
Korunk paradoxonai közé sorolha-
tó többek között az, hogy minduntalan 
többet rohanunk anyagias természetű 
dolgaink után, mivel a kínálat igényt 
kelt bennünk újabbnál-újabb haszná-
lati eszközök, élvezeti cikkek és annyi 
más megszerezni kívánt termék iránt, 
ami re néha nincs is szükségünk. Ez a 
fogyasztói társadalom, ami egy ponton 
túl inkább káros, mint üdvös.

Ezért hallható olyan sokszor oly sok 
ember szájából az, hogy: „nincs időm”.

Ezért van az, hogy akiben mégis fel
kel a vágy, hogy zarándoklaton vegyen 
részt, többnyire valamilyen közlekedési 
esz közzel teszi ezt. Ez is szép és üdvös. 
De a gyalogos zarándoklat mégis többet 
ad, miközben azt gondolná a felszínes né
zelődő, hogy fölösleges időtöltés hetekig 
kutyagolni azt az utat, amit néhány óra 
alatt is meg lehet tenni klímás körülmé
nyek között.

Persze, kell egy kis józan átgondolt
ság, ráhangolódás az elhatározáshoz, és 
nem kis „vallási fanatizmus” (a jó érte
lemben véve) a nekiindulásához. Neves 
köz életi emberek szólalnak meg időn
ként zarándok útjaik során szerzett élmé
nyeikkel kapcsolatban. Elmondják, hogy 
sok holmit pakolnak zsákjaikba, ami épp 

olyan nehéz lesz, mint a lelkük. Aztán út
közben elmaradnak a nélkülözhető tár
gyak és csak a lényeg marad. Nem csak a 
zsák ban, de az emberben is. A hosszú út, 
a sok ide szánt idő gondolataink rendezé
sére, számadásra, is késztet. A fáradtság 
és az idő olyan odaszánás, ál
dozat, amelytől maga az em
ber gyarapodik. Különösen 
ak kor, amikor vízszintes kap
csolataink lehetővé teszik a 
függőleges viszonyunkat za
varok nélkül megélni a „Fen
nebbvalóval”.

Az útra kelés nem a fo 
gyó kúra lehetősége – ahogy a 
böjt sem – és nem egy szok
ványos kirándulás a jó le
vegő, egy kis mozgás okán. 
Ezek mind csak járulékai a 
za rándoklatnak. A lényeg a 
bennünk lévő indíttatás, mi
nőség, ami megfoghatatlan, mégis egyik 
meghatározó részünk, ami folyton szilár
dul, mint cement a víz által.

Vagy kéttucatnyi zarándokcsapat in
dult el Rakamazról egyik reggelen. Van
nak, akik Pesttől jöttek, többen valahol 
útközben csatlakoztak be. A cél Csík
somlyó, a világ talán legnagyobb búcsú
ja. Magyar viszonylatban mindenképpen, 

de kora tekintetében is, hi
szen János Zsigmond óta 
létezik.

A csoport elé indult a 
né hány fős „fogadó kül
döttség” a Bujiak nevében 
és egy kis pihenést, szend
vicset, sütiket, üdítőket kí
náltunk fel nekik.

A Kóborlói iskola tu
laj donosai Marika és Kar
csi idén is biztosították a 
pihenő helyet az árnyas 
udvaron. A falni valóról és 

üdí tőkről egy másik Marika (Takácsné) és 
családja gondoskodott a háziak mellett. 

Egy ilyen pihenő is remek alkalom – 
eszegetés közben –, hogy ember az em
berrel szót váltson. Néha érdekes találko
zá sok esnek meg. Van úgy, hogy teljesen 

idegen emberekkel olyan közös pontokat 
találunk az életünk folyását illetően, hogy 
nem győzünk csodálkozni. Na, ezek azok 
az apró kis csodák, amit hajsza közben 
nem vehet észre az ember. Pedig sok van 
belőle és fontosabbak, mint gondolnánk. 
Ha van időnk, például egy zarán dok lat
ban elmélyülnünk, akkor ráeszmélhe
tünk, hogy nem csak nézünk, de látunk is, 
ugyan akkor hallásunk mellett értünk is.

A zarándokok már messze járnak. Na
ponta nagyjából 25–30 kmt távolodnak 
a kiindulási ponttól, hogy ugyanannyit 
közeledjenek ahhoz a szakrális helyhez, 
amely kovásza nem csak a keresztény ma
gyaroknak, (felekezetektől függetlenül) 
de a minden más szempontból oda érke
ző embertömegnek is, akik keresnek vala
mit, Valakit, Aki mindig is ott van minden 
ember ajtaja előtt, csak a nagy zajban nem 
hallják a kopogtatását.

Oláh Zoltán
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Intézményünk életében évtizedek óta 
hagyomány, hogy azok a hat-hét éves lá-
nyok és fiúk, akik szeptembertől iskolá-
sok lesznek, műsoros délután keretében 
elbúcsúznak az óvodától, óvó néniktől, 
dajka nénitől, óvodás társaiktól.

Rendezvényünk a megjelent vendégek 
köszöntésével vette kez detét. A vendégek 
köszöntése után a ballagó nagycsoportosok, 
az is kolába készülők komolyságával léptek 
a láthatatlan színpadra és adták elő a négy 
évszak köré csoportosítva zenés, verses, 
mesés összeállításukat, amely hűen tükröz
te az elmúlt évek „munkáját”. Felkészítő 
pedagógusaik: Halász Melinda, Fazekasné 
Kató Má ria, mun kájukat segítette Mészáros 
Csabáné dajka néni.

A színvonalas 
műsor után hagyo
mányainknak ele
get téve em léklapot 
adtunk át azoknak a 
szülőknek, akik ak
tív, önzetlen munká
jukkal segítették a 

Méhecske csoport életét, munkáját. Emlék
lapot vehetett át: Orosz Mihályné, Szabóné 
Reményi Beáta, Tudlikné Inklovics Tímea, 
Imréné Horváth Edina.

Ezt követően a gyerekek életük fontos 
állomásához érkeztek. Ballagó tarisznyá
val a vállukon dalok, versek segítségével 
búcsúz tak az óvodai élettől. Elköszöntek 
nagycsoportos pajtásaiktól a kis és középső 
csoportos gyerekek is, akik Kovács Barbara 
sorainak segítségével felidézték az elmúlt 
éveket és az iskolai élethez hasznos „taná
csokkal” indították útnak Őket. A kedves 
szavak után Tálas Mihály parókus úr meg
áldotta az iskolába készülő gyerekeket.

A Napfény Nyugdíjas Egyesület tag
jai szívből jövő szeretettel ad ták át kedves 
kis ajándékukat az ünnepelteknek, majd a 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat isko
laszereket adott át a hozzájuk tar tozó gye
rekeknek. Szűcs István rendőrparancsnok 
éremmel és oklevéllel köszönte meg azok
nak a nagycsoportos fiúknak a munkáját, 
akik kitartóan részt vettek a Bozsik prog
ramban.  Az esemény le zárásaként a szülők 
megköszönték az óvó néniknek, dajka néni
nek a három év munkáját.

Elballagott 21 óvodásunk, akik a 3–4 
év alatt hozzánk nőttek és bármilyen hi-
hetetlen, magukkal vittek a szívünkből 
egy-egy darabot. Mi még több év távla-
tából is emlékezni fogunk rájuk, felidé-
zünk egy-egy emléket, ami hozzájuk köt-
hető s reméljük, ők sem felejtenek el min-
ket. Én úgy gondolom, hogy az intézmé-
nyünkben töltött évek alatt sikerült olyan 
„út ravalót” tenni a tarisznyájukba, mely 
által boldog, sikeres emberek lesznek, s 
felnőttként is szívesen, örömmel gondol-
nak vissza gyermekkorukra.

Harkály Gyuláné
megbízott intézményvezető
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„Búcsúzunk és elmegyünk...”

„ Hej, óvoda, óvoda, ég veled, te kacsalábon forgó, ékes palota! 
Elhagyjuk sok fényes termed, többet nem sétálunk benned. 
Isten veled, óvoda! 
Holnap mi már nemcsak játszunk, fogócskázunk, bújócskázunk. 
Hív a komoly kötelesség, hív minket az iskola.”

„Téli örömök...”

„Szüretelünk, énekelünk...”

„Mese a csibéről”

BÚCSÚZÁS AZ ÓVODÁTÓL



Elsőként vettük birtokunkba az új egészségházat, benne a 
Vé dőnői Szolgálat épületrészt.

Nagyon örülök, hogy sikerült egy szép, modern, mai kor elvárá
sainak megfelelő intézményben dolgoznom. Ez is egy szép szín
foltja a településünknek. Bár az elején szokatlan volt, igyekeztem 
dí szítgetni, úgy berendezni, hogy minél barátságosabb és kényel
mesebb legyen. Az új épületben új bútorzat és eszközök teszik szín
vonalasabbá a kismamák és a gyermek egészségügyi ellátását.

A régi egészségház épületével együtt korosodtunk, nagyon egy
más hoz nőttünk, de örülök nagyon, hogy ezt a változást sikerült itt 
megérnem. Mint szokták mondani a jót nem nehéz megszokni, ez 
ter mészetesen rám is igaz. Nagyon jól érzem itt magam. Köszönet 
érte a község vezetésének és Barta Miklós Ferenc polgármester úr
nak, aki segítőkész és ő is arra törekszik, hogy minél színvonala
sabb legyen és a követelményeknek megfelelő. 

A kismamáim, valamint a szülők véleménye egyöntetű. Nagyon 
szép, de nekik is szokatlan volt még eleinte. Azt tapasztalom, hogy 
aki bejött és szétnézett, mindenki nagyon elégedett és nagyon örül 
a pozitív változásnak. Valaki úgy vélekedett, hogy „ez már városi 
szín vonal”, „úgy érzem, mintha egy városi intézményben lennék” 
– mondta.

Véleményem szerint, azért mert falun élünk, számunkra is fon
tos, hogy minél szebb, minél modernebb intézményekben kapjuk a 
meg felelő szolgáltatást, ellátást.

Aki szeretné megnézni az új létesítményt, természetesen szere
tettel várom, és szívesen fogadom. Igyekszem munkámat ezúton is 
lelkiismeretesen és legjobb tudásom szerint végezni.

Kiss Józsefné védőnő
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Az első fecskék, vagy inkább Gólyák!

Református gyermeknap
Ismét nagy örömben volt része gyermekeinknek nyár 

elején. Péter Lászlóné Tiszteletes Asszony ugyanis újra tol-
mácsolta a református gyermekek számára Béres Károlyné, 
Ilon ka néni és kedves férje meghívását egy vidám délutánra.

A közös pizzasütés és annak elfogyasztása elmaradhatatlan 
része volt e programnak. A desszert, a finom fagylalt, az üdítő 

sem hiányzott az asztalról. Egy nagyon kellemes beszélgetős, 
vidám délutánt tölthettek el a gyerekek tiszteletes nénijükkel és 
a vendéglátókkal. 

Köszönjük szépen a gyerekek nevében a kedves meghívást, 
a vendéglátást. Mindazoknak hálával tartozunk, akik bármi
lyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy a gyerekek ilyen kel
lemes délutáni programban részesülhettek segítségükkel.

Árvai Csilla szülő



Ebben a tanévben is eljött az az egész 
évben várva várt nap, amikor búcsút 
int hettek a végzős diákjaink az általá-
nos is kolának Mindig megható emlék 
az a nyolc éves periódus, amikor lepereg 
előttünk az a „film” hogyan lesz a csetlő-
botló, izgő-mozgó, egy méteres apróság-
ból megtermett, csinos ifjú ember. 

A most ballagók 2007. szeptember el
se jén érkeztek ide az általános iskolába, a 
nyolc éves időutazásra. A 16 fős 1. a osz
tályt Bar táné Szanics Éva, és ugyancsak 16 
fős 1. b osztályt Frank Edina tanítónő vette 
párt fogásba. Fő indikátorai lettek egy egész 
sor változásnak, hiszen amellett, hogy meg

tanultak írni, olvasni, számolni (ez utóbbi 
ké sőbb matekrajongássá fajult!) gazdago
dott évrőlévre a tudásuk, saját magukról és 
másokról alkotott kép. Tapasztalatokat sze
reztek, fejlődött a figyelem, emlékezet, kép
zelet és problémamegoldó képességetek.

Elérkezett a 2011es év, tagozatot és 
osztályfőnököket váltottak: az ások Val
csák Tünde tanárnő, a bések Mester János 
ta nár úr fenn hatósága alá kerültek. 

Nem volt könnyű dolguk, hiszen a ta
nulók beléptek az ún. kettőserkölcs vilá
gába, ahol egyfelől elfogadták a pedagó
gusok, a fel nőttek intelmeit, tisztelték a 
tekintélyt, legtöbbször betartották az álta
luk közvetített normákat, másfelől viszont 

időnként saját maguknak konstruáltak sza
bályokat, amiket követtek. Az élettani ha
tás működött, miszerint nőtt az önállóság
igény, de hála istennek nőtt a tanulás, a 
sport iránti rajongás is. 

Összességében elmondható, hogy ez 
egy olyan évfolyam volt, amelynek nem 
azt kellett mondani a ballagása alkalmá
val, hogy hála istennek, elbúcsúznak, ha
nem ellenkezőleg – hiányozni fognak! Sok 
te hetséges diák akadt közöttük a kézilab
da, informatika, néptánc, furulya, zumba, 
színjáték, szavalat területein.

Kilencen gimnáziumba, nyolcan szak
középiskolába, tizenegyen pedig szakisko
lába kerültnek. Íme a táblázat:
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Ballag már a vén diák...

8. a – Osztályfőnök: Valcsák Tünde

Név Iskola Tagozat/szak

Ács István Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi – Vízügyi 
Szakközépiskola Vízügyi technikus (Szakközépiskola)

Berecz Amadil Lippai János Mezőgzdasági Szakképző Iskola Dísznövénykertész (Szakiskola)

Bodnár Ákos Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Informatika szakközépiskolai szakmacsoport 
(Szakközépiskola)

Fodor Ádám Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Informatika szakközépiskolai szakmacsoport 
(Szakközépiskola)

Humicskó Gabriella Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium 5 évfolyamos nyelvi előkészítő: angol 

Kocsis Krisztina
„Abigél” Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, 
Művészeti Szakközépiskola és Kollégium

4 évfolyamos gimnázium belügyi rendészet fakultáció 
szak (Gimnázium)

Lipták Dávid Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola Pék szakmai képzés (Szakiskola)

Mikitkó Zoltán Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola 
és Kollégium Informatika szakmacsoport (Szakközépiskola)

Mogyorósi Zsolt Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szerszámkészítő szakképzés (Szakiskola)

Nagy Bence Nyírbátori Bethlen Gábor Középiskola, Szakképző Iskola 
és Kollégium Rendészeti szakképzés (Szakközépiskola)

Popovics Balázs Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai 
Szakközépiskola és Kollégium Informatikai ágazat (Szakközépiskola)

Radó Erzsébet Lippai János Mezőgzdasági Szakképző Iskola Dísznövénykertész (Szakiskola)

Szilágyi Zsolt Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Informatika (Szakközépiskola)

Vadászi Valentina Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskola Általános tanterv (Általános Gimnázium)

Zson Krisztián Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Víz és gázszerelő szakképzés (Szakiskola)

8. b – Osztályfőnök: Mester János

Név Iskola Szak

Bakos Alex Bencs László Szakiskola és Általános Iskola szakács

Barnai Erik Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium járműfényező

Bilki Gábor Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 
Középiskola, Szakiskola és Kollégium pincér

Bodnár József Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 
Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakács



Habina Adrienn Móricz Zsigmond, Szakközépiskola és Kollégium Ibrány általános tagozat

Jóni Eszter tankötelezettsége lejárt  

Kató Marcell Inczédy György Szakközépiskol, Szakiskola és Kollégium nyelvi előkészítő

Koós Martina Esze Tamás Gimnázium, Mátészalka német tagozat

Nagy Vivien Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium szépészet, kozmetikus

Szunyogh Tamás Vasvári Pál Gimnázium informatika

Tóth Lívia Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium gyakorló fodrász

Vincze Eszter Zay Anna Gimnázium egészségügyi

Vinnai Attila Eötvös József ÁltalánosIskola és Gimnázium általános

Virág Bence Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi – Vízügyi 
Szakközépiskola magasépítő

Búcsúzóul Kosztolányi Dezső szavaival: 
  
„ Azt akarom tisztán és fehéren, 
legyetek vígak és bársonyba-járók, 
a kezetekben egy nagy arany-érem, 
s hódítsátok meg az egész világot.”

Lejegyezte: 

Munkácsiné Kolozsi Katalin 
igazgató

HÍRMORZSÁK 
AZ OVIBÓL

•   Orgonás Zoltán az idén is 
nagy örömöt szerzett gyer
mekeinknek, hiszen több 
na pon keresztül friss földi
epret biztosított a tízóraihoz 
és az uzsonnához.

•   Buj Község Önkormányzata 
jóvoltából az idén a nyíregy
há zi Vadasparkban ünnepel
hettük meg a gyermeknapot. 
Az útiköltség és a belépő
jegy az önkormányzat aján
déka volt.

•   Intézményünk 2015. júli
us 27től – augusztus 23ig 
zár va tart. A gyerekeket au
gusztus 24én hétfőn fogad
juk.

Az óvodás gyermekek ne-
vében megköszönjük Buj 
Köz ség Önkormányzatának 
és Orgonás Zoltánnak önzet-
len, szeretetteljes segítségét.
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Születtek:   Anyja neve:

2015.04.02. Popovics Zuriel Rózsa Edina
2015.04.13. Enyedi Zalán Vászoly Barkó Mónika 
2015.04.22. Radó Zoltán Brendon Szilágyi Krisztina
2015.04.29. Nagy László Kállai Beáta
2015.05.16. Fedor Miló Rikárdó Fedor Mariann 

Házasságkötés:

2015. 03. 11.  Balogh Szilvia – Andrikó Ferenc
2015. 05. 11. Pócsik Anita – Majoros Márk

Elhunytak:

Radó Árpád Buj, Liliom u. 19. 52 éves
Szilágyi Béla Buj, Vasvári u. 18. 89 éves
Varga Lászlóné sz.: Csikós Etelka Buj, Arany J. u. 28. 80 éves
Varga András Buj, Hunyadi u. 14. 77 éves
Kiss István Lajosné sz.: Hudák Katalin Buj, Kossuth u. 20. 62 éves
Nagy József Buj, Gávai u. 48. 82 éves
Vajnárovics Sándorné sz.: Nagy Erzsébet Buj, Szabadság 4. 96 éves
Moldván József Györgyné sz.: Sári Rózsa Buj, Béke u. 18. 72 éves
Tóth Lajos Buj, József A. u. 5. 90 éves
Radó Sándorné sz.: Balogh Mária Buj, Hunyadi u. 26. 52 éves
Benda Ferencné sz.: Laskai Etelka	 Buj,	Petőfi	u.	74.	 87	éves

ANYAKÖNYV
2015. március 1-jétől május 31-ig
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Iskolazáró – tanévzáró 2014/2015
A 181 tanítási napból álló 2014/15-es tanévet ünnepélyesen 

és hivatalosan lezártuk. 
Szakmai és működtetési feladatainkat a KLIK fenn tar tá-

sában, az Ibrányi Tankerületen keresztül. A tanév elején el ké-
szí tett fel adat tervet sikerült maradéktalanul teljesíteni:

⇒	 Szeptembertől felmenő rendszerben, az 1–2., és 5–6. év
fo lyamokon új kerettantervekkel dolgoztunk. Ennek kö
vet keztében nőttek az említett évfolyamok óraszámai is. 

⇒	 Az említett évfolyamokon új tantárgyként jelent meg a 
hit- és erkölcstan, 3 felekezet, ill. az erkölcstan vonat ko
zá sában.

⇒	 A tanulók foglalkozásai 16 óráig tartottak. Ez alatt a ta
nulók napközbeni felügyeletét, a szabadidő hasznos el töl
té sét, változatos programok biztosítását szerveztük meg, 
közülük kiemelendő az alapfokú művészeti oktatás és a 
sport.

⇒	 Nemcsak a gyermekfejekben építettük a jövőt, de a kör
nyezet szépítésében is – nagyszabású faültetéssel. A 
TÁMOP pályázatban beszerzett 52 db fát – a helyi köz
mun ka segítségével elültettük.

⇒	 Ideális lett a kültéri játék és mozgás lehetőség, hiszen a 
pályázatban beszerzett eszközökkel kialakítottunk egy 
csodás játszóteret, melyet nagy örömmel vettek tu laj don
ban a tanítványaink.

A tanév normál életéhez társult az Uniós TÁMOP pályázatban 
vál lalt feladatok sorozata, melyek sajnos legkésőbb márciusban 
be fejeződtek. Ezután a mozgásos tevékenységek, programok sa
já tos fenntartása következett a tanév végéig. Az újabb tanévben 
a helyi pedagógiai program átdolgozásával fogjuk megjeleníteni, 
fenn tartani – vállalt kötelezettségeink szerint.

Sajnos nem áll módunkban – a pályázat befejeztével – távoli, 
több gyermeket megmozgató nyári táborokat szervezni, azonban 
mégis volt hasonló alkalom.

A fenntartó KLIK lehetővé tette, hogy 50 tanuló, 5 pe da gó-
gussal ún. Erzsébet-táborban vegyen részt. Június 22–26 között 
naponta 8tól 16 óráig tartott ez a program. A szülőknek 500,– 
Ft önrészt kellett volna befizetni, azonban a helyi önkormányzat 

átvállalta ennek a programnak a támogatását, – a gyerekek, szülők 
nevében megköszönöm!

A tanév tanulmányi versenyét az 5. osztály nyerte. Osz tály
át laguk: 3,8. 

A kitűnő tanulók száma 25, ebből – 19 alsó, mindössze 6 
a felső tagozatban. Javító és osztályozóvizsgára utalt tanulókat 
vissza várjuk augusztusban. Tanulóink száma 194 fő volt, akik 10 
osztályban fog lal koz tak. 

A 4 művészeti tanszak nagyon népszerű volt az idén, 115 ta
nuló szerzett bizonyítványt, majd májusban egy sikeres gá la mű
sorral zártuk a művészeti oktatás szorgalmi évét.

Ebben a tanévben is kaptunk segítséget a szülőktől feladataink 
kivitelezésében. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a helyi új
ság oldalain, az osztályfőnökök javaslatai alapján mindazoknak, 
akik különböző módon támogattak bennünket:

Vajda Éva, Kocsis Andrásné, Molnárné Márta Erika, Oláhné 
Du rányik Judit, Fodor Györgyné, Homonai Csaba, Nagy Zoltán 
és Zoltánné, Orosz Mihály és Mihályné, Kavalecz Ferencné, He
gyes Józsefné, Barnai Attiláné, Fejes Edina, Gergely Attiláné, 
Vajkó Attila, Popovics Ferenc, Koós Róbert és Róbertné, Bojtos 
Ju lianna, Virágné Moldván Mária, Zson Tibor.

A tanévben történt támogatásért szeretnénk köszönetet mon
da ni a következők szerint:

1.   Buj község Önkormányzata minden tanulónak fagy lal tot, 
valamint ugrálási lehetőséget ajándékozott gyer mek nap ra.

2.   Toma László – Buj község Díszpolgára, Képviselő Úr – a 
ját szótér kialakításához fuvarral segített bennünket. 

3.  Gál Zoltán – egyéni vállalkozó, valamint 
4.   A Tiszavasvári Takarékszövetkezet – a tanév végi tárgy ju

tal makhoz járultak hozzá támogatásukkal.
Tárgyjutalomban részesültek a tanévzáró ünnepségen azok 

a tanulók, akik valamilyen tanulmányi és sport versenyen el is me
rés re méltó eredményt értek el, öregbítve ezzel iskolánk jó hírét. 
Ezek országos, RISZ 1–3, megyei 1–6 közötti helyezések:

A díjak beszerzését anyagilag segítette a fenntartónk – a Kle-
bels berg Intézményfenntartó Központ, valamint az informatikai 
he lyezést elért tanulónak hagyományosan az igazgató, mint a fel
ké szítő nevelő volt a szponzora. 

Tanulmányi versenyek:

Tanuló neve Hely Tantárgy Felkészítő tanár Helyszín Típus

Alsó tagozat
Márkus Lili (4.o.) 3. Meseolvasó 

Dr. Némethné Kósa Mónika

Beszterec

RISZ

Márkus Lili (4.o.) 2. Mesemondó Tiszatelek 
Pócsik Ábel (4.o.) 1. Mesemondó Tiszatelek 
Hegyes József (4.o.) 2. Szavaló Gávavencsellő 
Fodor Bence, Vincellér Tas,
Hegyes József, Pócsik Ábel 2. Természetismeret Vasmegyer 

Hegyes József (4.o.) 3. Matematika Bartáné Szanics Éva Nyírpazony RISZ
Hegyes József (4.o.) 1.

Imagine Logo
Országos: 6. Munkácsiné Kolozsi Katalin Nyíregyháza Megyei

Bodnár Krisztián (3.o.) 2.
Vincellér Tas (3.o.) 3.
Pócsik Ábel (3.o.) 4.

Felső tagozat
Koós Martina (8.o.) 1. Szavaló 

Pál Mónika
Kék 

RISZ
Humicskó Gabriella (8.o.) 3. Helyesírás Tiszabercel 
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Az alapfokú művészeti oktatásban kimagasló teljesítményt 
nyújtó, valamint mind a 6 évfolyamot kijárt, végzős tanulónak 
adok át jutalmakat – a tanszak vezetők javaslata alapján:

Színjáték tanszak: Popovics Balázs, Tóth Lívia
Grafika tanszak:  Habina Adrienn, Vincze Eszter, 

Szunyogh Tamás, Mikitkó Zoltán, 
Barnai Erik, Bodnár József, Fodor Ádám, 
Vadászi Valentina, Virág Bence

Ebben a tanévben nagyon sok sportsikert értek el tanulóink! Míg 
a tavalyi tanévben 20 dobogós helyezettnek gratulálhattunk, most 
34nek. Tehát, kevesebb tanulói létszámmal testnevelőink még 
több eredményt értek el – ez figyelemre méltó teljesítmény!!

Ráadásul a Buji Diáksport Egyesület lány kézilabda csapata 
és 6 atléta bejutott a kisiskolások kategóriájában a Békéscsabán, 
júniusban megrendezendő országos diák olimpia döntőbe is. Ilyen 
még nem volt az iskola sporttörténetében!

Az országos döntőbe nem tudtak volna elutazni, ha nincsenek 
a következő szponzorok:

⇒	 KLIK Ibrányi Tankerület,
⇒	 Buj község önkormányzata,
⇒	 Iskolaszék
A viadalt megnyert társaság megérdemli, hogy név szerint fel

so roljuk, kik Ők?
Négyen mindkét – kézilabda, atlétika – területen ver se nyez

tek: Koós Martina, Csikós Lívia, Ádám Bettina, Vajkó Zsófia, va
la mint Cservenyák Vanessza, Barnai Viktória.

Kézilabda csapat: Koós Martina, Csikós Lívia, Ádám Bettina, 
Vajkó Zsófia, Kanalas Katalin, Nemes Diána, Bancsók Evelin, Be
recz Kitti, Csikós Boglárka, Fallenbüchel Eszter, Balázs Patrícia, 
Gergely Zsófia.

Gratulálunk a kézilabda csapat edzőjének – Popovics Nor
bert nek ezért a teljesítményért! Ugyancsak gratulálunk Mes ter 
Jánosnak, Bartáné Szanics Évának, kiknek tanítványai meg ta lál
ha tók az atletizálók között!

IV. Korcsoport 
Atlétika – nagykörzeti öttusa, lány csapat 
 1. hely + Megyei döntő 4. hely
Koós Martina  egyéni 2. hely
Csikós Lívia egyéni 3. hely
Gergely Zsófia
Kanalas Katalin
Nemes Diána
Bancsók Barbara
Atlétika – nagykörzeti öttusa, fiú csapat 
 3. hely 
Popovics Balázs  egyéni 2. hely
Nagy Bence
Bodnár Ákos

Bakos Alex
Mogyorósi Zsolt
Benyusz Péter 
Atlétika – megyei döntő „Kis Iskolások Bajnoksága” 
lány csapat, Országos versenybe jutottak:
 1. helyezés
Koós Martina  
Csikós Lívia  
Vajkó Zsófia
Ádám Bettina
Cservenyák Vanessza
Barnai Viktória

Nagykörzeti egyéni: 
Csikós Lívia 1. hely súlylökés, kislabdadobás
Koós Martina 1. hely távolugrás,
 2. hely kislabdadobás
Vajkó Zsófia 1. hely kislabdadobás
Popovics Balázs 2. hely 800 m futás
Csikós Attila 2. hely 600 m futás
Gergely Zsófia 3. hely 800 m futás
Ádám Bettina 3. hely 600 m futás

II. Korcsoport 
Atlétika – nagykörzeti három tusa, 
 1. hely, lány csapat 
 + Megyei döntőn 4. hely
Barnai Vanda
Lakatos Bianka
Cservenyák Vanessza
Barnai Viktória egyéni 3. hely
Kozma Mónika
Humicskó Réka
Atlétika – nagykörzeti három tusa,
 2. hely, fiú csapat 
Bakos Sándor
Gergely Ákos
Orosz Mihály
Pócsik Ábel
Cservenyák Kevin

III. Korcsoport 
Atlétika – nagykörzeti négy tusa, 
 1. hely, lány csapat 
 + Megyei döntő 5. hely
Vajkó Zsófia egyéni 3. hely
Ádám Bettina egyéni 2. hely
Farkas Réka
Bakos Dorina
Fallenbücher Eszter
Németh Enikő

Popovics Balázs (8.o.) 3. Imagine Logo
Országos: 23. Munkácsiné Kolozsi Katalin Nyíregyháza Megyei 

Varga Dávid (7.o.) 5.
Mikitkó Zoltán (8.o.) 1.

Számítástechnika Ibrány RISZPopovics Balázs (8.o.) 2.
Varga Dávid 7. 3.
Molnár Enikő (6.o.) 1.

Olvasás népszerűsítése 
program – rajz Pető Margaréta Budapest Országos 

Hudák Bence 3.
Habina Adrienn 1.
Habina Adrienn 1.
Vadászi Valentina 2.
Szunyogh Tamás 3.

Gratulálunk minden tanulónak, felkészítő nevelőnek!
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Atlétika – nagykörzeti négy tusa, 
 1. hely, fiú csapat 
 + Megyei döntő 5. hely
Csikós Attila egyéni 3. hely
Jónás Zoltán
Bakos Valentin
Cservenyák András
Kozma Levente
Kanalas László

A 2014/15. tanévben tapasztalt kimagasló teljesítményéért 4 
felső tagozatos tanulót részesült igazgatói dicséretben:

–  Popovics Balázs,
–  Koós Martina,
–  Tarcza Mariann.

Mint egykori buji diák Oláh Emma néni – szokásához híven 
– pénzjutalmat ajánlott fel jól tanuló, szorgalmas, nem fel
tétlenül kitűnő gyerekeknek. A nevelőtestület döntése révén év fo
lya monként 1 tanuló – tízen vehette át az egyenként 2000,– Ftos 
felajánlást a tanévzárón. A jutalmak átadásában Oláh Gábor bácsi 
– Emma néni testvére – segített.

Kocsis Szilvia, Vezendi Angelika, Kozma Mónika, Hudák 
Pat rik, Baka Petra Tamara, Kövér Ágnes Gréta, Molnár Enikő, 
Ger gely Zsófia, Mikitkó Zoltán, Habina Andrienn. Mindenki gon
do latát tolmácsolhatjuk – köszönjük szépen Emma néninek! 

Iskolánk részt vett az ún. Iskolagyümölcs programban, ami 
biz tosította a rendszeres gyümölcsfogyasztást a gyerekek körében. 
A szállító által meghirdetett rajz versenyen, 1–6. évfolyamokon a 
következő tanulók értek el helyezéseket. Jutalmukat a Nyírfruct 
Kft. ajánlotta fel 1től 3. helyezésig:

1.   évfolyam: Bodnár Boglárka, Márkus Botond, 
Juhász Dóra

2.   évfolyam: Zson Ágota, Molnár Zsolt, Vezendi Angelika
3.   évfolyam: Bodnár Szilvia, Humicskó Réka, 

Gincsai Panna Virág
4.   évfolyam: Pócsik Ábel, Márkus Lili, Lakatos Vanda
5.   évfolyam: Albert Amanda, Barnai Vanda,  

Simon Krisztián
6.   évfolyam: Hudák Ferenc Patrik, Kövér Ágnes Gréta, 

Molnár Enikő

A tanévzáró ünnepségen a 25 kitűnő tanulmányi eredményt 
elért tanulónk a munkáját 1–1 értékes könyvvel, oklevéllel is mer
tük el. 

Ezeket az értékes jutalomkönyveket id. Géczi Ferenc – Buj 
község Díszpolgára és felesége, Éva néni – adományozta, me

lyet nagy szeretettel megköszönünk! Immáron 9. éve tisztel, ill. 
örvendeztet meg bennünket az Igazgató Úr. 

Ugyancsak a kitűnő tanulóknak ajánlott fel egyegy vásárlási 
utal ványt a helyi Önkormányzat, melyet Barta Miklós Ferenc 
pol gármester úr adott át. A tanulóink nevében köszönet érte!

Kitűnő tanulóink évfolyamonként: 
1.   Bodnár Boglárka, Hudák Ádám, Juhász Dóra, Kató Lara, 

Márkus Botond, Prokop Gergő
2.   Csengeri Sára, Molnár Zsolt, Tropa Bianka Vivien,  

Zson Ágota 
3.   Bodnár Szilvia, Bodnár Krisztián János,  

Gincsi Panna Virág, Petri Milán, Vincellér Tas
4.   Hegyes József, Márkus Lili, Pócsik Ábel, Orosz Mihály
5.   Antoni Adrián, Baka Petra Tamara, Simon Krisztián
8.  Popovics Balázs, Humicskó Gabriella, Koós Martina.
A jutalmazások folyamatában a Buji Iskolásokért Alapít-

vány és az Iskolaszék nevében egy kis pénzjutalmat adott át a 
ku ratórium el nöke azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülői rész-
vételükkel sokat tettek azért, hogy a Jótékonysági bál sikeres 
legyen. 

Orosz Mihály, Molnár Zsolt, Pócsik Ábel, Harkály Máté, Al
bert Amanda, Fodor Bence, Fodor Rebeka, Fodor Ádám, Oláh 
Márk, Vinczellér Tas, Kövér Ágnes Gréta, Hudák Bence, Szilágyi 
Zsolt, Kató Lara, Kató Marcell, Szabó Bence, Krómer Dorina, 
Koós Martina.

Befejezésül kellemes pihenést, tartalmas szünidőt kívánok 
gye reknek, felnőttnek egyaránt!

Lejegyezte:   Munkácsiné Kolozsi Katalin 
igazgató

A Megyei Vöröskereszt szervezésé-
ben köz ségünkben, ebben az évben má-
so dik al kalommal került sor a helyi vér-
adásra a Bu ji Szo ciális Alapszolgáltatási 
Köz pont in tézményben. 

A Magyar Vöröskereszt Megyei Szer
ve  zete nevében szeretném megköszönni a 
vér  adáson megjelent donorok részvételét.

Véradók voltak:

Árvai Csilla – Vasvári P. u.
Balogh Bertalan – Hunyadi u.
Benő László – Petőfi u.

Berecz Anett – Ady E. u.
Béres Bernadett – Bem u.
Fazekas Zoltánné – Mező u.
Fintor Zoltánné – Dózsa Gy. u.
Habina János – Hunyadi u.
Hajdu Alexandra – Rákóczi u.
Hajdú Gézáné  – Rákóczi u.
Hegedűs  Mihályné – Széchenyi u.
Hudákné Horváth Tünde – Táncsics u.
Kegye Istvánné – Liliom u.
Kovács István  – Táncsics u.
Laub Ilona – Dózsa Gy. u.
Laurinyecz László – Béke u.
Laurinyeczné Tikász Magdolna – Béke u.
Nagy Zoltánné – Mező u.

Oláh Márta – Petőfi u.
Oláh Zoltán – Kossuth u.
Rákos Józsefné – Feketehalom
Szabóné Fekete Ágnes – Rákóczi u.
Rátvai Norbert – Kossuth u.
Tornai Tamás – Hunyadi u.
Tóth János – Dózsa Gy. u.
Ványi Zoltán – Kossuth u.
Vezendi Katalin – Mező u.
  
Köszönjük a segítséget!

„Egy csepp vér egy csepp emberiség”

Vargáné Bukai Andrea

Községi véradás – 2015. május 13.



Iskolánk Művészeti Gálája az idén 
is változatos és színvonalas produkci-
ók kal szórakoztatta a közönséget. Több 
mű vészeti ág is bemutatkozott ezen a 
na pon. 

Első műsorszámként a kiscsoportos 
szín játékosok léptek fel. A gyerekek által 
közkedvelt Ludas Matyit adták elő, majd 
egy apa és fia gondolatait a magyar foci

ról. A színművészet 1. tagozaton 17 alsós 
gyerek tanul. Előképző 2. osztályától egé
szen színjáték 3. osztályáig. Az órákon 
so kat tanulhattak az előképzősök a na
gyobbaktól, ők pedig egyre tudatosabban 
vettek részt a gyakorlatokon. A tantárgy 
oktatása során a célokat a közösségben 
vég zett dramatikus tevékenység élmé
nyén, a játék örömén keresztül érjük el. A 
tanár Bartáné Szanics Éva volt.

A furulya tanszak növendékei két cso
port ra oszthatók: a kiscsoportosok a kez
dők, a felső tagozatosak a haladók. Ez a 
hang szer igen népszerű a gyerekek köré
ben, nemcsak csodálatos hangja fogja 
meg a gyerekeket, hanem mint zeneka
ri hangszer, sokféle lehetőséget jelent az 
együtt muzsikáláshoz. 

Segít a jó levegővé tel elsajátításában, 
ezen kívül élményt nyújt a különböző 
han gok megszólaltatása. A felkészítők – 
Nagy né Tar Nikoletta, aki zongora kísé
re tével tette még színesebbé az előadást – 
valamint a tanévben a szolfézstanár Lau
ri nyecz László Tanár úr volt.

A nagycsoportos színjátékosok cso
portja 18+1 fővel indult és 1–6. évfolya
mot ölelt föl. Az alapfokú művészetokta
tás keretében folyó színházi nevelés lehe
tőséget biztosít a színművészet iránt von
zódó tanulók képességeinek fejlesztésére, 
ön maguk tudatos megfigyelésére, hogy 
képessé váljanak eredményeik felismeré
sére. A Hófehérke és a hét törpe c. dara
bot dolgozták fel soksok humorral. Óriá

si sikert arattak. Felkészítő pedagógus Pál 
Mónika.

A legnépszerűbb tanszak idén is a 
Gra fika – Festészet művészeti ág volt. A 
tanévet 69 tanuló kezdte meg. A képző
sök munkái megtekinthetőek voltak isko
lánk aulájában. 

Az órák alkalmával minél színesebb 
és sokrétűbb feladatokat valósítanak meg 
a gyerekek. A célunk, hogy a tanszak le
hetőséget adjon azoknak a gyerekeknek, 
akik szeretnek alkotni, teret adjon az ön
kifejezésnek, illetve megismerkedjenek 
a vizuális kifejezőeszközökkel. A gyere
kek többségén megfigyelhető, hogy sok
kal érzékenyebb a látható világ szépsége
ire, fogékonyabbak, befogadóbbak a kép

zőművészeti alkotások iránt, 
ennek ered ményeképpen na
gyon szép, igényes gyermek
munkák születtek. Fontos, 
hogy al kossunk, de úgy, hogy 
ne szabjunk határt a gyerekek 
fantáziájának. Felkészítő pe
dagógus Pető Margaréta.

Gálánkat igazán tempera
mentumos és ritmikus táncok
kal zártuk. A néptánc szak kör 
nem tartozik a művészeti ok
tatás körébe, de hagyományo
san Ők is bemutatják egy tan
év fejlődését a gálán. Három 
műsorszámmal készültek: a 
kezdő néptáncosok Vasi ug
rós zenére mutatták be a ta
nult motívumaikat, majd a na
gyobbak mu tatkoztak be egy 
szlovák népdal kíséretében, 
és végül a Bűvös zenekar ze

néjére Bökönyi táncot adtak elő azok a 
tanulók, akik évről – évre elkápráztat
nak minket táncos lábaikkal. Felkészítette 
őket Halász Melinda.

Pető Margaréta
tanár
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A Megyei Nyugdíjas Szövet-
ség szervezésében ismét útra 
keltünk egy két napos kirándu-
lásra május 19-20 között Bujról 
8 fővel.

Nyíregyházi indulással a határt el
hagyva Nagykároly után kezdtük a ba
rangolást. Első állomás Nagymajténynál a 

fegyverletétel emléktáblánál volt, ahol el
éne keltük a Szózatot. Felsőbánya felé ha
ladtunk, Bódi tónál gyönyörű látvány tár
sult elénk. Majd kétszemélyes libegővel 
fel lehetett jutni az 1400 m magas hegy
tetőre. Útba ejtettük még Nagybányát is. 
Utunk Koltó felé haladt. Megtekintettük a 
híres Teleki kastélyt, a Petőfi múzeumot, 
szo borparkot. Petőfi Sándor 1848–49

ben többször megfordult ifjú feleségével 
Szend rei Júliával, itt töltötték a mézeshe
teket. Megkoszorúztuk a szobrot és egy 
megzenésített versét elénekeltük. Koltón 
– ebben a kisközségben – több kis panzi
óban szállásoltak el, a finom vacsora elfo
gyasztása után a legnagyobb panzióban 
a szállásadók megvendégeltek sós, édes 
süteménnyel, pálinkával, borral, üdítő
vel. Nótázás, tánc 2 tagú tangóharmoni
kással.

Másnap finom 
reg geli elfogyasz
tása után útra in
dultunk a Gutin há  
gón keresztül De
sze, Budfalva és 
Barcánfalva gö rög
ka tolikus templo
mainak megtekin

tésére. Remek kö
téldíszes fafara gá 
  sú kerítéseket, ka
pu kat láttunk. 

Barcánfa lván 
a falu ortodox fa
temploma 1720 kö
rül épült, mely egyi
ke a „Máramaros 

fatemplomai” néven a Világörökség rész
ér képező 8 fatemplomnak! A templom 
magassága 62 m. 

Itt található még 1791ig létezett ko
lostor, majd 200 évvel később megszűnt 
létezni. Az új kolostort 1993ban építet
ték.

Hazafelé útba ejtettük a Világöröksé
get képező szaploncai vidám temetőt. 
800nál is több fakeresztet tölgyfából és 
élénk színű kék olajfestékkel készítették. 
A szabadtéri elhelyezés veszélyben van 
az időjárás viszontagsága miatt. A fejfáról 
a falu egész története, pl. kaszáló, ková
csoló, disznót ölő, fát vágó, fonó, traktort 
vezető, gyermekkel, állatokkal, férfi, nő 
alakok népesítik be. 

Patros mester vésővel faragja ki az 
élet képet. A legmaradandóbb értéket a 
sírfeliratok jelentik. Valóságos szabadtéri 
múzeum, sokan látogatják. Ízelítőül szö
vegfordításban néhány jellegzetes sírfel
irat.

 „Itt hagytál Jóska, mi a frászt csinálok 
nélküled…”

„ Itt nyugszom én idelenn 
Braic Leuna a nevem 
Volt öt legénygyermekem 
Isten tartsa valahányat 
Neked Griga megbocsájtok 
Bár a késed belém vágtad 
Mikor leszúrtál részegen 
De eltemettél tisztesen 
Itt a nagytemplom tövén 
Te is megtérsz majd mellém.”

Oláh Miklósné

Máramarosi barangolás
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Egy kis pihenő után ismét elindultunk június 
19., 20., 21-én 3 napra LENGYELORSZÁG-ba a 
magyar és szlovák határt elhagyva megérkeztünk 
a Magas-Tátra ré szé nek legfontosabb és legmaga-
sabban fekvő városába Za ko pánéba. 838 méter ma-
gasra. Lakosa 27000 fő, de télen az 1 milliót is eléri. 
Sikló viszi fel a síelőket az 1123 m ma gas hegyre. A 
csoportot 6 személyes libegő vitte fel a Gu ba low na 
tetejére, majd lefelé a vasúti kocsis felvonóval ér-
keztünk le. Leérve hatalmas vásári forgatag tárult 
elénk. Sok és nagyon szép temploma van, a temp-
lom előtt áll II. János Pál szobra.

Másnap reggeli után 
Krak kó városába indul
tunk. A város a Visztula 
part ján fekszik, lakosainak 
száma 756000 fő.

Három órás városnézés 
kö  vetkezett idegenvezető
vel. Krakkó Lengyelország 
régi fővárosa 1795ig, és a lengyel királyok székhelye. Az 
óváros építészeti együttese 1978tól az UNESCO világörök
ség része. Itt van  a híres Mária templom. Két tornya van 81 
m és 69 m magas. A magasabb toronyból órán ként hangzik fel 
a kürtjelzés.

A Mária Bazilika legértékesebb kincse az oltár. Európa 
legnagyobb oltára. Mérete 11 m x13 m magasak, az életnagy

ságban ábrázolt alakok 
2,7 m magasak. Tölgy és 
hárs fából lettek kifaragva. 
Négy szárnyas ajtó díszíti, 
ki nyitva a fogantatástól a 
Szentlélek elküldéséig lát
ható. Az oltár becsukott ál
lapotban Mária 12 gyötrel

mét mutatja be. Az oltár ajtaja óránként nyílik ki (sikerült lát
nunk). Híres még a Posztócsarnok, soksok árus kínálja por
tékáit.

A Waweli dombon a királyi palota és a katedrális találha
tó. Három tornya van. Óra torony, ezüst harangok tornya és a 
Zsigmond nevű torony. A királyok koronázási helye és örök 
nyughely.

Itt található a Jagelló Egyetem, melynek ablakában 12 
apos tol jelenik meg zenélve óránként. Láttuk a királyi sírokat, 
Báthory István sírjánál elénekeltük a Magyar Himnuszt, és a 
Székely Himnuszt.

A második nap is tartalmasnak, fárasztónak tűnt. Másnap 
a reggeli után az Auschwitzi Múzeumba. Itt is idegenveze
tő várt ránk, 3 órás fejhallgatás. A koncentrációs tábor múze
umát mutatta be. Borzalmas látvány tárult elénk. A halottak 
számát egyesek 4 millióra, mások 1,6 millióra becsülik. A ma
gyar zsidók közül 430000 fő halt meg. A gázkamrát a néme
tek 1944 novemberében felrobbantották, igyekeztek tetteiket 
el rejteni a szovjet csapatok elől.

Láttuk a gázkamrát, rengeteg hajat, cipőt, gyerek cipőt, 
kb. 230000 darabot, bőröndöket, edényeket, ciános dobozo
kat. Voltunk a barakokba, ezeket nem fényképeztem, nem 
aka rok emlékezni rájuk. A kivégző helyen néma fejhajtással 
emlékeztünk.

Hazafele a buszon néma csend volt, a magyar határhoz 
érve kezdett a csoport feloldódni és egy kis nótázásba kezd
tek. Bár rövidnek tűnt ez a 2 nap, de annál gazdagabb és ma
radandóbb élmény volt számunkra. Sokat láttunk, hallottunk 
egy kissé elfáradva, de szép emlékekkel tértünk haza szeren
csésen a késő esti órákban Nyíregyházára.

Lejegyezte:

Oláh Miklósné

LÁTOGATÁS
LENGYELORSZÁGBAN
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Buj község önkormányzatának lapja
Felelős	kiadó:	Barta Miklós Ferenc	polgármester		•		Felelős	szerkesztő:	Mikovics Miklósné
Nyomdai munkálatok: Tóth Nyomda		•		Munkatársak:	Árvai Csilla, Erdélyi Jánosné,
Harkály Gyuláné, Kiss Józsefné, Munkácsiné Kolozsi Katalin, Oláh Zoltán, Oláh Miklósné,  
Pető Margaréta, Popovics Norbert, Vargáné Bukai Andrea

DSE SPORTHÍREK
A Buji Általános Iskola az idén először volt lehetősége bene

vezni a kisiskolások diákolimpiai küzdelmeibe. A versenyek során 
sik erélményhez, közösségi élményhez is juthatnak a gyerekek, bi
zonyítva, az ország kis településeiről is van lehetőség előrejutásra, 
a tehetségek felfedezésére. A „Kis iskolák sportversenye” országos 
döntője ma már az egyik legnagyobb létszámú és legnépszerűbb di
ákolimpiai események közé tartozik. 

A megyei döntőbe jutva először az atlétikai csapatversenyben 
okoz  tunk meglepetést, mivel a lányok az 1. helyen végeztek. Ez
után a kézilabdások mutatták meg, hogy mit is tanultak az elmúlt 
években. Sikerült is olyan eredményt elérnünk, amelyre tényleg 
büsz kék lehetünk. A megyei döntőt megnyerve szintén képviselhet
tük SzabolcsSzatmárBereg megyét az országos döntőn. A megmé
rettetésre június végén, Békéscsabán került sor.

 A négynapos megmérettetésen az utolsó energiánkra is szüksé
günk volt a minél szebb eredmény elérése érdekében. Atlétáink a 
legjobb formájukat hozták a verseny alatt. Egyéni csúcsokat futot
tak és ugrottak, amelynek köszönhetően a 17 jelenlévő me gyei baj
nok közül a 6. helyet szereztük meg. A Csapat tagjai: Ádám Bettina, 
Barnai Viktória, Cservenyák Vanessza, Csikós Lívia, Koós Marti
na, Vajkó Zsófia.

A kézilabdások is kitettek magukért, hiszen az 5 mérkőzésből 
há romszor győztesen jöttek le a pályáról. A csoportmeccsek során 
holtverseny alakult ki az 1. helyen és sajnos a rosszabb gólkülönb
ségünk miatt nem mi jutottunk be a legjobbak közé. A 11. helyen 
végeztünk, de egy szerencsésebb sorsolással akár meglepetést is 
okozhattunk volna. A fáradtságról és a kimerültségről mindent el
mond, hogy a 3 órás hazautat szinte mindenki végigaludta…

A csapat tagjai: Ádám Bettina, Balázs Patrícia, Bancsók Eve
lin, Csikós Boglárka, Csikós Lívia, Fallenbüchel Eszter, Farkas 
Réka, Gergely Zsófia, Kanalas Katalin, Koós Martina, Nemes Diá
na, Vajkó Zsófia.

Itt szeretném megköszönni dr. Elek Tamásnak, tankerületünk 
igaz gatójának, Barta Miklós Ferenc polgármester úrnak, Buj Köz
ség Önkormányzatának, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak és 
az Iskolaszéknek, hogy támogatásukkal képviselhettük Szabolcs
SzatmárBereg megyét a békéscsabai országos döntőn. 

A versenyzőknek gratulálunk az eredményhez és reméljük jövő
re még szebb eredményről tudunk majd beszámolni.

Popovics Norbert DSE elnök

Családi Nap

Buj Község Önkormányzata főzéssel 
egy bekötött Családi Napot szervez au
gusztus utolsó szombatján, 2015. augusz-

tus 29-én 13.00 órai kezdettel a sportpá-
lyán, melyre minden érdeklődőt szere-
tettel vár.

Program:
– Köszöntő
Fellépők:
−  Buji Aranyalma Egységes Óvoda 

és Bölcsőde
−  Buji II. Rákóczi Ferenc Általános

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
− Napfény Nyugdíjas Egyesület
− Bancsók Dzsenifer
− Vajas Krisztina és Vajas Dávid

A jó hangulatról Dulovics és Fia gon
doskodik.

A jelentkezéseket, nevezéseket augusz
tus 28án 12.00 óráig várjuk a Polgármes
teri Hivatalban. 

Nevezési díj: 1.000,– Ft/csapat 
Tűzifát 8 fő részére, asztalt, padokat a 

rendezők biztosítanak, minden más kellék
ről a csapatok gondoskodnak.

A jó időben bízva, mindenkinek 
kellemes szórakozást kíván a Rendező- 
ség.


