
Megkezdődött a 2014/2015. neve-
lési év, mellyel együtt új évszak kö-
szöntött ránk új változásokkal, meg-
lepetésekkel, örömökkel. A változás 
nemcsak a természetben következett 
be, hanem intézményünk életében is. 

Régóta dédelgetett álmunk volt, 
hogy a mai kor elvárásainak megfelelő, 
mo dern, esztétikus óvodában dolgoz
hassunk. Nagyon megörültünk, ami
kor kiderült, sikeres pályázat kereté
ben felújítják, bővítik a régi általános 
is kola épületét, és négycsoportos óvo
dává varázsolják. A beruházás sikeres 
befejezését követő projektátadó ünnep
ségre március végén került sor. Ekkor 
még csak egy impozáns épület kaptunk 
meg. Óvodává a gyerekek avatták, ami
kor csillogó szemmel beléptek az in
tézmény kapuján és birtokba vették az 
épületet és helységeit. 
Ám ezt megelőzően jú
lius utolsó hetében elő
ször még ki kellett ürí
teni a régi óvoda épüle
tét. Könnyűnek tűnt el
ső hallásra, de amikor 
be lekezdtünk kiderült, 
igencsak embert próbá
ló, fáradsá gos munkával 
járó fel adat. A játékok 
össze  csomagolásában 
a gyerekek is segítet
tek. A nagyobb bútorok 
mozgatásához az önkor
mányzat segítségét kér
tük. Kollégák, külsős 
segítők összehangolt, 
szer vezett munkájának 

köszönhetően, egy hét alatt kiürítettük 
az épületet és rendeztük be új „ottho
nunkat”

Augusztus 25én fogadtuk a gye
rekeket az új környezetben. Az új cso
portszobák tágasak, világosak, a krea
tív óvodapedagógusoknak köszöntető
en barátságosak, esztétikusak. A bútor
zat, a játék, eszközállomány korszerű. 
A játszóudvarok mind a négy cso port 
számára zártak, számtalan játék, moz
gás és élmény lehetőséget kínálnak. Az 
udvarrészek parkosítása még folyamat
ban van, ezért szeptember végén Mi
hály napi vásárt rendezünk a szülők és 
minden érdeklődő bevonásával. E jeles 
nap lehetőséget 
kí nál arra, hogy a 
gyerekek ünnepé
lyes keretek kö
zött is birtokba ve

gyék az óvodát. 
Az itt befolyt ösz
szegből és adomá
nyokból szeretnék 

rendezettebbé tenni az udvar egy részét. 
No vembertől beindítjuk a só szobát is, 
ahol heti rendszerességgel szervezünk 
játékos foglalkozásokat a gyerekeknek. 
A só szoba levegője rendkívül tiszta, jó
tékony hatása segíti az egészség meg
őrzését, gátolja a légúti betegségek ki
alakulását. Ajtaja nyitva áll minden ér
deklődő számára. Szintén novembertől 
lehetőség nyílik arra, hogy a nagycso
portosok Edina óvó néni és Melinda 
óvó néni segítségével, játékos angollal 
és népi gyermekjátékokkal ismerkedje
nek meg. 

Az intézmény dolgozói, a gyerme
kek és a szülők is azt az álláspontot kép

viselik, hogy megér te a 
sok munka, fá ra dozás, 
hiszen egy kor szerű, 
gyö nyörűen felújított, 
tor naszobával, só szo
bával, fejlesztő szobá
val, orvosi elkülönítő
vel, öltö zők kel, csodála
tos mos dókkal és mind
azokkal az eszközökkel 
ellátott épületben kezd
hettük meg a nevelési 
évet, amelyek a korsze
rű nevelést, fejlesztést 
segíteni fogják, hatéko
nyabbá teszik.

Még egyszer köszö
ne tünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik azon 
fáradoztak, hogy ez a 

szép és korszerű intézmény megvaló
sulhatott. 

Harkály Gyuláné 
megbízott intézményvezető

 XXII. évfolyam, 9. szám  •  2014. szeptember Ára: 80,– Ft

Régóta dédelgetett álmunk 
vált valóra
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Buj Község Önkormányzata az 
idén 12. alkalommal rendezte meg a 
Le csófőző Falunapot. Polgármester 
úr köszöntötte a megjelent vendége-
ket, a község lakosságát. Az egyházi 
méltóságok első alkalommal áldásu
kat adták a rendezvényre, majd az 
ünnepélyes tűzgyújtással kezdetét 
vette a főzőverseny. Ebben az évben 
39 csapat nevezett a főzőversenyre.

A rendezvényt megelőző héten ak
tív szervezőmunka folyt, illetve a sport
pályán szorgos kezek készítették elő a 
hely színt. A jó időnek, a sok színvona
las produkciónak köszönhetően vidám 
hangulatban telt augusztus utolsó szom
batja. A produkciókban sem volt hiány, 
a fellépők változatos műsorszámmal 
ked veskedtek a közönségnek. A kultu
rális műsoron kívül volt vidámpark, ví
zi foci, lovasfogatos kocsikázás. 

Aki ellátogatott e jeles napra, le
gyen az „kicsi vagy nagy”, biztosan ta
lált magának szórakoztató és örömte
li elfoglaltságot. Nem szabad azonban 
arról sem megfeledkezni, hogy mind
ezek nem jöhettek volna létre, ha nem 
találunk önzetlen támogatókat. Ezúton 

szeretnénk megköszönni mindazoknak, 
akik munkájukkal, kitartásukkal anya
gi és tárgyi felajánlással hozzájárultak, 
hogy ez a nap sikeres és feledhetetlen 
legyen számunkra.

Román István agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár
ünnepi beszédet mond

Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő úr 
ünnepi beszédet mond

Barta Miklós Ferenc polgármester úr 
köszöntője
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Kozma Péter kormánymegbízott úr 
ünnepi beszédet mond

Az egyházi méltóságok megáldják 
a rendezvényt



Pénzbeli felajánlás:

• Dr. Barta Adrienn
•  Barta Miklós 

Ferenc
• Dr. Barta Viktória
• Bazsó Istvánné
• Bódvai József
• Bódvai Tamás
• Buhajla János
• Buj Kiss+Kiss Kft.
• Dr. Gutlébeth Linda
• Kiss Józsefné
•  Munkácsiné 

Kolozsi Katalin
• Patkó Csárda
• ReálProfit Kft.
•  Takács Plusz Ker 

Kft.
• Tanyik András
•  Tiszavasvári 

Takarékszövetkezet
• Toma László
• Virág Zsolt

Tárgyi felajánlás:

• Dr. Balogh Roland
• Bazsó István
• Buhajla János
•  Buji Aranyalma 

Egységes Óvoda 
és Bölcsőde

 •  Buji Szociális 
Alapszolgáltatási 
Központ

• Czeglédi Lajos
•  Czeglédiné 

Hudák Zsuzsa
•  Erdélyiné 

Oláh Katalin
• Fazekas András
• Dr. Fazekas Sándor
• Fekete Katalin
• Frank Sándor
• Graczka Istvánné

• Harkály Gyuláné
• Harkály Lászlóné
•  Kótaji Drótfonó 

és Betonüzem
• Kovács Miklósné
• Mester János

• Dr. Németh Károly
• Orosz József
• Patkó Csárda
• Román István
• Vinnai Attila
• Toma László

A verseny helyezettjei:

•  I. Buji Aranyalma Egységes 
Óvoda és Bölcsőde – retró 
lecsó – LCD televízió

•  II. Paszabért Baráti Kör – 
habart, kolbászos, gombás, 
címeres lecsó 
– mikrohullámú sütő

•  III. Buji Szociális 
Alapszolgáltatási Központ, 
Buj – hagyományos 
kolbászos lecsó – porszívó

A felajánlók különdíját 
kapták:

• Krúdy Óvoda
•  Buji Aranyalma Egységes 

Óvoda és Bölcsőde
• Napfény Nyugdíjas Egyesület
• Béres Károly
• Czeglédi Lajos
•  Buji II. Rákóczi Ferenc Álta

lános Iskola és Alapfokú Mű
vészeti Iskola

• Ibrányi Járási Hivatal
• Árvai Csilla

Különdíjat kapott:

•  Ibrány Város Polgármesteri 
Hivatala

• Kiss Ákos
• Hegyes Attila
•  Tiszabercel Község  

Önkormányzata
• Krúdy Óvoda
• ADVIKA Gazdabolt
• Béres Károly
• Lázár Zsolt
• Czeglédi Lajos
•  Gávavencsellői Mozgás 

korlátozottak Egyesülete
• Horváth Aladár
• Mamira Vilmos
• Csikai György
• Bazsó István
• TÁMOP
• Szabolcsi Baráti Kör
• Szenpéteri Ádám
• Juszkuné Mosoly Csapat
• Győriné Mostyák Anna
• Munkácsi József
• Dr. Némethné Kósa Mónika
• Kövér Gyula
• Román József
• Ifj. Toma Sándor

• Belus György
• Kovács Erika
• Makula Károly Tibor
• Soltész János
• Takács Zoltán
• Buhajla Jánosné
• Laskay Attila
• Bancsók Elemér

a Szervezők

2014. szeptember

A meghívott vendégek Vastag Csaba és rajongói

5

Kiváló Közalkalmazotti díj átadása

Jucus

Aradszky László

Ünnepélyes tűzgyújtás
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Elröppent a nyári szünet, a sárguló levelek az 
őszt idézik már. A szünidei élmények után új felada-
tok várnak diákjainkra – az emberi tudás hatalmas 
bi rodalmában kell egy újabb lépcsőfokkal feljebb 
jutni.

Az elmúlt időszakban egy sor változás lépett életbe 
a közoktatás területén, széleskörű reform zajlott le. Eb
ben a tanévben a már kialakult rendszernek a „finom
hangolása”, sőt további szerkezeti átalakítása várható 
– fenntartói szinten.

Abban az óriási örömben volt része a buji diákok
nak, hogy a TÁMOP pályázat révén különböző, díjta
lan táborokban – sport, tánc, természetvédelmi, ke-
rékpár, angol – vettek részt gyönyörű magyarországi 
helyszíneken: Balaton (Hévíz, Rév fülöp), Velenceitó, 
Szilvásvárad, Tiszaújváros. 

A tapasztalataink szerint feledhetetlen élményt nyúj
tott a zö mében hátrányos helyzetben élő családok gyer
mekei számára a programban, ellátásban gazdag egy 
hét. Nagyon büszke vagyok a táboroztató pedagógusa
inkra a szervezésért, lebonyolításért – komoly munka, 
kihívás volt!

A fenntartó – Klebelsberg Intézményfenntartó Köz
pont – 10 tanuló csoport beindítását hagyta jóvá. 194 
ne bulóval kezd jük a tanévet. Az újonnan belépő első 
osztályosok száma: 21. 

Az új tanévben feladattervéből néhány 
tevékenységet emelek ki, a teljesség igénye 
nélkül:

⇒   A kerettantervi felmenő rendszer az 
1–2. és 5–6. évfolyamokra terjed ki. 
Ugyan itt folytatódik a hit és er-
kölcstan oktatása. 

⇒   Ugyanez jelenik meg a hit és er
kölcstan vonatkozásában is.

⇒   A mindennapos testnevelés az idén 
már az 1–2–3., és 5–6–7. évfolyam
okra tevődik. Külső mozgási lehe
tőségek az úszás, ill. második fél
évben kísérleti jelleggel az 5. évfo
lyamon a lovaglás beindítása.

⇒   A tanulók foglalkozásai 16 óráig tar
tanak. Ez alatt a tanulók napközbeni 
felügyeletét, a szabadidő hasznos el
töltését, változatos programok biztosítását kell 
megszervezni. A délutáni foglalkozásokon való 
részvétel kötelező! 

A szülő kérésére az igazgató mentesítheti a gyerme
ket a dél utáni foglalkozások alól, amennyiben a felso
rolt indokok megfelelőek

⇒   Az új, díjtalan tankönyvek használatát 4 tanéven 
át kell biztosítanunk, ezért az alsó tagozatban 
nem tudjuk a könyveket hazaadni. Gyakorló ol
vasó könyveket igényelhetnek a szülők. 

⇒    A TÁMOP–3.1.4–12/2 pályázat folytatódik a 
meg adott színes programköre szerint. 

⇒   Az alapfokú művészeti oktatás szorgalmi ide
je szeptember 8tól kezdődik, 3 művészeti kör
ben:

 Grafika és festészet: Pető Margaréta tanárnő
4 csoporttal,
Színjáték – alsó tagozat: Bartáné Szanics Éva, 
– felső tagozat: Pál Mónika tanárnők irányításával.
Furulya – Nagyné Tarr Nikoletta.

⇒   A szakkörként működik továbbra is a néptánc, 
kez dő és haladó csoportja. 

⇒   Többféle segítséget tudunk nyújtani a HHH tanu
lók számára: Útravaló ösztöndíj, Út a szakmavá
lasztáshoz. 

⇒   Az első szülői értekezletre szeptember 29én, 17 
órakor várjuk az érdeklődőket egy összevont és 
osztály szülői értekezletre.
Kívánok valamennyi diáknak, szü  lőnek, pedagó

gusnak eredmények ben, sikerekben gazdag tanévet!

Lejegyezte: 
Munkácsiné Kolozsi Katalin 

igazgató

A tanév már beköszöntött
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Buj Község Helyi Választási Bizottsága a 2014. ok
tóber 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati kép vi
selők és polgármester választásra a szavazólapon a pol
gár mester jelöltek sorrendjét sorsolással az alábbiak 
sze rint határozza meg:

1. Frank Sándor – független jelölt
2. Barta Miklós Ferenc – FIDESZKDNP
3. Fazekas András – független jelölt

A választási bizottság által megtartott sorsolás ellen 
nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége 
elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása 
elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

INDOKOLÁS

A Helyi Választási Bizottság a mai napon a bejelentett, 
illetve nyilvántartásba vett polgármester jelöltek sza va

zó lapon történő sorrendjének meghatározása érde ké ben a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160. 
§a alapján elvégezte a sorsolást. A jelöltek sorrendje a 
ha tározat rendelkező részében foglaltak szerint alakult a 
sorsolás eredményeként.

A sorsolást a Helyi Választási Bizottság a választási el
já rásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160. § (1)–(2) be
kezdései alapján bonyolította le.

A sorsolás eredménye elleni jogorvoslati lehetőséget a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 239. 
§a zárja ki.

Buj, 2014. szeptember 8.

Csatlós András Zsoltné 
Helyi Választási Bizottság elnöke

Helyi önkormányzati választás – 2014

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
Buj, Rákóczi utca 1. Tel.: 42/205455

Tárgy: polgármesterjelöltek sorrendjének meghatározása sorsolással
40/2014. (IX.08.) számú HVB határozat

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
Buj, Rákóczi utca 1. Tel.: 42/205455

Tárgy: Egyéni listás képviselőjelöltek sorrendjének meghatározása sorsolással
41/2014. (lX.08.) számú HVB határozat

Buj Község Helyi Választási Bizottsága a 2014. ok
tóber 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati kép vi
selők és polgármester választásra a szavazólapon az ön
kor mányzati képviselőjelöltek sorrendjét sorsolással 
az aláb biak szerint határozza meg:

  1. Harkály Gyuláné – FIDESZKDNP
  2. Gergely Attila – független jelölt
  3. Mester János – független jelölt
  4. Harkály Lászlóné – független jelölt
  5. Orosz Nikoletta – független jelölt
  6. Erdélyi Árpád László – FIDESZKDNP
  7. Fazekas András – független jelölt
  8.  Munkácsiné Kolozsi Katalin Márta

– Független jelölt
  9. Popovics Norbert – független jelölt
10. Orgonás Zoltán – FIDESZKDNP

11. Dr. Balogh Roland – független jelölt
12. Frank Sándor – független jelölt
13. Humicskó Gáborné – független jelölt
14. Frank József – független jelölt
15. Tilki József – független jelölt
16. Soltész János – független jelölt
17. Vinnai Mihály Attila – független jelölt
18. Vargáné Bukai Andrea – független jelölt
19. Csikós Ernő – független jelölt
20. Buhajla János – FIDESZKDNP
21. Takács László – FIDESZKDNP
22. Fekete Katalin – független jelölt
23. Kiss Józsefné – független jelölt
24. Toma László – független jelölt
25. Baka József – független jelölt
26. Berencsi Csilla Judit – FIDESZKDNP
27. Habina János Ferenc – független jelölt
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Buj község önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: Barta Miklós Ferenc polgármester  •  Felelős szerkesztő: Mikovics Miklósné
Nyomdai munkálatok: Tóth Nyomda  •  Munkatársak: Harkály Gyuláné, 
Munkácsiné Kolozsi Katalin, Dr. Németh Károly

Buj Község Helyi Választási Bizottsága a 2014. ok
tó ber 12. napjára kitűzött roma települési nemzetiségi 
ön kormányzati képviselő választásra a szavazólapon a 
nem zetiségi önkormányzati képviselőjelöltek sor rend
jét sor solással az alábbiak szerint határozza meg:

l.   Csikós Erik – „LUNGO DROM” Országos Cigány 
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

2.  Bancsók Elemér – „LUNGO DROM” Országos 
Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

3.  Horváth Ferenc – Magyarországi Nemzeti, Etnikai 
Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete

4.  Mikita Sándor – Magyarországi Nemzeti, Etnikai 
Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete

5.  Csikó László – Magyarországi Nemzeti, Etnikai 
Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete

6.  Lakatos Károly – Magyarországi Nemzeti, Etnikai 
Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete

7.  Kónyáné Balog Ibolya – Magyarországi
Nemzeti, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi 
Egyesülete

8.  Farkas Zsigmond – „LUNGO DROM” Országos 
Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

A választási bizottság által megtartott sorsolás ellen 
nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége 

elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása 
elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

INDOKOLÁS

A Helyi Választási Bizottság a mai napon a bejelentett, 
il letve nyilvántartásba vett roma települési nemzetiségi 
ön kormányzati képviselő jelöltek szavazólapon történő 
sor rendjének meghatározása érdekében a választási el já
rás ról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160. §a alapján 
el végezte a sorsolást. A jelöltek sorrendje a határozat ren
delkező részében foglaltak szerint alakult a sorsolás ered
mé nyeként.

A sorsolást a Helyi Választási Bizottság a választási 
el  járásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160. § (1)–(2) 
bekezdései alapján bonyolította le. A sorsolás eredménye 
elleni jogorvoslati lehetőséget a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 239. §a zárja ki.

Buj, 2014. szeptember 8.

Csatlós András Zsoltné
Helyi Választási Bizottság elnöke

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
Buj, Rákóczi utca 1. Tel.: 42/205455

Tárgy: Roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek 
sorrendjének meghatározása sorsolással

42/2014. (IX.08.) számú HVB határozat

A választási bizottság által megtartott sorsolás ellen nincs 
helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elle
ni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása 
elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

INDOKOLÁS

A Helyi Választási Bizottság a mai napon a bejelentett, 
il letve nyilvántartásba vett önkormányzati képviselő je
löl tek szavazólapon történő sorrendjének meghatározása 
ér dekében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény 160. §a alapján elvégezte a sorsolást. A jelöltek 
sor rendje a határozat rendelkező részében foglaltak szerint 
ala kult a sorsolás eredményeként.

A sorsolást a Helyi Választási Bizottság a választási el
járásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160. § (1)–(2) be
kez dései alapján bonyolította le.

A sorsolás eredménye elleni jogorvoslati lehetőséget a 
vá lasztási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 239. 
§a zárja ki.

Buj, 2014. szeptember 8.

Csatlós András Zsoltné
Helyi Választási Bizottság elnöke


