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Ára: 80,– Ft

Krisztus feltámadt!
A húsvét nem csupán egy ünnep a sok közül, de még csak nem is a legnagyobb ünnep,
hanem minden ünnep forrása, az élet győzelme a halál fölött,
a fény győzelme a sötétség fölött, a szeretet győzelme a Sátán fölött.
Ennek a jelét pecsételjük rá a proszforára az áldozati kenyérre,
amely Krisztus Urunk testévé válik a Szent Liturgián.
Jézus Krisztus Győz!
Ez a győzelem azonban nem mindenki számára az.
E világi lelkülettel szemlélve – ami a test kívánságát, a szemek kívánságát és az élet kevélységét jelenti – a húsvét érthetetlen és értelmetlen.
A Krisztusban élők számára észrevétlenül elkezd pirkadni és az örök Nap fénye egyre inkább elárasztja szívünket, hogy
győzelmet arasson bennünk és rajtunk, hogy
legyőzze sötétségünket, bűneinket, halálunkat. Így ajándékoz meg bennünket életével,
önmagával.
A te halálod győzte le olyan mértékben,
amennyire átadod életedet Neki! Aki Krisztus nélkül akar élni annak halálát Ő nem
tudja megtörni és megsemmisíteni. A lehetőség mindenki számára adott, senkit nem
kényszerít az örök boldogságra.
Az első húsvét óta a halál csak álmot jelent az Istenben, amelyből lesz felébredés.
Aki elhiszi Krisztus feltámadását az örök
életből részesedik, a mennyország számára

már itt a földön elkezdődik, a szenvedés és a kereszt értelmet nyer. Akik döntenek, illetve folyamatosan döntenek mellette, ami azt jelenti, hogy keresztre feszítik bűnös vágyaikat
és kívánságaikat, csak azok tapasztalhatják meg a feltámadt
Krisztus erejét.
A húsvét minden élet forrása
és célja is. Ami, és aki nincs kapcsolatban a feltámadott Élettel,
az elolvad, mint viasz a tűz színe előtt.
A mi Istenünk feltárta előttünk
szeretetét nagypénteken, és húsvét vasárnap beteljesítette. Ő szeret téged és ez a szeretet nem ismer határokat, nem ismer félelmet, megalkuvást, sötétséget és
akadályt, mindent megtesz azért
akiért eljött: teérted, énértem, miérettünk.
Meghalt értünk, hogy feltámadhasson bennünk!
Tálas Mihály
esperes

Minden kedves lakosnak
Áldott Húsvéti Ünnepeket kíván
Buj Község Önkormányzata!
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2014. április. 6. (Buj község adatai)
Szavazóköri eredmény
Buj – 001. számú szavazókör
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében
szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma

Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel
rendelkező választópolgárok száma

AE

FE

570

368 (64.56 %)
Átjelentkezett választópolgárok

Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő
átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma

Átjelentkezéssel szavazóként megjelent
választópolgárok száma

BOE

GE

5

5 (100.0 %)
A szavazás eredménye

Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma
(az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül)

1
4
5
6
8
9
10
12
15
16
17
19
20
21

Eltérés a szavazóként megjelentek Érvénytelen szavazólapok Érvényes szavazólapok
számától (többlet: + / hiányzó: –)
száma
száma

KE

LE

ME

NE

363

-5

5

358

A jelölt neve

Jelölő szervezet(ek)

Nyíri Sándor
Tolnai Tibor
Nagy János Csaba
Kovácsné Váradi Melinda
Dr. Gyüre Csaba
Bagdi Sándor Gábor
Koji Attiláné
Sipos Éva Katalin
Tóth Miklós
Lakatos Lászlóné
Nagy Tibor Barnabás
Huczman Miklósné
Nagy Attila
Faragó László

JESZ
A HAZA NEM ELADÓ
Független
EU. ROM
JOBBIK
ÖP
SZOCIÁLDEMOKRATÁK
ZÖLDEK
LMP
KTI
KISGAZDAPÁRT-MIÉP
SMS
TBP
Független

23 Juhász Ferenc

MSZP-EGYÜTT-DK-PMMLP

25 Dr. Vinnai Győző

FIDESZ-KDNP

Kapott
érvényes
szavazat
0
1
0
0
89
0
0
1
3
1
0
1
0
0
76
186

A szavazatok száma pártlistánként
A pártlista neve

Szavazat

1 MCP
2 A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT
3 SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI
4 FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT
5 ÚDP
6 FIDESZ-KDNP
7 SEM
8 LMP
9 JESZ
10 ÚMP
11 MUNKÁSPÁRT
12 SZOCIÁLDEMOKRATÁK
13 KTI
14 EGYÜTT 2014
15 ZÖLDEK PÁRTJA
16 ÖSSZEFOGÁS
17 MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP
18 JOBBIK
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen:

0
0
1
0
0
175
1
3
0
0
5
0
1
0
1
0
78
92
357

Országos listás szavazás (jegyzőkönyv)
Szavazóként
A névjegyzékben
megjelent,
és a mozgóurnát igénylő
a szavazókörben
választópolgárok jegyzékében
lakcímmel rendelkező
szereplő, a szavazókörben
választópolgárok
lakcímmel rendelkező
száma
választópolgárok száma

Urnában lévő
lebélyegzett
szavazólapok száma
(az átjelentkezéssel
leadott szavazólapok
kivételével)

Összesen

570

368

363

Pártlistás

570

368

363

0

0

0

Nemzetiségi
összesen

Eltérés
a szavazóként
Érvénytelen
Érvényes
megjelentek
szavazólapok szavazólapok
számától
száma
száma
(többlet: + /
hiányzó: -)
-5

6

357

6

357

0

0

Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma

Átjelentkezéssel szavazóként
megjelent választópolgárok száma

BOL

GL

5

5
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Buj – 002. számú szavazókör
Jegyzőkönyv
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében
szereplő választópolgárok száma

Szavazóként megjelent választópolgárok száma

AE

FE

682

407 (59.68 %)
Eltérés a szavazóként megjelentek Érvénytelen szavazólapok Érvényes szavazólapok
számától (többlet: + / hiányzó: -)
száma
száma

Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma
KE

LE

ME

NE

407

0

7

400

A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve

A szavazatok száma pártlistánként

Jelölő szervezet(ek)

Kapott
érvényes
szavazat

1 Nyíri Sándor

JESZ

1

4 Tolnai Tibor

A HAZA NEM ELADÓ

0

5 Nagy János Csaba

Független

2

6 Kovácsné Váradi Melinda EU. ROM

A pártlista neve

Szavazat

1 MCP

1

2 A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT

0

3 SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI

2

4 FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT

1

5 ÚDP

0

0

6 FIDESZ-KDNP

94

228

8 Dr. Gyüre Csaba

JOBBIK

9 Bagdi Sándor Gábor

ÖP

1

10 Koji Attiláné

SZOCIÁLDEMOKRATÁK

0

12 Sipos Éva Katalin

ZÖLDEK

1

10 ÚMP

0

15 Tóth Miklós

LMP

3

11 MUNKÁSPÁRT

1

16 Lakatos Lászlóné

KTI

2

12 SZOCIÁLDEMOKRATÁK

0

17 Nagy Tibor Barnabás

KISGAZDAPÁRT-MIÉP

1

13 KTI

1

19 Huczman Miklósné

SMS

3

14 EGYÜTT 2014

3

20 Nagy Attila

TBP

0

15 ZÖLDEK PÁRTJA

1

21 Faragó László

Független

1

16 ÖSSZEFOGÁS

1

23 Juhász Ferenc

MSZP-EGYÜTT-DKPM-MLP

25 Dr. Vinnai Győző

FIDESZ-KDNP

7 SEM

2

8 LMP

5

9 JESZ

0

17 MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP

52

52

18 JOBBIK

105

Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen:

239

403

Országos listás szavazás (jegyzőkönyv)
Eltérés
a szavazóként
Érvénytelen
Érvényes
megjelentek
szavazólapok szavazólapok
számától
száma
száma
(többlet: + /
hiányzó: –)

A névjegyzékben
és a mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzékében
lévő választópolgárok
száma

Szavazóként
megjelent
választópolgárok
száma

Urnában lévő
lebélyegzett
szavazólapok
száma

Összesen

682

407

407

–

–

403

Pártlistás

682

407

407

0

4

403

0

0

0

–

–

0

Nemzetiségi
összesen

Buj – 003. számú szavazókör
Jegyzőkönyv

A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében
szereplő választópolgárok száma

Szavazóként megjelent választópolgárok száma

AE

FE

564

296 (52.48 %)

Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma

Eltérés a szavazóként megjelentek Érvénytelen szavazólapok Érvényes szavazólapok
számától (többlet: + / hiányzó: -)
száma
száma

KE

LE

ME

NE

296

0

4

292
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A szavazatok száma jelöltenként

1
4
5
6
8
9
10
12
15
16
17
19
20
21

A szavazatok száma pártlistánként

A jelölt neve

Jelölő szervezet(ek)

Nyíri Sándor
Tolnai Tibor
Nagy János Csaba
Kovácsné Váradi Melinda
Dr. Gyüre Csaba
Bagdi Sándor Gábor
Koji Attiláné
Sipos Éva Katalin
Tóth Miklós
Lakatos Lászlóné
Nagy Tibor Barnabás
Huczman Miklósné
Nagy Attila
Faragó László

JESZ
A HAZA NEM ELADÓ
Független
EU. ROM
JOBBIK
ÖP
SZOCIÁLDEMOKRATÁK
ZÖLDEK
LMP
KTI
KISGAZDAPÁRT-MIÉP
SMS
TBP
Független
MSZP-EGYÜTT-DK-PMMLP
FIDESZ-KDNP

23 Juhász Ferenc
25 Dr. Vinnai Győző

Kapott
érvényes
szavazat
6
1
1
0
75
2
1
1
3
0
2
1
0
2
31
166

A pártlista neve
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Szavazat

MCP
A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT
SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI
FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT
ÚDP
FIDESZ-KDNP
SEM
LMP
JESZ
ÚMP
MUNKÁSPÁRT
SZOCIÁLDEMOKRATÁK
KTI
EGYÜTT 2014
ZÖLDEK PÁRTJA
ÖSSZEFOGÁS
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP
JOBBIK
Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen:

0
1
2
2
0
165
0
4
1
0
1
0
1
5
1
1
25
81
290

Országos listás szavazás (jegyzőkönyv)

Összesen
Pártlistás
Nemzetiségi
összesen

Eltérés
a szavazóként
Érvénytelen
Érvényes
megjelentek
szavazólapok szavazólapok
számától
száma
száma
(többlet: + /
hiányzó: –)

A névjegyzékben
és a mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzékében
lévő választópolgárok
száma

Szavazóként
megjelent
választópolgárok
száma

Urnában lévő
lebélyegzett
szavazólapok
száma

564
564

296
296

296
296

–
0

–
6

290
290

0

0

0

–

–

0

Dr. Németh Károly jegyző

Átadtuk községünk új óvodáját
2010 októberére községünk lakói megelégelték kis falunk elhanyagoltságát és
a változás mellett voksoltak. Miközben
szomszédos településeink épültek-szépültek, addig Buj község már régóta egy szinten mozgott, érdemleges fejlesztés nem
igazán történt. A 2010. évi választás előtti beruházások is javarészt a problémákat
juttatták felszínre, mint történt az például
az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
és a bölcsőde esetében is.
Hivatalba lépésünkkor azonnal tudtuk,
hogy sok munka vár ránk az elkövetkezendő
időszakban. Nagy összefogással, valamint
társadalmi munkákkal elindultunk a fejlődés útján.
Fejlesztéseket hajtottunk végre több területen is, melyek között kiemelkedik az itt
lévő új óvoda.
Úgy gondolom, falunk egyik legszebb
ékszerdobozává nőtte ki magát ez a komplexum.

Harkály Gyuláné köszöntötte
a vendégeket

De hogyan is jutottunk idáig? Már a Szociális Alapszolgáltató Központunk felújítását követően szorgalmazni kezdtük a régi
óvodánk felújítását, azonban sokkal ideálisabbnak mutatkozott ezen a területen megvalósítani a beruházást. Így sikerült két régi
épületet is megmentenünk a leamortizálódástól.
2012-ben Buj Község Önkormányzata
az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program keretén belül nevelési intézmények fejlesztésére nyert pályázatot, egy
új óvodai épületegyüttes létesítésére. Az Európai Regionális Alapból és a hazai központi költségvetési irányzatból 117.190.000,- Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesült
önkormányzatunk.
Az új létesítmény a jelenleg már nem
használt, volt általános iskola telkén, annak
felhasználható épületrészeinek felújítása, átépítése, illetve új épületrészekkel való bővítése által került kialakításra. Az óvoda céljára a két meglévő épület felújítása mellett új
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Barta Miklós
Ferenc
polgármester úr
bemutatta
a projektet

Dr. Vinnai Győző
kormánymegbízott úr
köszönti
a megjelenteket

Szabó Emőke
és Orosz Dominik
köszöntője

Kató Lara
verset mond

A Pillangó csoport néptánca

Szalagátvágás
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épületrészek építésével kívántunk egy mai kor igényeinek megfelelő gyermekintézményt létrehozni, mely 4 csoportszobát, külön egyéni foglalkoztatószobát, tornaszobát, 100 adagos melegítőkonyhát, orvosi szobát, valamint ezek működtetéséhez nélkülözhetetlen, legszükségesebb kiegészítő helyiségeket magában
foglalva készült el.
A helyiségbejáratok kialakítása akadálymentes közlekedést
tesz lehetővé. Az intézmény területén gumiszőnyeges külső tornapálya is kialakításra került, mely a gyerekek számára az egészséges mozgást segíti és biztosítja majd.
2014. január 28-án Andro-Team Kft. befejezte az építést.
Büszkén kijelenthetjük, hogy a térség egyik legfejlettebb óvodáját tudhatjuk magunkénak. Így rövidesen községünk még nem iskoláskorú gyermekeit fogadhatjuk ebben a mai kornak megfelelő új komplexumban, akiknek ezúton is kívánom, hogy örömmel foglalják majd el az új óvodájukat. A beruházás összköltsége 158 millió forint volt. Bár nehezen indult, hiszen a jelentkező
kivitelezők nagyobb költségben végezték volna el a munkálatokat, de kitartás és a sorozatos tárgyalások meghozták a várva várt
eredményt. Ma egy olyan épület előtt állhatunk, melynek a kialakításával nagyon sok buji lakos álma vált valóra. Ezért is szeretnék most külön köszönetet mondani a példaértékű támogatásért
Dr. Vinnai Győző kormánymegbízott úrnak és Dr. Karakó László országgyűlési képviselő úrnak, hisz az ő segítségük nélkül nem

Az új óvoda megáldása, megszentelése

Vendégeink

avathatnánk fel ezt a csodálatos óvodát. Köszönetet kell mondanom az Andro-Team Kft. ügyvezetőjének, Balogh János úrnak is,
aki referenciaértékű munkájával tette bámulatossá ezt a területet.
Szeretnék külön köszönetet mondani Buj község jegyzőjének,
Dr. Németh Károlynak is az áldozatos, példás munkájáért, továbbá köszönet illet mindenkit, akik részt vettek ebben a beruházásban.
Ha már ilyen szép számban összejöttünk ma, engedjék meg,
hogy megragadjam az alkalmat és ezúton is kijelentsem Önök
előtt, Buj község elindult a fejlődés útján. Megújult a szociális
alapszolgáltató épületünk, a ravatalozónk, új főutunk lett, megépült ez a gyönyörű szép óvodánk, épül az új egészségügyi központunk és szeretnénk az elmaradt mellékútjainkat az éven aszfaltburkolattal ellátni. Ezeket a fejlesztéseket támogatás és segítség nélkül nem sikerült volna megvalósítani. Ezért hadd köszönjem meg még egyszer Dr. Vinnai Győző kormánymegbízott úrnak a településünk segítségére fordított energiáját és támogatását.
Mint ez a gyönyörű új óvoda is bizonyítja, úgy hiszem, ez
alatt a közel 4 év alatt sikerült látványos eredményeket elérnünk.
Kérem Önöket, tiszteljenek meg bizalmukkal továbbra is bennünket, hogy a fejlődés onnan folytatódhasson tovább, ahol most
tartunk.
Barta Miklós Ferenc
polgármester

Tudlik Jázmin szavalata

Pohárköszöntő

7

2014. április

„Nôk egészsége,
családok egészsége”
Tisztelt buji Hölgyek!
Tájékoztatom Önöket, hogy önkormányzatunk felkérte Dr. Hajnal Melinda szülész-nőgyógyász szakorvost, hogy településünkön nőgyógyászati rákszűrést végezzen, melynek költségét az önkormányzat vállalja.

Azt tapasztalom, hogy nagy rá az igény, sokan érdeklődtek tőlem ez ügyben. Polgármester úr támogatta a kezdeményezésemet. Most egy egynapos szűrővizsgálatot sikerült megszervezni.
Községünk vezetése fontosnak tartja a lakosság egészségét, megkönnyítve a szűrővizsgálatokon való részvételt
is. Pl.: mammográfiai vizsgálathoz ingyenes busz biztosítása, amit sajnos kevesen vettek igénybe, így a községi kisbuszunkkal megoldottuk. Az utazók nevében tolmácsolom
köszönetüket.
Vizsgálat ideje: 2014. május 12. (hétfő) 8.30-15.30-ig
Vizsgálat helye: Védőnői szolgálat, Buj, Kossuth u. 2.
Vizsgáló orvos:	Dr. Hajnal Melinda szülész-nőgyógyász
szakorvos
Időpontkérés: Buj Község Önkormányzata
Humicskó Gáborné
	Személyesen, vagy telefonon:
06-20/999-89-69, vagy 205-455
Kiss Józsefné
védőnő

A megvénült tél, mint a nem kívánt vendég, március végéfordított a szegénységnek, jött a háború, meg ami azt követre megszégyenülten távozott. Ketten ültek az udvaron egy lóte, elveszett mindene. Nyugtalankodott benne is a szerelem,
cán. Két férfi, egykoron elválaszthatatlan jó barátok. Most az
de mire odajutott volna, megöregedett. Az asszonyt pedig szeünnephez illően voltak öltözve. Ragyogott rajtuk a csizma, a
retni kell, az asszony semmitől sem hal meg, csak attól, ha
fekete mellényükből kiviláglott a hófehér ingük. Szembe venem szeretik. Szeme a tornác felé kutatott, ahol a ház asszolük az istállóban a lovak úgy kapálták a hídlást, mintha táncnyát sejtette. András mintha megérezte volna, mi megy végra akarnának perdülni. Az elsőfübe barátjában, újból töltött és válves csikó nyerítése jelezte, eljött az
tott is. Emlékszel komám, amikor a
ÉLETKÉPEK
itatás ideje. Az udvart a gazda már
nagy gyakorlaton voltunk, a lányok
hétvégén elseperte, hogy ne lássa
a kaszárnyáig kísértek minket, sírvasárnap, hogy szemetes az udvar.
tak, mint a szomorú fűzfa harmatoA tornácról, a muskátlik mögül
záskor. Vagy amikor a szénakaszáTerike gyengéd érzelmekkel nézte a két férfit, Andrást a férláskor meglestük őket, hogy a feltűrt szoknyájuk alól hogyan
jét, és Mihályt, akit évek óta nem látott. Most a hatodik faluviláglik ki fehér lábszáruk.
ból jött át, úgy mondta, locsolkodni. Valamikor együtt legyesEgy idő után elfáradt bennünk a beszéd, talán a bor is tetkedtek körülötte. Hogy végül is miért Andrást választotta, nem
te, halkan dúdolni kezdtünk. Valamikor tánccal egybekötötten
tudja ma sem, de jól választott, nem bánta meg. A fiúk együtt
mulattak, most már csak úgy asztalt könyöklően.
jártak iskolába, vásárokba, bálokba, együtt szolgáltak a kaA nótázásra lejött hozzájuk Terike. Szelíden, kedvesen kortonaságnál is. Mintha felhallatszanának a véget nem érő régi
holta őket. Két vén korhadozó fa, már csak a tar ágaitok vantörténeteik a tanító úrról, aki Mihály helyett Andrison törte
nak, fogaitok is kettő-három, azok is milyen messze egymásel a pipaszárát, vagy az országos vásárról, amikor az eladott
tól, mikor akartok végre meglocsolni, elviszik a hímeseket a
süldők árát elmulatták az első kocsmában.
szomszéd fiúk.
Sűrűn kotyogott a korsó, szaporodott a szó, majd elpárSzedelőzködtek, próbálták kihúzni magukat egyenesre,
toltak a pálinkától a bor javára, és az apróbb, nagyobb emmint egy szurony, egymást átölelve lassan elindultak a terített
lékek továbbra is frissen, szaporán szaladtak elébük. Mihályasztalhoz a szobába.
nak volt több mondanivalója, a kovásztalan szomorú napokból neki több jutott. Mire nagy-nagy munkával lassan hátat
Oláh Gábor

A váratlan locsoló
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DSE sporthírek
A III. kcs-os kézilabdás lányoknak a második fordulót
rendezték meg Demecserben. Két győzelemmel és egy vereséggel érkeztünk a folytatásra.
Első meccsünket a veretlen Geszteréddel vívtuk meg. Tanultunk a korábbi hibánkból és jól felkészülve, sikerült sokáig meglepni az ellenfelünket. Hiába vezettünk szinte végig
a mérkőzésen, az utolsó pillanatokban kiegyenlített a későbbi csoportgyőztes és 5:5-ös döntetlent értünk el ellenük. Ezután következett az Ibrány elleni örökrangadó. Itt már több lehetőséget kaptak a cserepadon ülők is és szép teljesítmén�nyel meghálálva, 10:7-re le is győztük őket. Az utolsó mérkőzésünk sajnos elmaradt (Kállósemjén nem tudott eljönni. Korábban 13:8-ra nyertünk ellenük). Összességében elmondható, hogy nagyon sokat fejlődött a csapat, egyénileg is egyre
ügyesebbek a lányok, de ez most „csak” a 2. helyre volt elegendő a nagykörzeti bajnokságban. Csikós Lívia kiemelkedett
a harcosságával, gólerős játékával, Kanalas Katalin a védekezésben nem ismert kegyelmet, míg Vajkó Zsófia a helyzeteit használta ki biztos kézzel. Kapuban Humicskó Gabriella is
hozta a formáját, de a többiekre sem lehet panasz (legfiatalabb
játékosunk, Farkas Réka is megszerezte 1. bajnoki gólját).

Végeredmény:
1. Geszteréd
2. Buj
3. Ibrány
4. Kállósemjén

11 pont
9 pont
4 pont
0 pont

Csapat tagjai voltak még: Tóth Lívia, Nemes Diána, Gergely Zsófia, Henyusz Gitta, Balázs Patrícia, Csikós Boglárka,
Ádám Bettina, Farkas Réka, Kövér Gréta, Fallenbüchel Eszter, Suszter Zsófia, Berecz Kitti, Bancsók Evelin.

Popovics Norbert
testnevelő

Itt az ideje lassan...
Annak, ha valaki önadózó és készíti az adóbevallást, hogy támogasson
olyan civil szervezeteket, amelyeknek
erre nagy-nagy szüksége van.
Sajnos még mindig jellemzők olyan
adatok, hogy:
• A felajánlók közel fele nem rendelkezik adója 1 százalékáról egyik
civil szervezet számára sem.
• H
 ibásan töltötték ki a nyilatkozatot.
• Többen nem tudnak erről a lehetőségről.
Mi a teendő?
Meg kell szerezni a támogatni kívánt civil szervezet nevét, adószámát.
Iskolánk alapítványának az adatai a
következők:



BUJI ISKOLÁSOKÉRT
ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18804548-1-15

Miért kérjük Önöket?
Mert jó érzés adni! Az alapítvány a
gyerekeket, programjaikat az Önök segítségével tudja támogatni.
Ráadásul adójuk 1 százalékának felajánlása egy fillérbe sem kerül, hiszen
ezt az összeget amúgy is befizettük az
államkasszába. Az adó 1%-áról viszont
magunk dönthetjük el, hogy kinek a
számlájára menjen.
Csupán 2 sor kitöltése, 1 perc az
egész – megéri…
Mátyás Edit
B. I. Alapítvány elnöke

Kérjük Ön is támogassa a Buji Diáksport Egyesületet a személyi jövedelemadója 1%-ával! Ezúton is köszönjük az egyesület javára 2013-ban felajánlott SZJA 1%-okat! A befolyt ös�szeget sportfelszerelések vásárlására és
a gyerekek versenyeztetésére fordítjuk.
Adószám: 18791879-1-15
Popovics Norbert DSE elnök
A Napfény Nyugdíjas Egyesület is
jogosult a személyi jövedelemadó 1%ának elfogadására. Kérjük, ha még nem
döntött, válassza Egyesületünket, és támogassa adója 1%-ával. Köszönjük!
Adószáma: 18817375-1-15
Németh Erzsébet egyesület elnöke

Buj község önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: Barta Miklós Ferenc polgármester • Felelős szerkesztő: Mikovics Miklósné
Nyomdai munkálatok: Tóth Nyomda • Munkatársak: Kiss Józsefné, Dr. Németh Károly,
Oláh Gábor, Popovics Norbert, Tálas Mihály

