottunk
és a terheket a végsőkig átvállaltuk a lakosságtól, azonban a településünknek fejlődnie kell, és
ez úgy tűnik, folyamatában van.
– A kommunális adót viszont
csökkentettük 9000 Ft-ra, ezzel
is segítve a lakosságot. A 2012es év végén az állam az önkormányzatok adósságállományából szinte mindent átvállalt, így
ebben az évben az elnyerhető támogatás töredékét kaptuk a beadott ÖNHIKI-s pályázatunkra. Azt azért el kell, hogy mondjam, a térségben Buj kiemelten volt kezelve. 14,6 millió Ft-ot kaptunk, mely igencsak kisegített bennünket, így jó évet zárhatunk minden tekintetben.
– A 2013. évben közfoglalkoztatás ke
retén belül 189 főt tudtunk foglalkoztatni különböző területeken. Ez kimagasló
településünk lakosságszámához képest.
Sajnálattal állapítom meg azonban, hogy
településünk állandó lakosságszáma az
elmúlt évben is fogyott, mert 5 házasságkötés mellett 21 gyerek született, a halálozások száma pedig 24 fő volt.
A 2013. év fejlesztései:
– Ebben az évben is reményekkel,
odaadással és nagy szorgalommal kezdtük el munkánkat. A 2013-ra kitűzött fej
lesztéseket az állandóan kialakuló nehézségek ellenére is elindítottuk. (Sajnos a
feljelentések és támadások sorozata az
éven is folytatódott. Önkormányzatunkat és a munkatársakat, de személyemet

is többször feljelentették. Azonban e helyen is hangsúlyoznám, hogy nem hagyjuk magunkat eltéríteni terveinktől, elképzeléseinktől. A település arculata folyamatosan változik.)
– A Start közmunkaprogram keretén
belül a tavalyi közfoglalkoztatástól eltérően 38 főt tudtunk alkalmazni további
3 területen. A téli projekt keretén belül 6
főt, mezőgazdasági, önellátó gazdálkodáson belül 10 főt, mezőgazdasági utak projektjén belül pedig 22 fő közmunkást alkalmaztunk.

– Önellátó gazdálkodásunkban a területek nagyságát megdupláztuk, terveink szerint 2014-ben még nagyobb területen dolgozunk majd. A helybéli lakók
folyamatosan adják ingyenesen önkormányzatunknak a földterületeiket, kertjeiket megművelésre. Az idén is folyamatosan láttuk el iskolai konyhánkat zöldségfélékkel. Az idősek világnapja alkalmából ismét megleptük községünk 62 év
feletti lakóit az önellátó gazdálkodásunkban megtermelt burgonyával, hagymával és egy kis ajándékcsomaggal, melyet
mindenki nagy szeretettel fogadott. A lakosság részére is értékesítettünk étkezési burgonyát, hagymát, takarmány kukoricát, bár nem mutatkozott rá nagy igény
a kecsegtető nagykereskedelmi árak ellenére sem. A felfogott, növekvő területek
miatt egy kis erőgépre volt szükségünk,
pályázat útján sikerült is egy kerti traktort tárcsával, ekével együtt elnyernünk,
később pedig egy talajmarót vásároltunk.
Ezek segítségével önkormányzatunk minden területet teljesen rendben tud tartani.

(Gondolok itt az őszi szántásokra, tavaszi talajmarózásokra, tárcsázásokra, így
a speciálisan előkészített talajokban a növénytermesztés kifogástalan lesz a későbbiek során is különböző zöldségkultúrák
termesztéséhez.)
– Főutunk felújításának előkészületei március végén már zajlottak, április elején pedig teljes intenzitással folytak a munkálatok. Több évtizedet kellett
várni erre a projektre. A tiszaberceli kereszteződéstől Nyírbogdány bekötő útjáig folyt a munka, mely megvalósítása 19
milliárd Ft-ba került. A 2010-es
önkormányzati választást követően elsőként a főutunk rendbetételét szorgalmaztam, véleményem szerint ez volt településünk egyik legégetőbb problémája. Ezúton is köszönetet kell
mondanunk Dr. Tilki Attila útügyi miniszteri biztos úrnak, Dr.
Vinnai Győző kormánymegbízott úrnak és Dr. Karakó László országgyűlési képviselő úrnak a támogatásért. Elmondhatjuk, ez a projekt műszakilag elfogadhatóan sikerült, az útfelújítással lerövidült a városba jutás
időtartama, megnőtt az átmenő
forgalom. Ezután a sebesség-korlátozásra figyelmeztető táblákat szükséges elhelyeztetni.
– Komplex óvoda fejlesztésére 117
millió 190 ezer Ft támogatásban részesült önkormányzatunk. A beruházás május elején kezdődött el. Több kivitelező
céggel is felvettük a kapcsolatot, végül az
ANDRO TEAM KFT. vállalta és adta a
legjobb árajánlatot, így a beruházás összköltsége 158 millió Ft lett, melyet 15,8
millió Ft önerővel és 25 millió Ft hitel felvételével tudtunk biztosítani. Az épület
ünnepélyes átadását 2014. március végére
tervezzük. Elmondhatjuk, és azt hiszem
ezzel mindenki egyetért, aki már belülről is látta az épületet, hogy a térség egyik
legfejlettebb óvodáját tudhatjuk majd a
magunkénak.
– Megterveztük a ravatalozónk felújítását, továbbá új esőbeálló és egy új urnafal kiépítését is. Nagy összefogással,
több támogató segítségével sikerült is
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ezen a területen a tervezett munkákat elvégezni. Mindenszentek napján sokan pozitív véleményt nyilvánítottak a fejlesztés szükségességéről, nem beszélve a terület látványos átalakulásáról. Az állam a
települések útjainak vagy intézményeinek
fejlesztésére 2,3 millió Ft támogatást biztosított az éven, a Takács Plusz Ker. Kft.
pedig 400 ezer Ft-tal szponzorálta a fejlesztést. Kiemelném Vincze Mihály kőfaragómester és Horváth András ácsmester
önzetlen segítségét is, és köszönetet kell
mondanom mindenkinek, aki ezen a területen dolgozott, sokszor feláldozva szabadidejüket is.
– Ígéretet tettem a műemlék jellegű re
formátus templomunk állagmegóvására, a
torony épület külső homlokzatának felújítására. Október hónapban a felújítás első része megvalósult, a toronyrészt kijavították
és újrafestették. A további munkát 2014-ben fogják folytatni.
Az egyház gyűjtést szervezett, az adományból, illetve 600
ezer Ft pályázati támogatásból és
az önkormányzatunk 1 millió Ftos támogatásából a Sandal Kft.
kivitelező cég segítségével ezen
a területen is eredményt tudtunk
elérni. Köszönöm mindenkinek a
pozitív hozzáállását, és mindazok
anyagi támogatását, akik segítették templomunk felújítását. Már többször
bebizonyosodott, hogy az összefogásnak
látható eredménye van, a ravatalozónk és
templomunk felújítása is példa erre.
– Egészségügyi központ kialakítására önkormányzatunk 56,5 millió Ft vis�sza nem térítendő támogatásban részesült.
A régi pártház épületéből hozzáépítéssel
lesz kialakítva ez a gyönyörű komplexum.
A térségben csak Dombrádon történik hasonló beruházás, pedig szinte valamen�nyi település nyújtott be pályázatot. A sok
munkának, utánajárásnak meglett az eredménye. Községünk lakói büszkélkedhetnek még egy új intézménnyel. Terveink
szerint legkésőbb május végére fog megvalósulni ez a nagy volumenű beruházás.
- Településünk belterületén 4 helyen
végeztünk tereprendezési munkálatokat,
ezáltal megszüntettük a község látképét
romboló helyzet egy részét, de még sok
helyen szükséges hasonlóképpen eljárni a
közeljövőben.
- Az éven akadálymentesen működött
önkormányzatunk, minden számlát határ

időben kifizettünk. Mindez a megfontolt,
takarékos gazdálkodásnak köszönhető.
– Az önkormányzati fasorok rendbetételére folyamatosan tudunk közmunkásokat alkalmazni. A gyérítésekből ismét tudjuk támogatni a település rászoruló lakóit. Nagyon sok családnál az ünnepek alatt
az önkormányzatunk által biztosított tűzifa nyújtja az otthon melegét. Nagy öröm
számunkra, hogy ilyen sok emberen, családon tudunk segíteni.
– Égető probléma a beoltatlan kóbor
kutyák elszaporodása településünkön. A
kutyákat lelőni, mérgezni nem szabad, a
törvény bünteti az ilyen cselekedeteket.
Minden kutyát kötelező chippel ellátni,

azonban a költségét nagyon sokan nem
tudják finanszírozni. Ez is oka a kóbor
ebek elszaporodásának. Önkormányzatunk több lakossági bejelentést követően
szerződést kötött a tiszarádi sintérteleppel, ahonnan már egy alkalommal kiszálltak és összeszedték a szabadon kóborolt
ebeket. Több bejelentett ingatlan tulajdonost nyilatkozattételre szólítottunk fel
és oltási bizonyítvány felmutatását kértük, azonban az oltással nem rendelkező
ebek tulajdonosaival szemben szabálysértési bírság kiszabására kerül sor. Minden
elszállított ebért 12 ezer Ft-ot kell fizetnie önkormányzatunknak. Tudjuk, hogy
mennyire sok nehézséget okoz községünk
lakóinak ez a megoldatlan helyzet, ezért a
2014. évben megpróbálunk mihamarabb
változtatni rajta.
– Ebben az évben is felajánlottam kocsi átalányomból 495 ezer Ft értékben tűzifát az áramszünet kritikus időszakában
a község lakossága részére. A Napfény
Nyugdíjas Egyesület esztergomi útjára
105 ezer Ft-ot ajánlottam fel, mely ös�szeget szeretettel fogadtak nyugdíjasaink.
Az idén is saját kisteherautómmal segítet-
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tem be az Ibrányban továbbtanuló diákok
szállításába, térítés nélkül.
Mindezeken túl tájékoztatni szeretném Önöket, hogy Önkormányzatunk december 31-el bezárólag 10 millió Ft plusz
tartalék pénzzel rendelkezik.
A 2014. év fejlesztési elképzelései:
– A munkahelyteremtés szempontjából továbbra is szükségesnek tartjuk
egy bentlakásos idősek otthonának a kiépítését, méghozzá a régi óvoda épületéből. Mivel a szociális alapszolgáltató épülete szemben helyezkedik el, így kön�nyebb lenne az épület működtetése is. Ehhez az elképzeléshez folyamatosan keressük a pályázati lehetőséget. Egy ilyen intézmény működéséhez minimum 10
ember foglalkoztatását tudnánk biz
tosítani.
– Továbbra is szeretnénk általános
iskolánkkal kapcsolatban egy energetikai pályázatot elindítani: nyílászárók cseréjét, külső homlokzat szigetelését, a régi szárnyon tetőhéjazat cseréjét, akadálymentesítést, napelemek,
napkollektorok további elhelyezését,
fűtési rendszer korszerűsítését tervezzük. A terület kerítésének és parkoló
rendszerének a kiépítésére is keressük a lehetőségeket. Ennek a pályázatnak a sikerességével nagy álmunk
válna valóra: egy körzetben lenne egy
új óvoda, új egészségügyi központ, újszerű általános iskola.
– Terveink között szerepel 1,5 km
hosszú útszakasz szilárd aszfalttal történő burkolása. Ez a következő utakat érintené: a Toldi út, a Gávai köz, Arany János
út, Mező Imre út. Központi támogatással
és saját forrásból a település elmaradt aszfalt-burkolásait szükségesnek tartjuk elvégezni.
– Községünk aszfaltozott útjain kátyúzási munkát kell végrehajtanunk. A felmérések elkészültek, kb. 1,5 millió Ft-ba
kerülnek majd a munkálatok.
– A 2014. évben az összes csapadékelvezető árkot fel fogjuk újítani.
– Külterületi mellékútjainkat pályázat útján nyert gréder és tárcsa, valamint
a község mezőgazdasági erőgépekkel rendelkező lakóinak segítségével elegyengetjük, még átjárhatóbbá tesszük majd.
Úgy gondolom, ha a felsorolt munkákat 2014-ben el tudjuk végezni, nyugodt
lelkiismerettel elmondhatjuk, hogy jól és
eredményesen dolgoztunk!
Barta Miklós Ferenc polgármester
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Karácsonyi forgatag
Buj Község Önkormányzata az elmúlt év decemberében ismét megrendezte a karácsonyi
forgatagot. Az ünnepséget a község református
templomában tartottuk, a vendéglátásra a Kossuth téren került sor.

A nagycsoportos óvodások szavalata és...

...betlehemes jelenete

Lehel Miklós szavalatát hallhattuk

Ünnepi műsorunkat az általános iskola furulya tan
szaka nyitotta meg, majd Barta Miklós Ferenc polgármester úr köszöntötte a megjelenteket.
A nagycsoportos óvodások műsorában verset és bet
lehemi jelenetet láthattunk és hallhattunk. Ezután az iskola énekkara következett, majd Lehel Miklóstól a
nagymamája (Béres Károlyné) által írt verset hallhattuk. Az óvónők énekkara meghitt karácsonyi dalokkal
leptek meg bennünket. A Napfény Nyugdíjas Egyesület
műsora következett. Németh Erzsébet szavalatát, majd
Béres Miklós előadásában karácsonyi énekeket hallhattunk. Ezt követően csodálatos karácsonyi kántálásra került sor.
A fellépések után a Kossuth téren forró teával, forralt
borral, mézeskaláccsal, pogácsával, sült tökkel kínáltak
minden megjelent kedves vendéget a Napfény Nyugdíjas Egyesület tagjai. Jóleső érzéssel töltött el mindenkit
a lobogó tábortűz melege és fénye.
Ezúton szeretném megköszönni minden fellépőnek, felajánlónak, szervezőnek, felkészítőnek és mind
azoknak, akik bármilyen módon támogatták rendezvé
nyünket.
A Szervezők

Németh Erzsébet szavalatát és Béres Miklós előadásában karácsonyi énekeket hallhattunk
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Az általános iskola énekkara

A Napfény Nyugdíjas Egyesület kántálása

Az általános iskola furulya tanszaka
Az óvónők énekkara

Vendéglátás a Kossuth téren

2014. január

8

DSE SPORHÍREK • Kézilabda – 6 mérkőzés: 4 győzelem, 2 vereség
Megkezdődtek a diákolimpiai küzdelmek a lány kézilabdá
sok számára is. A III. korcsoportosokra (5–6. o.) három mérkőzés várt. Elsőként a geszterédi csapattal mérkőztünk meg
és sajnos hiába alakítottuk ki a helyzeteinket, az ellenfél kapusa szinte mindent kivédett. 6:1-es vereséget szenvedtünk a
sokkal bátrabban játszó geszterédiektől. Ezután az Ibrány következett. Itt már többen is összeszedték magukat és fölényes
győzelmet arattunk (13:3).
Az utolsó meccsünket Kállósemjén ellen vívtuk meg és itt
is a valós tudásunknak megfelelően játszottunk. Ennek eredménye egy magabiztos 13:8-as győzelem lett. Összegezve elmondható, hogy az 1. forduló után négy csapatból a 2. helyen
állunk, illetve Csikós Lívia kiemelkedő játéka mellett a többieknek sokkal bátrabban kell játszaniuk.

A IV. korcsoportosoknak (7–8.o.) szintén Demecserben
rendezték meg az 1. fordulót. A 3 ellenfelünk közül a kisvárdai
csapat kiemelkedett a mezőnyből. Nekünk még sikerült egy
tisztes vereséget elérnünk ellenük (17:8), nem úgy a többi csapatnak. A 2. helyért folyó csatározásban először Döge csapatát kellett legyőznünk, ami nem is bizonyult nagy feladatnak
(17:7), mivel a kemény védekezésünk mellett a támadásainkat
is hatékonyan fejeztük be. Utolsó meccsünket Ibrány ellen játszottuk és izgalmas mérkőzésen a véghajrában a magunk javára fordítottuk a mérkőzést (10:8).
Így az 1. forduló után itt is a 2. helyen állunk a diákolimpiai küzdelmekben.
A csapatból Bodnár Eszter és Koós Martina és Sváner Lívia játéka dicsérhető.
A csapat tagjai voltak még: Mihalik Alexandra, Csatlós
Ágnes, Humicskó Hajnalka, Humicskó Gabriella, Csikós Lívia, Vajkó Zsófia, Kanalas Katalin, Tóth Lívia, Nemes Diána.

Csapat tagjai: Csikós Lívia, Humicskó Gabriella, Tóth Lívia, Nemes Diána, Vajkó Zsófia, Gergely Zsófia, Kanalas Katalin, Henyusz Gitta, Balázs Patrícia, Csikós Boglárka, Ádám
Bettina, Farkas Réka, Kövér Gréta, Fallenbüchel Eszter.

Popovics Norbert testnevelő

TÜDŐSZŰRÉS
Községünkben 2014. február 7-én (péntek) és február 10-én (hétfő) 8.00–12.00-ig tüdőszűrés lesz.
A szűrővizsgálat helye: Művelődési Ház
A tüdőszűrésen való megjelenés 40 éves kortól AJÁNLOTT ÉS INGYENES!
40 éves kor alatt (1975. 01. 01. után születettek) térítés ellenében (1.700,– Ft) történik a tüdőszűrés
(postai csekken, a szűrési napokon!!)
A szűrővizsgálatra legutóbbi szűrőlapját, betegbiztosítási kártyáját, lakcím kártyáját
és személyigazolványát szíveskedjen magával hozni.
Buj község önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: Barta Miklós Ferenc polgármester • Felelős szerkesztő: Mikovics Miklósné
Munkatársak: Erdélyi Jánosné, Dr. Németh Károly, Oláh Gábor, Popovics Norbert,
Tóth Lajosné, Vargáné Bukai Andrea

