
„ Találkozás és búcsúzás 
az élet annyi csak, 
Valaki jön, valaki megy, 
S az emlék megmarad.”        (Leonard Da Ung)

Többek között ezzel a szép gondolattal köszöntünk el 
a végzős diákoktól, vendégektől a 2013/14. tanév ballagá-
si ünnepségén.

Mindig olyan nehéz belegondolni abba, hogy az a 8 év, 
amit az általános iskola falai között töltöttek, hirtelen véget 
ér. Annyi minden történt a nyolc év alatt: jó és rossz egy-
aránt – ahogyan az történni szokott a kis és nagy gyerme-
kekkel.

A most ballagókat alsó tagozatban Toma Erzsébet és 
Lau rinyeczné Tikász Magdolna tanító nénik tanították. Ve-
lük ismerkedtetek az abc betűivel, a számolás, írás rejtel-
meivel.

Felső tagozatban az osztályfőnöki szerepet az ásoknál 
Sol tész Jánosné, a béseknél Tóth Lajosné töltötte. 

A 28 ballagó diák mindegyike beiskolázódott a kö-
zép fokra: 13 szakközépiskolába, 2 gimnáziumba, 12 
szakmunkásképzőbe.

 XXII. évfolyam, 6. szám  •  2014. június Ára: 80,– Ft

Ballagás 2014.
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A táblázatba összefoglaltuk a ballagók névsorát, választott iskoláikat, szakjaikat:

8.aosztály,osztályfőnök:SoltészJánosné

Név Iskola képzés
Beleon Dorián Nyíregyházi Göllesz Viktor Speciális Szakiskola – pék Spec szakisk
Benyusz János Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola – hidegburkoló szakisk
Bodnár Eszter Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola – eladó szakisk
Bodnár Máté Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola – központifűtés, gázhálózat szerelő szakisk

Csatlós Ágnes Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola
– közgazdaságtan, angol nyelvi előkészítő SZKI

Gál Csaba Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola – erdészeti és vadgazdálkodási technikus SZKI
Henyusz Gergő Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola – informatika SZKI
Horváth András Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola – festő, mázoló, tapétázó szakisk
Kazár Beáta Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola – informatika SZKI
Mihalik Alexandra Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola – rendészet SZKI
Radó Márk Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola – járműfényező szakisk
Sváner Lívia Zay Anna Egészségügyi és Informatikai Szakközépiskola – egészségügy SZKI
Szunyogh Roland Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola – divat és stílustervező SZKI

8.bosztály,osztályfőnök:TóthLajosné

Név Iskola Tagozat
Alajtner Rebeka Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola közszolgálat
Bancsók Renáta Nyíregyházi Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola 

és Egységes Gyógypedagóiai Módszertani Int. agrár

Bancsók Richárd Nyíregyházi Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola 
és Egységes Gyógypedagóiai Módszertani Int. agrár

Bancsók Sándor Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola mezőgazdaság
Barta Gabriella Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium kezdő német
Csikós Dániel Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Koll. informatika
Fedor Melinda Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Koll. művészet, közművelődés, kommunikáció
Hajdu Ádám Gergő Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Koll. elektrotechnika, elektronika

Homonai Nándor Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai 
Szakközépiskola és Kollégium oktatás

Humicskó Hajnalka Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium kezdő angol
Kövér Kitti Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium egészségügy
Mészáros Tamás Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola építészet
Nagy Henrietta Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium informatika
Szepesvári Patrik Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola erdészet és vadgazdálkodás
Vincze Mihály Dániel Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola erdészet és vadgazdálkodás

Szomorúan gondolunk arra, 
hogy vége szakadt az együtt eltöltött időnek. 
Kívánjuk minden végzős diáknak, 
hogy vágyaik, elképzeléseik váljanak valóra.  
 
Viszontlátásra hát…

Lejegyezte: Munkácsiné Kolozsi Katalin

Ballagás 2014.



A református gyerekek örömteli esemé-
nyekkelzártákatanévetPéterLászlónétiszte
letesasszonyésaBujiReformátusEgyházköz
ségjóvoltából.

Egyik délután a konfirmációra készülők Nyír-
egyházára utaztak moziba, ahonnan élmények-
kel telve tértek haza. Másnap pedig pazar ven-
dég látás várta gyermekeinket egy kerti parti ke-
re tében. A gyerekek itt jóízűeket beszélgettek, 
kéz műveskedtek, megismerhették a kemencé-
ben sült pizza készítésének fortélyait. Hamar el-
fo gyott az ízletes finomság, amit kétféle desszert 
is követett (csokis fánk, fagylalt) a lurkók nagy 
örömére.

Sokan hozzájárultak ahhoz, hogy gyermeke-
ink élményekben gazdag, vidám hangulatú gyer-
meknapi összejövetelen vehessenek részt. Volt, 
aki a vendéglátást biztosította, aki tésztát dagasz-
tott, aki a fagylaltot felajánlotta, aki utaztatta a 
moziba indulókat, aki fűtötte a kemencét, stb.

A gyermekek és a szülők nevében ezúton sze-
ret nénk köszönetet mondani tiszteletes asszo-
nyunknak áldozatos munkájáért, ill. mindenki-
nek, aki bármilyen formában hozzájárult e vidám 
gyermeknapi eseményekhez.

Árvai Csilla, Fodor Györgyné, 
Molnárné Márta Erika
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Sajtóközlemény
vállalkozásfejlesztési célú, 
adótanácsadói tanfolyam támogatása

A projekt címe: Vállalkozásfejlesztési célú, 
adótanácsadói tanfolyam támogatása
A projekt kódszáma: TÁMOP-2.1.3.A – 12/1-2012-0573
A projekt időtartama: 2012. november 17. – 2014. június 20.

Az Új Széchényi Terv keretében meghirdetett „Munkahelyi képzések 
tá mogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia ré-
giókban” elnevezésű pályázati felhívása során egyéni vállalkozóként 
nyertem és valósítottam meg a „Vállalkozásfejlesztési célú adó-
tanácsadói tanfolyam támogatása” című pályázatot. 

A projekt során adótanácsadói képzés valósult meg, melyet a PEN-
TA UNIÓ Oktatási Centrum Zrt. tartott meg.

Képzés megvalósulásának időtartama:  
2012. november 17 – 2013. november 23. 

A képzés Nyíregyházán, csoportos oktatás keretében valósult 
meg, mely során hetente egy alkalommal nyolc tanítási óra zajlott. 
A projekt időtartama alatt mindösszesen 280 óra valósult meg, a 
képzés eredményeként adótanácsadói képesítésre tettem szert. A 
kép zést szakmai vizsga zárta. 

Az elnyert támogatás összege 308.000 
Ft, mely 100 %-ban fedezte a képzés 
költ ségét, és a projekthez kötődő 
egyéb ki adá sokat.

Református gyermeknap

Késett, valami visszatartotta a tavaszt. Most aztán tom-
bol, bele a nyárba.

Vidám, csivitelő gyereksereg várta a lámpánál, hogy 
átmenjenek a zebrán. A fiatal tanár próbálta őket kordá-
ban tartani, kisebb nagyobb si-
kerrel. Idősebb úr szólította meg, 
aki szemüveget viselt, kopott tás-
kájából könyvek, újságok kandi-
káltak elő. Olyan vénnek, nagyon 
magá nyosnak tűnt. Ennyi gyerek-
kel egyedül van, elkísérhetem-e, talán segíthetek is, ajánl-
kozott. A választ meg se várta, a zöldre váltott lámpánál 
már együtt mentek át az úttesten. Köszönöm, szabadkozott 
a fiatal tanár, de az idős urat nem tudta leszakítani. Szólít-
sál csak kollégának, mondta az, valamikor én is tanár vol-
tam. Amíg elkísérlek benneteket, a kiállításra, – ugye nem 
veszed rossz néven, ha tegezlek. Visszafiatalodom én is. 
Hej, de rég volt az. Gondolkodóra ernyőzte a homlokát. S 
az ember, aki máskor olyan zárkózott volt, aki nem nagyon 
en gedte, hogy a lelkéhez férkőzzenek, most a gyerekek lát-
tán kitárulkozott. Akik talán megérezve a rendkívüli szituá-
ciót, még fegyelmezettebbek volta, szépen párban haladtak.

Milyen jó most így visszaemlékezni a pályára. Sok min-
denen ment keresztül az oktatás az elmúlt évtizedek alatt. 
Most már bevallhatom, hogy a változó programokat, elő
írá  sokat nem mindig tudom követni. Egy azonban biztos, a 

tantárgyaimat tudták és szerették 
a tanítványaim. S emberségből is 
jól felkészítettem őket.

Aztán sok mindent elveszítet-
tem; az első szerelmet, a sérelme
ket, és a boldogtalanságot is. 

„Ma  dáchi” küzdelem volt az életem. De az idő lassan ki-
simítja az emlékezést. Néha még arra ébredek, hogy szól 
a csengő, becsengettek, menni kell. Mert a szívünk színe 
nem látszik, mondják Afrikában. Láttam, messze kalando-
zott már a múltban, mi van körülötte, már nem érdekelte.

Megérkeztek a kiállításra, a bejáratnál elbúcsúztak. 
Gö csörtös kezét nyújtotta, s az mintha egy kicsit megreme-
gett volna. Onnan visszafelé indult a gyógyszertárba, aho-
vá eredetileg is készült valamilyen kenőcsért a régen fájós 
reumás  lábaira. Amiről most, hogyhogy nem, el is felejt-
kezett.

Oláh Gábor

ÉLETKÉPEK

Egy kis nosztalgia
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Május20–23igvidámgyermekzsivajtólvolthangosa
BujiAranyalmaEgységesÓvodaésBölcsődeudvara.
Hagyományainkhozhívenszínesprogramokkalked-
veskedtünkgyermeknapalkalmábólóvodásainknak.

A gyermekek kedden a Közösségi Ház udvarán izgatottan 
várták, hogy felgördüljön a láthatatlan függöny, és az óvó né-
nik, dajka nénik,  színészi képességeiket megmutatva előad-
ják „A három pillangó” című mesét. A dramatizálásnak fer-
geteges sikere volt! A gyerekek szájtátva hallgatták a törté-
netet, elámultak az ötletes kosztümök, díszletek láttán. A dél-
előtt további részében táncházban mozgathatták meg lábaikat, 
megkóstolhatták a dajka nénik, néhány szülő által elkészített 
finom gyümölcssalátát, amelynek egyik hozzávalóját (földi-
eper) Orgonás Zoltán ajánlotta fel. Az asztalok köré gyűlve 
együtt lakmározott kicsi és nagy, barát és testvér, bölcsődés 
korú és majdnem iskolába induló. 

Szerdán az óvoda udvarán mozgásos-ügyességi játékok-
kal vártuk a gyermekeket. Volt egyensúlyozó, labdavezető, 
célbadobó, sor, kötélhúzó verseny. A sportnap végén minden 
gyermek átvehette Toma László Képviselő Úr meglepetés 
csomagját. Természetesen a gyermekek által várva-várt fagy-

laltozás sem marad el, amely BujKözségÖnkormányzatá-
nak ajándéka volt az ugráló várral és a hajtogatott léggömbfi-
gurákkal együtt.

Csütörtökön, a tízórai elfogyasztása után, a Romwalter 
Duó szórakoztatta a gyerekeket, akik nemcsak zenéltek, ha-
nem az előadás végén az egyéni kívánságokat figyelembe 
véve, különböző léggömbfigurákat hajtogattak az ünnepeltek-
nek. Az előadás után elsétáltunk az általános iskolába. Itt az 
udvaron felállított óriási légvárban mindenki önfeledten ug-
rálhatott. Pihenésként az óvoda udvarán ismét a zenéé volt a 
főszerep. A délelőtti tevékenységeket Everdence Együttes fül-
bemászó muzsikája zárta. Szebbnél-szebb népdallal, különbö-
ző népi hangszerrel és népviselettel, a közös tánc által tájegy-
ségünkre jellemző tánclépésekkel ismerkedhettek meg a gye-
rekek.

ÓvodásgyermekeinknevébenmegköszönjükBujKöz-
ség Önkormányzatának, Toma László Képviselő Úrnak,
OrgonásZoltánnakönzetlen,szeretetteljessegítségét.

Mind a három nap után kellemesen elfáradva bújtak ágyba 
a gyerekek, majd a délutáni pihenő végén boldogan mesélték 
élményeiket az érkező szüleiknek.

GYERMEKNAP

Körben áll egy kislányka. Táncház az IKSZT udvarán

Neked ízlik a gyümölcssaláta? – Finom!

Jaj, de elfáradtunk, mókás ez a trambulin

Apróságok nagy öröme...
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A Pillangó csoportból 14 gyerek, a Naprafor-
gócsoportból6gyerekballagottelünnepélyeskere-
tekközött június6.napján.Aballagásiünnepségen
agyermekekdallal, verssel és tánccalbúcsúztakaz
óvodától,óvónéniktől,dajkanéniktőléspajtásaiktól.

Kedves Gyerekek!
Meghatottan, ugyanakkor büszkén engedünk útnak titeket. 

Nem búcsúzunk véglegesen, hiszen itt maradtok a közelünk-
ben, továbbra is lesznek közös programjaink, ünnepeink, de 
szep tembertől a játék mellett már egy érdekes világ, a számok 
és betűk birodalma vár rátok. Tarisznyátokat a három év alatt 
meg töltöttük sok-sok élménnyel, kirándulással, számos közös 
prog rammal, önfeledt, boldog gyermekkorral. Bízunk benne, 
hogy az óvodás évek szép emlékként maradnak meg számo-
tokra, és mindig szeretettel gondoltok majd vissza ránk. Vi-
gyétek magatokkal a szép emlékeket, a vidámságot, melyben 
itt éltetek. Vigyétek magatokkal a szorgalmat, amellyel az is-
ko lában sok-sok ötöst gyűjthettek. A figyelmet, amellyel a ta-
nító néni megtanít írni, olvasni benneteket. Vigyétek maga-
tokkal a szófogadást, amellyel mindig örömet szereztek szü-
leiteknek és vigyétek magatokkal a szeretetet, amellyel boldo-
gabbá válik az élet körülöttetek. 

Kívánunk nektek az iskolai életre jó egészséget, sok örö-
möt, kitartást és mindenekelőtt jó tanulást!

Aziskoláravalófelkészítésbenésagyerekekóvodaine-
velésében részt vett: 

Czeglédiné Hudák Zsuzsanna, Csatlós András Zsoltné, 
Gracz ka Istvánné, Harkály Gyuláné, Kubinka Katalin, Imréné 
Hor váth Edina, Snekszerné Máté Annamária, Szabóné Feke-
te Ágnes óvónő; Balogh Zoltánné, Kolozsi Sándorné, Mészá-
ros Csabáné dajka.

BALLAGÁS

A három pillangó című mese „színészei”

Pünkösdölés 1.

Átszellemült figyelemmel nézik az előadást

Pünkösdölés 3.

Pünkösdölés 2.
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A Megyei Vöröskereszt szer-
vezésében községünkben, ebben 
az évben második alkalommal 
került sor a helyi véradásra a
SzociálisAlapszolgáltatásiKöz-
pontban.

A Vöröskereszt Megyei Szervezete 
nevében szeretném megköszönni a vér-
adáson megjelent donorok részvételét.

Véradók voltak:

Abuczki József Kemecse
Árvai Csilla Vasvári P. u.
Beleon Dóra Bem u.
Benő László Petőfi u.
Berencsi Csilla  Petőfi u.
Bíró Béla Dózsa Gy. u.
Dorcsák Ferenc Arany J. u.

Fedor Anita Liliom u.
Hajdu Alexandra Rákóczi u.
Hajdu Gézáné Rákóczi u.
Hegedűs Katalin Széchenyi u.
Hegedűs Mihályné Széchenyi u.
Hudákné 
    Horváth Tünde Gávai u.
ifj. Kurta János József A. u.
Kató Attila Gávai köz
Kovács István  Táncsics u.
Kovács Viktória Táncsics u.
Kurta János József A. u.
Molnár Gáborné Petőfi u.
Molnár János Bessenyei u.
Oláh Márta Petőfi u.
Purzásné 
    Fekete Gabriella Dózsa Gy. u.
Rálos Józsefné Feketehalom 
Simon Mihályné Petőfi u.
Sváner Róbert Petőfi u.  
Szabóné 
    Fekete Ágnes Rákóczi u.

A véradáson megjelent véradók kö-
zül négy donor most először nyújtott 
se gítő kezet, azzal a szándékkal, hogy 
ember tár saikon segítsenek. 

Községünk legaktívabb véradója Bí-
ró Béla, aki ezen a véradáson 125. alka-
lommal nyúj tott segítő kezet.

Valamennyi megjelent véradónak 
kö szönjük a segítséget!

„Egy csepp vér 
egy csepp emberiség”

62014. június

2014. június 11. – Községi véradás

Búcsúzikazóvodától:Bodnár Boglárka, Horváth Miklós, Humicskó Attila, Juhász Dóra, Kató Lara, Kocsis Milán Botond, 
Kró mer Dornina, Márkus Botond, Péter Amanda, Popovics Krisztián, Prokop Gergő, Radó Sándor, Rátvai Sára, Tóth Mónika 
Nap sugár, Bakos Amanda, Bakos Tibor, Hegyesi Mihály, Hudák Ádám, Ko csis Szilvia, Lakatos Boglárka

Harkály Gyuláné mb. intézményvezető

Pünkösdölés 4.

Kicsik búcsúja Búcsúznak a középsősök... ...és a volt csoporttársak

Legyetek jók, ha tudtok! (tánc)
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KedvesKönyvtárhasználók!
A nyári nyitva tartás a könyvtárban az alábbiak szerint alakul:

júliusbanhétfőtől–péntekig8:00–12:00–augusztusbanszerdánként8:00–12:00
Árvai Csilla könyvtárostanár

Csikós Lívia 2 helyezett III. korcsoport Farkas Réka 2. hely

Májuselsejénkerült soramárha-
gyománnyá vált atlétikai csapatver-
senyreNyírbogdányban.

A II. korcsoportos fiú csapatunknak és 
a Farkas Rékának három tusában (60 m, 
távolugrás, kislabdahajtás) kellett megmu-
tatniuk magukat. Nagyon színvonalas ver-
senyt láthattunk a legkisebbektől, amely 
után izgatottan vártuk az eredményhirde-
tést. Sajnos a fiúk a  4. helyen végeztek pár 
ponttal lemaradva a harmadik helyezet-
től. Farkas Réka viszont éremmel térhe-
tett haza, mivel egyéniben (31 versenyző 
közül) a 2. helyet szerezte meg.

Fiú csapat tagjai voltak: 
Ku pai Tibor, Kanalas Lász-
ló, Gergely Ákos, Bakos Sán-
dor, Nagy Zoltán, Cservenyák 
Kevin.

A III. korcsoportosokra már 
a 4 tusa várt. A lányoknál na-
gyon erős mezőny jött össze. 4 
csapat is kiemelkedett a teljesít-
ményével, többek között a mi-
énk is. Az utolsó versenyszám-
nál (600 m-es futás) a szívüket 
is kifutották, aminek köszön-
hetően a 2. helyre tornáztuk fel 
magunkat, épphogy lemaradva 
a győztes csapattól. Egyéniben 
Csikós Lívia is remekelt. 36 versenyző 
közül a 2. helyet szerezte meg. A fiúknál 
sajnos nem jött ki a lépés, de mivel nagy-
részt fiatalabbak alkották a csapatot, nekik 
majd jövőre kell nagyot alakítani.

Lány csapat tagjai: Csikós Lívia, Vaj-
kó Zsófia, Gergely Zsófia, Nemes Diána, 
Humicskó Hajnalka, Ádám Bettina.

Fiú csapat tagjai: Ádám Tamás, Csi-
kós Miklós, Jónás Zoltán, Radó Attila, Be-
nyusz Péter, Lakatos János.

A IV. korcsoportos fiúk szintén na-
gyon kitettek magukért és a csapatért. A 
vé gén, átérezve az utolsó versenyszám 
fontosságát, mindent erejüket beleadták, 
hogy a dobogón végezzenek. Ez végül si-
került is, mivel a 2. helyen végzett a csa-
pat. Bancsók Sándor egyéniben szintén a 

2. helyet szerezte meg 36 versenyző kö-
zül. A lányok sajnos ellenfél híján háziver-
senyt vívtak, de mondhatjuk persze úgyis, 
hogy nem mertek eljönni az ellenfelek. Az 
aranyérmek ennek ellenére szépen csillog-

tak a nyakunkban, de pár nappal később 
már a megyei döntőben volt jelenésünk. 
Itt már a legjobb csapatokkal kellet fel-
venni a versenyt, ezért is dicséretes a meg-
szerzett 6. helyezés. Bodnár Eszter 54 ver-
senyző közül a 4. helyen végzett. 

A Lány csapat tagjai: Bodnár Eszter, 
Koós Martina, Csatlós Ágnes, Sváner Lí-
via, Humicskó Hajnalka, Kocsis Kriszti-
na.

Fiú csapat tagjai: Bodnár Máté, Radó 
Márk, Mészáros Tamás, Horváth András, 
Bancsók Sándor, Popovics Balázs.

A legjobbak számára ren-
dezték meg az megyei egyéni 
döntőt. Nyíregyházán a Városi 
Stadionban. Csikós Lívia kis-
lab dahajításban (42 versenyző) 
óriási egyéni csúccsal 47 mé-
terre hajította a labdát, ami a 
3 helyre volt elegendő. Nemes 
Diána a leggyorsabbakkal (60 
méteres futás) vette fel a ver-
senyt és sikerült is bekerülnie 
a döntőbe. Ott végül is a 8. he-
lyen végzett (62 ellenfele volt).

Gratulálunk mindenkinek 
az elért eredményekhez, remél-
hetőleg jövőre sikerül még több 
éremmel hazatérni. A ballagó 8. 

osztályos tanulóknak pedig további sike-
rekben gazdag éveket kívánunk. 

Mester János, Popovics Norbert
testnevelők

DSESPORTHíREK•ATLÉTIKA

II. és a IV. korcsoport 
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Munkácsiné Kolozsi Katalin, Oláh Gábor, Popovics Norbert, Vargáné Bukai Andrea

Akik végig a csapatmellett voltak,
azok láthatták a tavaszi szezonban,
hogy ugyan az eredmények elmarad-
takazelvártaktól,deazokajátékosok,
akikvégigottvoltakapályánbecsület-
tel hajtottak, küzdöttek. Sajnos ezek-
ből a játékosokból voltak kevesebben,
pedigaszezonnemígyindult.Avégére
majdnemelfogytunk.

Az is bebizonyosodott, hogy a he-
lyi fiatalokra nem nagyon vagy nem min-
dig lehetett számítani, tisztelet a kivétel-
nek, mert kivétel mindig van. Akik az ősz-
szel játszottak, számunkra érthetetlen 
vagy meg sem magyarázott okokra hivat-
kozva egyszerűen leálltak. Akadtak olya-
nok is akik, mint a mesében egyszer volt, 
hol nem volt. Nem mondhatnánk, hogy a 
szerencse is mellénk állt a szezon során, 
de igaz a mondás, csak annak van szeren-
cséje, aki tesz is érte. A következő szezon 
előtt – mert lesz következő szezon – a ve-
zetőség legfontosabb feladta, hogy olyan 
já tékosokat igazoljanak csapatunkhoz, 
akik nem adják fel a bajnokság felénél, és 
erő sítést jelentenek.

Egyelőre még képlékeny, hogy kik 
lesz nek az új arcok a buji futballpályán. 
Egy biztos a felkészülést Homonai Csaba 
fogja irányítani, ami július második heté-
ben fog kezdődni. Továbbra is nyitva áll a 
csapat ajtaja bár ki előtt, aki úgy gondol-
ja, hogy szeretné tehetségét megmutatni a 
buji publikum előtt. Jó lenne, ha azok a já-
tékosok, akik tavassszal kevesebbet vagy 
egyáltalán nem játszottak, visszatalálná-
nak a csapat öltözőjébe vezető útra.

Továbbra is 3 . . . 4 BUJ!

A tavaszi szezon eredményei  
ésgólszerzői:

•12.fordulóBujSE–TiszabercelSE
0:1(0:0)

•13.fordulóIbrányVSEII–BujSE
3:2(1:2) 
Gól: Mari N., Szentpéteri Á.

•14.fordulóBujSE–TiszavasváriSE
II1:5(1:2) 
Gól: Tarcza T.

•15.fordulóBashalomSE–BujSE
4:2(3:0) 
Gól: Román T., Mester J.

•16.fordulóBujSE–TiszatelekSE
5:0(1:0) 
Gól: Bíró Z. (2), Szentpéteri Á., 
Mari N.,  Takács Cs.

•17.fordulóBujSE–TiszalökVSE
II 2:1 
Gól: Szentpéteri Á., Román T.

•18.fordulóGávavencsellőSEII–
BujSE3:1(1:0) 
Gól: Szentpéteri Á.

•19.fordulóBujSE–FrimexFC4:0
(1:0) 
Gól: Szentpéteri Á., Tarcza T., 
Horváth Cs., Palcsák Z.

•20.fordulóGégényFC–BujSE3:1
(2:1) 
Gól: Szentpéteri Á.,

•21.fordulóBujSE–TiszaeszlárSE
3:3(1:2) 
Gól: Kiss Á. (2), Román T.

•22.fordulóTiszadobSE–BujSE5:2
(3:2) 
Gól: Takács Cs. (2)

A2013–2014esszezonvégeredménye:

  1. Tiszavasvári SE II 22 18 2   2 102   27   +75 56p
  2. Tiszabercel SE 22 16 3   3   66   16   +50 51
  3. Gávavencsellő SE II 22 13 2   7   42   47     -7 41
  4. Tiszalök VSE II 22 12 2   8   66   38   +28 38
  5. Bashalom SE 22 10 5   7   63   49   +14 35
  6. Ibrány VSE II 22 10 5   7   49   40     +9 35
  7. Gégény FC 22 11 1 10   44   42     +2 34
  8. Tiszadob SE 22   9 2 11   70   62     +8 29
  9. Tiszatelek SE 22   6 4 12   51   50     +1 22
10. Tiszaeszlár SE 22   6 4 12   41   55   -14 22
11. BujSE 22   5 2 15 43   52 7 17
12. Frimex FC 22   0 0 22   12 169 -157 –3*

BujSEvezetősége

BUJSEHíREI–Feledhetőszezonután


