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A nagyböjt
A nagyböjt a keresztény közössé
gekben a húsvét előtti negyven
napos előkészületi időszak. Jé
zus Krisztus feltámadásának ün
nepére való felkészülés a hitben
való elmélyülés, a kiengesztelődés
és a lemondás révén. A nagyböjt
lelkületének része az ima és a sze
gények megsegítése is.
A nagyböjt időtartama 40 nap. Jézus 40 napot böjtölt a pusztában, 40 napig tartott a vízözön, 40 évig vándorolt
a zsidó nép a pusztában, 40 napot töltött és böjtölt Mózes a Sínai-hegyen mielőtt megkapta a Tízparancsolatot, Jónás próféta 40 napos kegyeletidőt hirdetett a bűnös városnak.
A negyvennapos böjt a 4. századra
vált általánossá, a 7. század óta hamvazószerdával kezdődik a keresztény egyházi naptárban. A nagyböjt utolsó hete a
virágvasárnappal kezdődő nagyhét.
A 11. századig nagyon szigorúan böjtöltek: késő délutánig nem ettek
semmit, a böjti napokin pedig nem fogyasztottak húst, tejterméket és tojást.
A lila a 13. század óta számít bűnbánat
színének. A böjtölő csak egyszer evett
egy nap, naplemente után. A nagyböjt
péntekjein csak hét szem búzaszemet ettek. Húsvét vigíliáján (nagyszombat éjjel) keresztelték meg a katekumenokat,
s az ókorban minden évben csak ezen a
napon keresztelkedtek.
A régi idők böjti fegyelme igen szigorú volt. A böjti napokon csak kenyeret, sót és száraz növényi eledeleket ettek. Ennek az önmegtagadó életnek számos példája és nyoma maradt fenn népünk körében. A múlt század végén

akadtak olyan falvak, paraszti közösségek, amelyek csak növényi eredetű táplálékot vettek magukhoz.
A katolikus egyház a régebbi szigorú szabályokon mára enyhített: szigorú
böjtöt hamvazószerdára és nagypéntekre ír elő. Sok keresztény közösségben
az egész időszakban nem hangzik fel istentiszteleteken az örömöt kifejező alleluja. A templomokat nem díszíti virág.

vasz van, tart még a közöny tele és a
bűn sötétsége, de bontakozik az új élet
is. A kegyelem kipattantja a lélekcsirákat és bontakoznak az új, a szebb élet
mennyek számára nyíló virágai.
A liturgia a bűnösök számára is új
életet jelent, a vezeklés útján újra beoltódhatnak ezek a bűn által elszakított és
elszáradt ágak a régi tőbe, a mi Urunk
Jézus Krisztusba, hogy az Ő életereje
keringjen bennük is. Végül az újonnan
jöttek, a most megtértek számára is az
új életre való előkészület, amely új élet
a keresztségben kezdődik az örökkévalóság számára.
A nagyböjt ma

A nagyböjt szelleme
„Itt van számunkra a bűnbánat ideje, hogy bűneinkért vezekeljünk és így
lelkünket megmentsük”, mondja az
egyház a zsolozsmában. Szent Benedek, aki Regulájában az ősegyház szellemét őrzi meg számunkra, azt mondja:
„Bár a keresztény ember egész életének
folytonos nagyböjtnek kellene lennie,
mégis legalább ezeknek a szent napoknak a megtartásában tanúsítsunk teljes
buzgóságot, hogy a többi idő hanyagságait helyre hozzuk.” Hogy ezt a két
tanácsot követhessük, meg kell ismernünk a nagyböjt lelkét, erre pedig két
dolog segít: elmélkednünk kell a liturgiának a természet életével való kapcsolatáról, és ismernünk kell a történetét.
A természetben most folyik a tél és
a tavasz küzdelme, de már a hó és a jég
elmúltak, már új csirák rügyeznek, új
virágok fakadnak. A liturgiában is ta-

Napjainkban, amikor már nincsenek sem vezeklők, sem a keresztségre készülő hittanulók, a húsvét előtti
idő minden keresztény ember számára
az élet megújításának ideje az Úr Jézus
szellemében. Krisztussal keresztre kell
feszítenünk bűneinket őszinte bánattal
és elégtétellel (húsvéti gyónás) és a dicsőségesen győzedelmes királyunkkal
fel kell támadnunk a bűn sírjából.
Ennek a fenséges célnak elérésére
három eszközünk van. A böjt, az imádság és az alamizsna. Az imádsággal
„Akkor tartjuk meg méltóan a böjtöt –
mondja Szent Benedek –, ha könnyeink
közt imádkozunk, szent olvasmányokkal foglalkozunk és a szívbeli töredelmet keltjük fel magunkban.”
Az alamizsnálkodással nagyböjtben
a célunk: bűneink eltörlése és az értük
való elégtétel. Az alamizsna megszabadít minden bűntől és a haláltól, és nem
engedi, hogy a lélek a sötétség honába
kerüljön.
(Forrás: internet)
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Testületi ülésről...
Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. március 5. napján tartott képviselő-testületi
ülésén az alábbi döntéseket hozta:
• A
 képviselő-testület második körös tárgyalás után elfogadta
az önkormányzat 2014. évi költségvetését.
• Képviselő-testület rendeletet alkotott a személyes gondosko
dást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról.
• Határozatot hozott a képviselő-testület a Medi-AMB Non
profit Kft. társasági szerződésének módosításával kapcsolatban.

• K
 épviselő-testület a nemzetiségi önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodást felülvizsgálta.
• Képviselő-testület megválasztotta a Szavazatszámláló Bi
zottságok tagjait és póttagjait.
• Döntést hozott a 2014/2015-ös nevelési évben indítható
óvodai csoportok számáról, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról, illetve a nyári nyitva tartás meghatározásáról.
• Módosította és egységes szerkezetbe foglalta a Buji Polgár
mesteri Hivatal és a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és
Bölcsőde alapító okiratát.
• A képviselő-testület kinyilvánította szándékát, hogy a későbbiekben létrejövő ibrányi központú Leader szervezethez
kíván csatlakozni
Dr. Németh Károly jegyző

VÁLASZTÁSI KAMPÁNY
Kampányidőszak

A kampány eszközei

A kampányidőszak 2014. február 15től 2014. április 6-án 19.00 óráig tart.

Kampányeszköznek minősül minden
olyan eszköz, amely alkalmas a válasz
tói akarat befolyásolására vagy annak
megkísérlésére, így különösen a
− plakát,
− a választópolgárok jelölő szervezet
vagy jelölt által történő közvetlen
megkeresése,
− politikai reklám és politikai hirdetés,
− választási gyűlés.
Pár sorban ismertetném a három
kampány eszköz főbb szabályait.

A szavazás napjára – 2014. április
6-ra – vonatkozó tilalmak:
− A szavazóhelyiséget magában fog
laló épületnek a szavazóhelyiség
megközelítését szolgáló bejára
tától számított 150 méteres távol
ságon belül – közterületen – vá
lasztási kampánytevékenység a
szavazás napján nem folytatható.
− A választópolgár a mozgóurna
igényléséhez és a szavazóhelyiség
hez való eljutásához más személy
segítségét jogosult igénybe venni, azonban mozgóurna igénylé
sére és a szavazóhelyiséghez tör
ténő szállításra nyilvános felhí
vás nem tehető közzé (a szavazás
napját megelőzően sem), szavazóhelyiséghez történő szállításra au
tóbuszos személyszállítás nem vé
gezhető.
− Választási gyűlést kampányidő
szakban lehet tartani, ugyanakkor
a szavazás napján, 2014. április
6-án, választási gyűlés nem tart
ható.
− A szavazás napján, 2014. április
6-án, politikai reklámot nem lehet közzétenni a televízióban és a
rádióban.

A plakát
A választási eljárásról szóló törvény
alkalmazásában plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép,
embléma mérettől és hordozóanyagtól
függetlenül.
Kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot.
Főszabály szerint plakát a kampányidőszakban korlátozás nélkül elhelyezhető. A Ve. a főszabály alól az alábbi kivételeket nevesíti.
− Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén –
a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet.

− Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi
önkormányzat, a fővárosban a fővárosi
önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja.
− Állami vagy önkormányzati ható
ság elhelyezésére szolgáló épületen
vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.
Választási gyűlés
Választási gyűlést 2014. február 15.
és április 5. között lehet tartani.
A választási gyűlések nyilvánosak. A
rend fenntartásáról a gyűlés szervezője
gondoskodik.
Közvetlen politikai kampány
A közvetlen politikai kampány a választási kampányanyagnak a választópolgár részére közvetlen megkeresés
módszerével történő eljuttatása.
Buj Község Helyi Választási Iroda vezetőjeként arra kérem a község
választópolgárait, hogy a 2014. április 6-án tartandó választáson minél nagyobb számban gyakorolják állampolgári jogukat és vegyenek részt a szavazásban.
Dr. Németh Károly jegyző
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Mezőgazdasági munkás képzés
Az állam jóvoltából 2013. december 2-án a közfoglal
koztatás keretein belül mezőgazdasági munkás szak
képzés indult, melyet a Lippai János Szakközépiskola és
Szakiskola bonyolított le. Személyemet is az iskola veze
tősége kérte fel az oktatás levezetésére és gyakorlati hely
biztosítására.

A képzés összes résztvevője sikeres vizsgát tett és átvehette az
OKJ-s bizonyítványát.
Köszönet mindazoknak, akik munkájukkal segítették a
tanfolyam menetét és a vizsga lebonyolítását.
Takács László oktató

Községünkben egy 18 fős csoportot indítottak ezen a szakon. Az elméleti oktatás helyét önkormányzatunk biztosította térítésmentesen, melyet ezúton is szeretnék megköszönni.
A gyakorlati hely saját gazdaságon belül lett megvalósítva. Itt a csoport tagjai megismerkedtek a metszés fortélyaival,
különböző növénytermesztési, állattenyésztési feladatokkal
és az ehhez szükséges gépek használatával. A kezdeti nehéz
ségek ellenére az elméleti és gyakorlati oktatás is sikeres volt,
amely négy részből épült fel (állattenyésztés, növénytermesztés, kertészeti ismeretek és gépüzemeltetés).
Ez év március 3-án – a három hónap alatt elsajátított tan
anyagból – szóbeli és gyakorlati vizsga keretein belül, 3 fős
vizsgabizottság előtt számot adtak a megszerzett tudásukról.
Fóliázás

Gyakorlati oktatás (metszés)
Gyakorlati vizsga

Veteményezés

Kezükben az OKJ-s bizonyítvánnyal
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Iskolai Jótékonysági bál – 2014
A hagyományokhoz híven idén is
megrendeztük iskolánk jótékonysági
bálját, immáron 20. alkalommal.

A 7 törpe
A báli készülődést most nem a
téli hangulat, hanem a tavasz első
napsugarai kísérték. Nem a megszokott időpontban, ám annál nagyobb energiával készülődtek a
tanárok, diákok, szülők, rendezők, szervezők. Munkánknak ter
mészetesen csodaszép eredménye
lett, hiszen a 197 fős vendégsereggel csaknem teljesen megtelt iskolánk tornaterme.
Diákjaink nagyon szép műsorral emelték az est fényét, ám a
tanári kar produkciója is elképesztő sikert aratott. (Köszönet a technikai háttér biztosításáért Soltész
Jánosnak!)
A Nemzetközi Nőnap alkalmából minden hölgy vendégünk kapott egy
aprócska, ám annál szebb ajándékot,
melyet Fodor Györgyné (Láda Andrea)
készített és ajánlott fel. Ezúton is köszönjük szépen!
Ezután tálalták fel a finom, ízletes
vacsorát – köszönet érte a konyhai dolgozóknak!
A hajnalig tartó tánchoz, szórakozáshoz a talpalávalót ismét a Hangulat Trió
biztosította.
Éjfélkor egy aprócska műsorral lep
tük meg vendégeinket, melyet az Ib
rányért Amatőr Színtársulat néhány tagja: Márton Tünde, Bacsó Róbert, Gálik
Evelin, Petrényi Tibor, Rostyó Bri-

gitta, Fejes Edina és a társulat vezetője Ignéczi András adtak elő. Köszönjük
szépen!
2500 darab tombolát adtunk el, és
szebbnél szebb, szín
vonalas ajándékok találtak gazdára.
Itt szeretnék kö
szönetet mondani Ba
zsó Istvánnak és fe
leségének, azért az
önzetlen segítségért,
támogatásért, számtalan felajánlásért, melyet kaptunk Tőlük.
Mindenben készségesen rendelkezésünkre álltak, és nagymértékben megkönnyítet-

Fontos vendégeink
ték a munkánkat. Köszönjük szépen!
Továbbá szeretnék
köszönetet mondani
Munkácsiné Kolozsi
Katalinnak, iskolánk
igazg atójának, aki
egyik főszerepet vállalt a szervezői munkában.
Köszönöm a Szülői Munkaközösség
tagjainak, a pedagógusoknak, az iskola
dolgozóinak, szülőknek, gyermekeknek,

az iskolaszék tagjainak a kitartó munkát.
Bálunk tiszta bevétele: 657.600,– Ft.
lett. Mintegy 200.000,– Ft kiadás terhelte az összbevételt.
Köszönjük a tárgyi felajánlásokat a
következő magánszemélyeknek, cégeknek:
ABC dolgozói, Dr. Balogh Roland,
Dr. Baloghné Frank Barbara, Bazsó István, Bojtos Józsefné, Buji Aranyalma Egységes Bölcsőde és Óvoda, Buji
Benzinkút, Buji Szemle, Buji Szociális Alapszolgáltató Központ, Csikósné
Gerák Gabriella, Dallosné Sveda Erika, Dobiné Munkácsi Melinda, Dr. Elek
Tamás, Fer-fotó, Fibi Sándorné, Fodor
György, Frank Sándor, Gergely Gézáné,
Habina János, Hajdu Gézáné, Harkály
Lászlóné, Henyuszné Bodnár Andrea,
Homonai Csaba, Hudákné
Horváth Tünde, Ibrányi
Sütőüzem, Ilku Jánosné,
Jaczina Mihály, Juszku Jó
zsefné, Katóné Vincze Judit, Kiss Józsefné, Koós
Róbert, Kövér Gyula, Kövér Gyuláné, Id. Kövér
Gyuláné, Mátyás Edit, Mit
ruczki Erzsébet, Moldván Anikó, Moldván Tibor, Dr. Munkácsi Máté,
Munkácsiné Kolozsi Katalin, Namény Tészta Bt.,
dr. Némethné Kósa Mónika, Papp Benjáminné,
Papp Edith Valéria, Dr.
Papp Endre, Seregi János,

Egyik szervező a párjával
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Sváb Gasztro Kft., Szabóné Fekete Ágnes, Szilágyi Zoltánné, Tarcza Lászlóné,
Ta-Te Kft., Toma László, Tóth Lajosné,
Vargáné Bukai Andrea, Vargáné Fekete
Szilvia, Vass Istvánné, Vaszil Józsefné,

Nem lehet szó nélkül hagyni az a
fantasztikus csapat-munkát, amellyel találkoztunk az iskolai jótékonysági bál
szervezése kapcsán. 20 évvel ezelőtt
voltunk kétszázan a bálban, ennyire ma-

Fiatalok
Vígh László, Vinnai Attila, Dr. Vinnai
Győző, Virágné Moldván Mária.
Pénzbeli felajánlások:
Albert Sándor, Barta Miklós Ferenc,
dr. Barta Adrienn, dr. Barta Viktória,
Bazsó Istvánné, Czomba Jánosné, Fejes
Edina, Fibi Sándorné, Id. Géczi Ferenc
és felesége, Graczka Istvánné, Harkály
Gyula, Harkály Gyuláné, Horváth András, Imre József, Mikovics Miklósné,
Napfény Nyugdíjas Egyesület, Németh
Erzsébet, Törzsök Lajosné.
Őszinte szívvel kívánom, hogy ez a
nemes hagyomány még hosszú évekig
kísérje községünk életét!
Fejes Edina Iskolaszék elnöke
Zárszó
A nagy öröm, elégedettség íratja le
velem a következő sorokat:

Oláhék

Egy dolgot szeretnék kiemelni még:
az első szülői megbeszélésünkön elhatároztuk azt, hogy osztályonként két tepsi
süteményt készítenek, kiadás csökken
tés céljából. Bevallom, olyan gondola

Szabóék
gas bevételünk pedig, még soha nem
volt! Őszinte szívből köszönöm különösen az Iskolaszék Elnökének, Fejes Edinának – a sok energiát felemésztő munkát, a sokféle adományát, támogatását!
A fentebb felsorolt neveket nincs értelme megismételni – mindenki jókor volt,
jó helyen!
Sokan megkérdezik, mire fogjuk fordítani? Egyelőre betettük a helyi takarékszövetkezetbe és szeretnénk alaposan, minél szélesebb körben, jól megtervezni, mire fordítjuk, mit támogassunk
belőle. Ennyi keretből már lehet minél
értékesebb elképzelést is megvalósítani. Megvárjuk a TÁMOP pályázat eszközbeszerzési folyamatát, és amit abban
nem sikerült olyan számban beszerezni,
ebből akár pótolhatjuk.

taim voltak, hogy sok egyforma lesz
– vagy a létszámot tudva –, netán nem
lesz elegendő…
Hát nem ez történt. Olyan szemet
gyönyörködtető, változatos, ízléses, kiadós sütemények készültek, hogy öröm
volt a tányérokra nézni! Igazi „lakodalmas” kínálattal lepték meg a részt vevőket! Köszönöm mindannyiunk nevében
ezt a remek gesztust – a tanévzáró alkalmával név szerint is meg fogjuk említeni az alkalmi cukrászokat.
Mi az iskolában egy jól sikerült esemény után így szoktunk búcsúzni:
„Jövőre Veletek, Ugyanígy, Ugyanitt!”
Legyen itt is ez a búcsúszó…
Lejegyezte:
Munkácsiné Kolozsi Katalin igazgató

Táncolók
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Farsang a Szociális Alapszolgáltatási
Központban

Készülnek a jelmezesek

Télbúcsúztató farsangi ünnepséget ren
deztünk a Szociális Alapszolgáltatási Központban, ahol ellátottak és dolgozók ötletes jelmezeikkel szórakoztatták a megjelent
kedves vendégeket. Uzsonnára szendvicset
és farsangi fánkot fogyasztottunk. A farsangi jelmezesek bemutatkozását követően a
nemzetközi nőnap alkalmából egy szál virággal köszöntöttük az ünnepségen megjelent hölgyeket. Ünnepségünk megrendezéséhez segítséget kaptunk az önkormányzat
konyhájának dolgozóitól, Dr. Berencsi Mónika gyógyszerésznőtől, Vass Istvánné, Erzsikétől a zöldséges boltból. Nagyon szépen
köszönjük segítségüket! Jól éreztük magunkat, egy felejthetetlen örömteli délutánt töltöttünk el együtt az intézményben a farsang
jegyében. Ezen a délutánon a tánc, a mulatság, és az öröm minden hétköznapi gondot,
betegséget elfeledtetett az ellátottak körében.

A Nagy ho-ho-horgász

Vargáné Bukai Andrea
SZAK vezető

A varázsló

A kis-kukta

Madárijesztő

Nőnapi köszöntés

Menyasszony
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Maskarások

Megvendégelés

Sorakoznak a jelmezesek

Körtánc

Farsangi fánk

Az alászálló naptól rózsaszínűen bodrozott a mélyedéseksok dzsungeli bokrai között ott virít most is, vadon, a hóvirág.
ben a víz. Madár csevegett, madár dalolt felette a fán. Amikor
Január végén a piacon már vásárolt hóvirágot a feleségének és
elhallgatott, csend lett, csak az este közeledett puha léptekkel.
a lányának is. De ez mennyire más, ez nem melegágyi, a kertben nőtt, a szülei ültették.
A fa alatt a lócán összegömbölyödve egy férfi lebeEmlékek bolydultak fel benÉLETKÉPEK
ne, újabb szakadt szál után
gett az álom és a sírás hatákutakodott, melynek az elgurán. Mellette egy csokor frissen szedett hóvirág gondorult gombolyagja most az apjához vezette. A cöveklábú lósan átkötve pihent. Az anyja
két éve, ezen a napon február végén halt meg. Sokat szen
cát, amelyik makacsul kapaszkodok a földbe, még az apja készítette, azóta is az eső tisztítja, s még most is, a tél végén is, rá vár.
vedett, kínozta a settenkedő halál, de a halála előtt mindent
lerendezett. Hosszú beszélgetéseket folytattak. A kendő alól
Mintha apja ülne mellette, szakálla fehér virág, keze férfikibuggyanó hajtincsében ekkor már megszámlálhatatlanok
ember létére olyan selymes, mint ahogyan ez a rózsalevél hulvoltak az ősz hajszálak, sovány válla, csontos háta elveszett
lott rá a kezére. Feje rácsuklott a kezeire, s némán szívből,
a hálóingében.
könnybelábadó szemmel könyörgött egy ideig, majd felemelte
Jó, hogy láthatlak, mondta mindig, de hol voltál mostanáa fejét, de ekkor arcán már mélységes nyugalom honolt.
ig? Itt vagyok édesanyám, válaszolta ilyenkor, ha el is mentem,
Megrázkódott, megtámadta a friss tavaszi szél, először az
a kaput sohasem csuktam be. Szelíd gesztenye szemeiből váarcát csípte meg, de a derekában is érezte a fázást.
laszul ilyenkor mindig szolid megbocsájtás sugárzott. Egyszer
A hóvirágot gondosan bebugyolálta, úgy indult vele a teazt mondta, fiam, ha majd meghalok, abból a hóvirágból hozmetőbe. A nap még visszanézett rá, mielőtt a horizonton elhúzál a síromra tavasszal, amit apáddal ültettünk. A kert sarkázott volna.
ban vakond túrta, felszaggatott vadalany gyökerek, fattyúhajtá
Oláh Gábor

Egy csokor kerti hóvirág
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BUJ SE hírek • Lassan megkezdődik a tavaszi menetelés
A téli pihenés és a felkészülés eltelté
vel befejezte bajnoki felkészülését a
Buj SE.

labdarúgókat a csapathoz igazolni, akik
mindenképp erőssége lehetnek a Buj
SE-nek és segítenek feledtetni ezt a nem

Tehát március 16-án, vasárnap útjára indul a labda, várunk minél több szurkolót és szóljon hangosan ismét a 3 …
4 … BUJ!
2013 – 2014. évi
Aranyfácán megyei III.
Szabolcsi csoport tavaszi szezon
12. forduló – 2014.03.16. (vasárnap) 1400
Buj SE – Tiszabercel SE
13. forduló – 2014.03.22. (szombat) 1500
Ibrány VSE II – Buj SE
14. forduló – 2014.03.30. (vasárnap) 1500
Buj SE – Tiszavasvári SE II
15. forduló – 2014. 04.06. (vasárnap) 1600

A csapat felkészülése felemásra sikeredett... Voltak olyanok, akik nem
mindig tudtak részt venni az edzéseken
különféle elfoglaltságok miatt (munka,
barátnő, stb.) De azért voltak, akik becsülettel végig csinálták a felkészülést.
Három edzőmérkőzést játszottunk: első
mérkőzésen Gávavencsellő II csapatától
3:2-re, majd Ibrány II-től 6:2-re kikaptunk és végül újra Gávavencsellő II ellen 2:0-ra nyertünk.
A csapat egyben maradt, nem volt távozó és ez szerintem mindenképp pozitív. Vannak olyan labdarúgók, akik az
ősszel nem szerepeltek, de most úgy
döntöttek, hogy ismét csatasorba állnak. Az érkezési oldalon sikerült olyan

túl szép őszi szezont. De lássuk kik is
Ők:
Mari Norbertet Győr–Moson–Sopron megyéből sikerült megszerezni, akire a támadósorban számítunk. Horváth
Csabát Nyírszőlősből (előző csapata
Vasmegyer volt) hívtunk csapatunkhoz.
Novák József nem ismeretlen a csa
pat számára, Őt a szomszédos Gávaven
csellő II-ből igazoltunk és a védelem
közepén fogja megakadályozni az ellenfél támadásait. Végül egy fiatal támadó
érkezett a szomszédos Tiszabercelről,
Lakatos János.
Az újonnan érkezett játékosainknak
az elsődleges cél, hogy megtaláljuk a
helyüket a csapatban.

Bashalom SE – Buj SE
16. forduló – 2014.04.13. (vasárnap) 1600
Buj SE – Tiszatelek SE
17. forduló – 2014.04.20. (vasárnap) 1600
Buj SE – Tiszalök VSE II
18. forduló – 2014.04.26. (szombat) 1600
Gávavencsellő SE II – Buj SE
19. forduló – 2014.05.04 (vasárnap) 1600
Buj SE – Frimex FC
20. forduló – 2014.05.11. (vasárnap) 1700
Gégény FC – Buj SE
21. forduló – 2014.05.18. (vasárnap) 1700
Buj SE – Tiszaeszlár SE
22. forduló – 2014.05.25. (vasárnap) 1700
Tiszadob SE – Buj SE

Buj SE vezetősége

MEGHÍVÓ
„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait.
Ő azt hiszi, csak játék. De mi már tudjuk mire megy a játék.
Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.” (Varga Domokos)

Buj Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családtagjait
a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde ünnepélyes átadására.
Ideje: 2014. március 28., 11. óra • Helye: új óvoda épülete (Rákóczi u. 6.)
Buj község önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: Barta Miklós Ferenc polgármester • Felelős szerkesztő: Mikovics Miklósné
Nyomdai munkálatok: Tóth Nyomda • Munkatársak: Fejes Edina, Mester János, Munkácsiné
Kolozsi Katalin, Dr. Németh Károly, Oláh Gábor, Takács László, Vargáné Bukai Andrea

