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Ára: 80,– Ft

„Most búcsúzunk és elmegyünk...”
A 2010/11. tanév végén, június 11-én (szombaton) elballagtak nyol
cadikos tanulóink. Az általános iskola nyolc éven át arra törekszik, hogy
minél mélyebb tudást alapozzon meg tanítványaiban, felkészüljenek a
középfok kihívásaira. Ez volt a mi célkitűzésünk is – általánosságban
fogalmazva.
A búcsúzó két osztály osztályfőnökei az alsó tagozatban Bartáné
Szanics Éva és Frank Edina tanítónők voltak. Több új módszert alkalmaztak az órákon, mint pl. a napi üzenetek elolvasását, az órákra motiváló meséket, csoportmunka szervezését, felelősök tennivalóit, kooperatív technikákat.
A felső tagozatba egy osztályként léptek, az osztályfőnök Géczi Ferenc tanár úr lett, aki nagyon várta és akarta ezt a feladatot!
Mindvégig hitte, hogy a tanítást-nevelést halálos komolyan kell
venni tanárnak-diáknak egyaránt: azzal a meggyőződéssel kell hozzáállni, hogy minden, ami az iskolában elhangzik, vagy megtörténik, valahol, valakiknél sorsfordító lehet.
Két év múlva a nagy csapat ketté vált, ideköltözés révén – a b osztály főnöke Laurinyecz tanár úr lett.
A 31 végzős közül 3 gimnáziumban, 12 szakközépiskolában, 16
szakiskolában tanul tovább, az alábbiak szerint:
8. a névsora
1. Ádám Mihály
2. Csikós Edina
3.

Géczi Fábián
Dusán

4. Kazár Henrietta
5. Kovács Anett
6. Kovács István
7. Kovács Zoltán
8. Oláh Anikó Rita
9.

Orosz
Alexandra

10. Pócsik Richárd
11. Radó Klaudia
12.

Takács Zoltán
Márk

13. Tornai Adrienn
14. Vajkó Andrea
15. Vaszil Nóra

Iskola
Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakiskola
élelmiszeripari szakmacsoport
Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakiskola
élelmiszeripari szakmacsoport
Vasvári Pál Gimnázium
emelt szintű (haladó) angol
Wesselényi Miklós Szakiskola
egyéb szolgáltatások szakmacsoport
Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakiskola
élelmiszeripari szakmacsoport
Tiszavasvári Középiskola és Kollégium
egyéb szolgáltatások szakmacsoport
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari,
Idegenforgalmi Szakiskola
vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakiskola
élelmiszeripari szakmacsoport
Zay Anna Egészségügyi Szakközépiskola
informatika szakmacsoport
Bencs László Szakiskola
vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
Arany János Kollégiumi Program
Bánki Donát Műszaki Középiskola
gépészet szakmacsoport
Bencs László Szakiskola
vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola
élelmiszeripari szakmacsoport
Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai
Szakközépiskola közgazdaság szakmacsoport

8. b névsora
Bényei
1.
Dominika
2. Béres Krisztián
3.

Bodnár
Bernadett

4.

Budai
Alexandra

5. Dankó Dávid
6. Fintor Vivien
7. Frank Márk
8. Homonai Virág
9. Kocsis Krisztián
10.

Lakatos
Zsuzsanna

11. Nagy Máté
12. Román Attila
13. Szarka Natália
14.

Sziszák
Nikoletta

15.

Szunyogh
Andrea Judit

16. Vígh Tamás

Iskola
Vasvári Pál Gimnázium
általános
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari,
Idegenforgalmi Szakiskola
vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari,
Idegenforgalmi Szakiskola
vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari,
Idegenforgalmi Szakiskola kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport
Bencs László Szakiskola építészet szakmacsoport
Inczédy György Középiskola kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport
Bánki Donát Műszaki Középiskola
gépészet szakmacsoport
Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti
és Kommunikációs Szakközépiskolája
informatikai szakmacsoport
Bánki Donát Műszaki Középiskola
elektronika szakmacsoport
Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakiskola
élelmiszeripari szakmacsoport
Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola
építészet szakmacsoport
Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium informatika szakmacsoport
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari,
Idegenforgalmi Szakiskola
vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari,
Idegenforgalmi Szakközépiskola
vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium informatika szakmacsoport

Kívánjuk azt, hogy mindenki helytálljon a középiskolában, elképzeléseik, álmaik valóra váljanak!
Lejegyezte: Munkácsiné Kolozsi Katalin
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Testületi ülésről...
Buj Község Önkormányzat Képviselő-tes
tület 2011. május 31. napján tartott ülésén
a következő döntéseket hozta:
– Döntés születet a II. Rákóczi Ferenc
Általános és Művészeti Iskola, Óvoda,
Könyvtár és Önkormányzati Bölcsőde át
szervezéssel történő összevonásáról 2011.
július 15-el.
– A következő napirendként a képviselőtestület elfogadta a Gyermekjóléti Szolgálat
2010. évi beszámolóját.
– A következő döntés a 2010. évi gyer
mekvédelmi (gyámhatósági) tevékenység
elfogadása.

– A következő határozat az önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tevékenységé
nek elfogadása.
– Döntés születet a Szociális Alapszolgál
tatási Központ és Buj Község Polgármesteri
Hivatal pénzügyi-gazdasági együttműködési
megállapodásának megkötéséről.
– Módosította a képviselő-testület a Kö
zép-Szabolcsi-Többcélú Kistérségi Társulás
társulási megállapodását.
– Zárt ülésen tárgyalta a képviselő-testü
let a önkormányzati hatósági ügyben be
nyújtott fellebbezést.
– Döntés születet a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat és Buj Község Polgármesteri

Hivatal pénzügyi-gazdasági együttműködési
megállapodásának megkötéséről.
– Határozatot hozott a képviselő-testület a
sportöltözőben szociális blokk kialakításáról.
– Elfogadta a képviselő-testület a MEDIAMB Nonprofit Kft. éves beszámolóját és
közhasznúsági jelentését.
– Döntött a képviselő-testület ingatlan
vásárlásról.
– Tájékoztatót hallgatott meg a képviselőtestület a Közösségi Ház munkatársától a
2011. évi Falunap előkészületeiről.
Dr. Németh Károly
jegyző

Búcsú, de vidáman
2011. június 2-án, a pedagógusnapi ünnepségen elismerő
szavakkal köszöntötte Barta Miklós Ferenc polgármester
úr iskolánk dolgozóit. Ekkor búcsúztunk nyugdíjba vo
nuló munkatársainktól is.
Ők: Podlovics Imréné Emike (tanárnő), Vaszil Miklósné
Borika (iskolatitkár), Fazekas Gézáné Valika (könyvtáros) és
Túróczi Mihályné Irénke (takarítónő).
Munkácsiné Kolozsi Katalin igazgatónő egy vidám előadásban szeretettel és tisztelettel emlékezett az itt eltelt éveikre.
Lelkiismeretesen, becsülettel látták el munkakörüket és
most megérdemelten kezdhetik el pihenőjüket. Mivel nagyon
dolgos nők, ezért mostantól még jobban hobbijaiknak szen
telhetik idejüket.
Lehet ez kertészkedés, vagy kutyasétáltatás, sütés-főzés,
unokákkal közös programok.
Kívánunk számukra jó egészséget, sok örömet és békességet az új életükben!

Legyen útravaló számukra kedves zenénk néhány sora:
Nem csak a 20 éveseké a világ;
Az úton még poroszkál, nemde néhány korosztály.
A réten mindenki talál virágot,
Hát gyertek srácok, legyünk jó barátok!
Bartáné Szanics Éva pedagógus

Hírek, információ
A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai
infrastruktúra fejlesztése jegyében intézményünk pályázati projektben vesz részt.
A folyamat időtartama: 2011.01.01–2011.08.31.
Értéke: 10.442.660,– Ft
A projektnyitó értekezlet 2011.05.23-án volt.
Az új eszközök használatát a tantestület helyi továbbképzésen
sajátította el.
A következő tanévben a tanórák bizonyos részében – legalább 35 % – használni kell az új eszközöket.
Bízunk abban, hogy oktató-nevelő munkánk még hatékonyabb
lehet ezáltal.

TIOP–1.1.1–07/1–2008–0816
II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola,
Óvoda, Könyvtár
A BUJI ISKOLA FEJLESZTÉSE
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A Napfény Nyugdíjas Egyesület életéből
Nagy örömmel, s lelkesedéssel részesei voltunk az összegyűjtött
régiségek rendbehozatalában, az Emlékszoba berendezésében.
Óvatosan tisztogattuk, fényeztük a tárgyakat, jó volt együtt lenni, hasznos munkában részt venni, nosztalgiázni, rég múlt időkről
beszélgetni.
A Közösségi Házban szépen berendezett szobánkat az avató ün
nepségünkre igyekeztünk otthonossá varázsolni.
Május 27-ére vendégeket hívtunk, hogy legyenek részesei örömünknek.
Kedves vendégeink voltak: Szabó Pál a Megyei Nyugdíjasok
Szövetségének elnöke, alelnöke Zsíros Antalné, a szabolcsi, balsai,
gávavencsellői, paszabi, ibrányi, tiszateleki, pócspetri nyugdíjas
egyesületek vezetői, képviselői.
Megjelent körünkben Barta Miklós Ferenc polgármester, a képviselő-testület tagjai. A polgármester úr kedves szavakkal köszöntötte a vendégeket, a klub tagjait. Nagyon szép verse után kívánva jó
erőt, egészséget és sok ilyen szép délutánt tölthessünk még együtt.
Vendégeink velünk örültek, s kicsit szomorkodta, hogy ők – még
nem mindenki – tudhat magáénak ilyen szobát.
A kedves szavak és jó kívánságok után fogyasztottuk a finom
uzsonnánkat. Kellemes beszélgetéssel telt a délután. Vendégeink jól
érezték magukat, mi pedig nagyon boldogok voltunk.
Másnap 28-án a népdalkörök, táncosok vidám énekétől volt hangos Nagyhalász Művelődési Háza. Itt volt megrendezve a megyei
kulturális seregszemle Tizenöt fővel vettünk részt, elkísért minket a
polgármester úr is. Mi szavalattal képviseltettük magunkat. Német
Erzsébet Losonczi Léna: Nyugdíjasok című versét adta elő.
Nagyon szép órákat töltöttünk együtt. Másokkal való találkozás
boldogságot jelent, a sikeres előadásokat tapssal jutalmaztuk.

Hallásvizsgálat
Előadással egybekötött
előzetes halláskontroll
vizsgálat.
Ideje:
június 29-én (szerda)
900 órától
Helye:
Közösségi Ház
(Buj, Kossuth u. 25.)

Az új szobánkban ünnepeltük a soros névnaposokat, hol Béres
Miklós szép dalaival még színesebbé tette az ünnepet.
Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen körülmények között tarthassuk foglalkozásainkat, ünnepségeinket az elkövetkezendő időkben.
Hálásak vagyunk a Szociális Alapszolgáltató Központ vezetőjének Andikának, és minden dolgozójának, hogy hosszú éveken át
mindig számíthattunk segítségükre, kedves szavaikra. Munkájukhoz
kívánunk minden szépet és jót, mosolyuk emlékünkben marad. Minden köszönünk.
Németh Erzsébet
egyesület elnöke

Tájékoztatás!
A Takács-Plusz Ker Kft. ügyvezetője Takács Péter
tisztázza a lakosság körében felmerült félreértéseket. A
hűtő technikai okok miatt nem üzemelt 3 napig. Az el
hunyt családtagjaival egyeztettem a megfelelő helyen
való elhelyezésről, melyet a kft. saját költségén oldott
meg.
A vízdíjjal kapcsolatban a következőket nyilatkozom:
a temetőt látogatók a sírgondozáskor elhasznált vízért
sem a múltban, sem a jelenben, sem a jövőben díjat nem
számolt és nem is fog felszámolni a kft.
Megértésüket köszönöm, maradok tisztelettel:
Takács Péter ügyvezető

Véradás
A Magyar Vöröskereszt
szervezésében
július 14-én 13.30–16.00 óra
között véradás lesz
a Szociális Alapszolgáltatási
Központban
(Buj, Jókai u. 2.).
Minden régi és új donort
szeretettel várunk!
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Bölcsődés jótékonysági bál
Településünkön már hagyomány, hogy
különböző korú gyermekek megsegítésére
jótékonysági bálokat szervezünk.
2011. május 28-án kilencedik alkalom
mal rendeztük meg „jobb adni, mint kap
ni” mottóval a Bölcsődés gyermekeket segítő jótékonysági bálunkat.
Ebben az évben is kétfajta tombola árusítása volt (100–200 Ft), melyből gyönyörű ajándékokat nyerhettek vendégeink.
A vacsorát – mint mindig – közös ös�szefogással együtt készítettük.
• Menü: Gombával töltött csirkecomb,
kínai szelet
• Köret: rizibizi, burgonya, franciasaláta, muszkasaláta, csemegeuborka,
káposztasaláta.
• Sütemények: mézes krémes, rumos
szelet, Duna hullám, sós rúd, grill.
• Éjféli vacsora: fasírozott, bacon szalonnába tekert csirkemáj
A rendezvény – a kevés létszám miatt – az iskola étkezőjében volt megtartva.
Sajnos, azok az emberek sem tették tiszteletüket, akiket nagyon vártunk.
A többség legnagyobb örömére füstmentesen szórakozhattunk, mert a cigisek
csak az épületen kívül hódolhattak szenvedélyüknek.
A szervezés és tenni akarás meghozta gyümölcsét, hisz a bál tiszta bevétele 219.800,– Ft lett. Az est háziasszonya
Frank Sándorné és Fazekasné Kató Mária
volt.
A megnyitó és a köszöntő után, negyedik alkalommal mutatkozott be egyik
dolgozónk (Nagy Tiborné lánya) SzennaiNagy Annamária, aki tehetségével és csodálatos hangjával kápráztatta el a közönséget. Majd ezt követően az iskolások
tánccsoportja következett. A gyermekeket
Halász Melinda pedagógus tanította be.
A két produkció zenei segítségében
Labbancz Csaba szakértelmét vettük

igénybe. Ők nagyban hozzájárultak a bál
sikeréhez, melyet ezúton is köszönünk.
A műsorszámok és a vacsora után került az asztalra a házilag készült sütemény.
A bőséges és ízletes fogások után elkezdődhetett a tánc, melyhez a zenét a jól ismert MIX együttes szolgáltatta.
Közben a fiatal hölgyek tombolát árultak, hozzájuttatva a jelenlévőket a felaján
lott nyeremények megnyeréséhez. Aki
megszomjazott, az a büfében Vincze Melinda segítségével csillapíthatta szomját.
Pihenésképpen kisorsoltuk a szebbnélszebb ajándékokat, majd következhetett a
hajnalig tartó mulatság.
Összegzésképpen elmondhatom, hogy
a családias létszámmal úgy vagyunk túl a
kilencedik bálunkon, hogy minden résztvevő jól érezte magát. Hálás szívvel gondolunk azokra, akik – erejüket nem kímélve – egész éjszaka ropták a körtáncot, lehetőségét megteremtve annak, hogy mindenki mindenkivel táncolhasson.
A mulatságnak 4 órakor lett vége.
Szeretném megköszönni minden dol
gozómnak a lelkes és odaadó munkáját,
hogy erejüket és idejüket nem kímélve
segítettek abban, hogy a jótékonysági
bál elérje célját. Végezetül ismerjük meg
a támogatók névsorát, akik pénzükkel
vagy tárgyi eszközökkel segítettek, járultak hozzá rendezvényünk sikeréhez.
KÖSZÖNJÜK!
Frank Sándorné
bölcsődevezető
Pénzadomány:
Tilki József
Tóth József, Nyírszőlős
Németh Erzsébet
Munkácsiné Kolozsi Katalin
Dr. Gutlébeth Linda
Labbancz Csaba

Dr. Laczják István
Dr. Balogh Roland
Tuza Jánosné, Budapest
Napfény Nyugdíjas Egyesület
Frank József
Graczka Sándor
Vincze Ferencné
Ajándéktárgy felajánlás:
Vargáné Fekete Szilvia
Katóné Vincze Judit
Benő József
Dr. Baloghné Frank Barbara
Frank Edina
Virágné Moldván Mária
Vargáné Bukai Andrea
Simonné Bárány Éva, Nyíregyháza
Bölcsőde dolgozói
Óvoda dolgozói
Általános Iskola dolgozói
Bazsó Istvánné
Gergely Gézáné
Kövér Gyuláné
Barta Árpádné
Bazsó István
Tóth Józsefné, Béke út
Vass Istvánné, Kótaj
Toma László
Frank Sándor
Halász Krisztián
ABC dolgozói
Mártonné Bárány Judit, Sóstóhegy
Bojtos Józsefné
Márkus Gyula
Jaczina Mihály
I. Controll Hajózási Kft., Nyíregyháza
Juszku Józsefné
Oláh Mihály
Soltész János
Tóth Mg. és Ker. Bt., Nyírszőlős
Laurinyecz László
Papp Benjaminné
Kiss Józsefné
Bojtos Julianna
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mosdatták, úgy mentek be a lakásba. Az otthonról hozott drága
Horvátországi nyaralásra mentek, a gyereket édesanyjához
hozták haza szülőfalujába. Felesége már az első este kérte, hogy
játékok ott sorjáztak érintetlenül az egyik sarokban. Mit ebé
menjenek holnap haza, nagyon hiányzott a gyerek. Meg aggódott
delték? – kérdezték a láthatóan lebarnult, vidám, élénk gyerektől.
Epjet, fejéjet, meg pijosat is, selypítette a gyerek. De Petike volt
is, hogy egy elkényeztetett hároméves egykével, hogyan boldogul
itt más is, mondjad azt is, magyarázkodott a nagymama. Még azt
a nagymama is. Maradjunk még vagy két napig kérlelte a férje,
hinnék éheztette a gyereket.
a gyerek jó helyen van, s ránk is ránk fér egy kis pihenés. Kü
lönben is már telefonon beszéltünk is velük, minden rendben
A gyerek a jó levegőtől és az izgalmaktól hamar elaludt, ők
van. Azt mondjátok, nem tud egyedül játszani
még sokáig beszélgettek. Lefeküdtek, de az
apa a régi ágyában sem tudott aludni. Em
a gyerek, dehogynem, majd én megmutatom
ÉLETKÉPEK
lékezett a gyerekkorára. Arra, amikor még
neki hogyan kell, nyugtatgatta őket a nagy
falun csaknem minden udvarban volt egymama. Így telt el lassan egy hét, de utána
egy eperfa, náluk abból is kettő. A fa árnyat
már nem volt maradásuk. Meg sem álltak
Pesten, egyenesen a gyerekhez jöttek. Alig
adott, termése meg az apró jószágnak élel
ismertek rá, arca, teste csupa sár volt. Csak
met. Ha késett a reggeli, apjuk – az anyjuk
a nagy fekete szeme csillogott. Vidáman tapsikolt egy sáros gö
bosszantására is – mindig elrikkantotta magát, fiúk reggeli, fel az
eperfára. Hol van már az apjuk, meg a testvére is, komorodott el.
dörben az udvaron, tapasztáshoz készítette a sarat. Az anyja
Titkon kilopódzott a fa alól, de jó volna felmászni rá, mint régen,
szörnyülködött, az apja harsányan nevetett. Majd kikecmergett
a gödörből, s kézenfogva hátravitte a szüleit a baromfiudvarra –
gondolta. Nem tette. mert már nem tehette, felvett hát a földről
két szem epret és úgy mosatlanul a szájához vette, ízlelgette.
az anyja lábujjhegyen, pipiskedve lépegetett – s büszkén mutatta
az ól sarkán a kalapáccsal levert vakolatot. Megcsinájtam,
Széllel sikoltozott a tavaszi pirkadat, de ő még mindig ott ült.
Azt sem vette észre, hogy az ablakból valaki könnyes szemmel
mondogatta büszkén, és várta a hatást. Az nem is maradt el, az
apa az egésszel már a pályaválasztást is lerendezettnek tudta.
nézi.
Oláh Gábor
Amiről persze az anyja hallani sem akart. Még az udvaron meg

Fiúk, az eperfára!

Történetek Bujról és környékéről
Ahogy az előzőekben megígértem, az
újság hasábjain leközlünk minden történe
tet, ami a Szülőföldem projekt, illetve az
éppen iskolánkban zajló Comenius prog
ram keretében tanulóink által kerültek
megalkotásra.
A nyertes történetből már elkészült egy
illusztrált kiadvány, amelyet a június 5. és
10. között megtartott partnertalálkozón
Lengyelországban a partner iskolák képvi
selőinek már át is adtunk. Egy példány
nekünk is megmarad, ezt meg lehet majd
tekinteni az iskolában. Ezt a történetet fogjuk majd a következő tanévben színpadra
alkalmazni tanulóink segítségével.
A Lengyelországban tett partneri láto
gatásról a következő számban szeretnék
majd fényképes beszámolót közölni. Most
hadd mutassam meg a következő gyönyörű történetet, amely a Sirinya tó keletkezéséről mesél és Kovács Dóra hetedik osztályos tanuló tollából származik.
Az iskolában zajló Comenius prog
ramról pedig mindenki tájékozódhat a
program többnyelvű, nemzetközi weboldalán, melynek címe: http://comeniuspro
ject2010hungary.wikispaces.com.
3. A Sirinya legendája
Egyszer volt, hol nem volt, az óriás föld
gömb egyik foltján, elterült egy kicsiny falu,
melynek neve Buj volt. Élt ott négy neves csa
lád, két gazdag és két szegény. Azonban nem
csak ez tette őket különbözővé, hanem céljaik
elérése is. Az egyik gazdag családnak volt egy
jóképű, daliás fia, Kázmér. A másik gazdag csa

ládnak volt egy igen csak csúnyácska leánya. A
két szegény családnak szintén volt egy-egy le
ánya, az egyik gyönyörű szép volt, de igen go
nosz. A másik nem volt túl szép, de igen csak
nemes lélek volt. Egy kora tavaszi napon a gaz
dag fiú családja úgy döntött, hogy ideje meg
nősíteni a fiukat, hisz maholnap 20 esztendős.
Mivel a kicsiny faluban hozzávaló leány csak
az előbb említett három családból akadott, így
a szülőknek nem volt választása, mint belőlük
választani feleséget.
A választás nehéz volt, mert ugye a gazdag
lány hozománya búsás lehetett, de csúnya fele
séget mégsem szerettek volna fiuknak. A másik
két lány ugyan nem volt csúnya, de hozományuk
csak egy tejes csuporral ért volna fel.
Egy reggel a fiúnak fényes ötlete támadt.
Úgy gondolta, bizony rábízza Ő a sorsra a vá
lasztást. Döntse el a sors, melyiket szánja neki.
Kijelölt Bujon, a falucska elején egy szép,
nagy területet, ahova kőből kirakatott egy ha
talmas kört. A körön belül egy nagy gödröt ása
tott, melyet a falu férfijai két héten keresztül ás
tak egyfolytában, megállás nélkül. Mikor elké
szült a gödör, a szélére három lócát tétetett, me
lyekre a lányok nevét vésette: Ilda, Ira és Inya.
Majd így szólt a leányokhoz:
– Most elmegyek a háborúba harcolni.
A háború abban az időben három évig is el
tartott.
S így folytatta:
– Nektek addig az lesz a dolgotok, hogy
minden nap reggel, pirkadattól napnyugtáig, a
gödör szélén lévő lócátokon ülve utánam sírtok.
De csak annyira, amennyire szeretnétek a fele
ségem lenni. Mire visszajövök távolföldről, a
gödörnek meg kell telnie a könnycseppekkel. S
kinek utolsó könnycseppével megtelik a gödör,
azt választom feleségemül.

Másnap az ifjú útnak is indult.
A lányok pedig úgy tettek, ahogy azt a le
gény kérte tőlük. Eleinte mindhárman nagyon
lelkesek voltak, de az idő múlásával ez a lelke
sedés egyre gyengült. Olyannyira, hogy Ilda
egy év után megunta és nem ment ki többet a
gödör szélre sírni. Így már csak Ira és Inya
maradt. A második év végén Ira is úgy döntött,
hogy Ő már sírt eleget és az sem biztos, hogy
a legény nem esik el a csatában, így többet Ő
sem ment ki az akkor már majdnem könnyek
kel teli gödör szélére. Inya, a szegény, de nemes
lelkű leány magában folytatta a sírást. Na per
sze neki nem esett nehezére sírni, hisz nagyon
szerelmes volt Kázmérba. A harmadik év végén
tele is lett a gödör könnyekkel és kialakult egy
szép tavacska.
A fiú megérkezett a háborúból épen és
egészségesen. Első útja a tóhoz vezetett, hogy
megnézze, ki az utolsó leány, aki könnyeivel
árasztja a három éve ott hagyott gödröt.
Amikor megpillantotta a nemes lelkű sze
gény leányt, örömmel telt meg a szíve, hisz tit
kon remélte, hogy Inya lesz az a lány, akit fele
ségül vehet. Közben meglátta a másik két padot,
melyeket már elborított a gaz, s ettől csak még
nagyobb lett az öröme, hisz biztosan tudta ez a
lány az, aki igaz szívvel szereti őt és Ő viszont
szereti.
A tavat el is nevezték Sirinyának, hisz a
lány, kinek neve Inya, sírta tele a gödröt. Pár
nap készülődés után az ifjak megülték a lako
dalmat, amit a Sirinya partján tartottak, s bol
dogan éltek, míg meg nem haltak.
Ők már régen nincsenek közöttünk, de a le
genda Bujon máig fenn maradt a tóról. Aki nem
hiszi, járjon utána.
Tóth Lajosné Comenius koordinátor
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Meghívó Ifjúsági Napra
A Frédi-mobil készítői szeretettel meghívják a buji ifjúságot és minden érdeklődőt a fakocsi ünnepélyes
átadására. A pontos idejét és helyét plakátokon hirdetjük meg.
Ifjúsági Nap megrendezésével zárul az
FH – Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat
által támogatott „Frédi Mobil(itás) 2011” el
nevezésű, HU–12–110–2010–R4 azonosító
számú projekt, amely a Fiatalok Lendületben
Program „Helyi Ifjúsági Kezdeményezések”
alprogramjának keretében valósult meg. Az
Újkorszaki szakik projektjének zárónapján
műsort ad az ovisok csapata, valamint a nyíregyházi „Kalamolók” ifjúsági zenekar zenészei és a Szerencsepatkó roma hagyományőrző
tánccsoport. Bemutatkozik a Human-Net Ala
pítvány, mint a projekt segítője és koordinálója. „Mobilitás-totót” lehet majd kitölteni, ahol
a helyesen válaszolók jelképes ajándékot kapnak. A Frédi-mobillal és a Mobilitás pályázataival kapcsolatos lesz a TOTÓ. Egy kis segítség, információ a kitöltéshez:
A Fiatalok Lendületben Programon belül
5 fő tevékenységre lehet pályázni: 1: Fiata-

lok Európáért, 2: Európai Önkéntes Szolgálat,
3: Fiatalok a Világban, 4: Ifjúsági Támogató
Rendszerek, illetve 5: Ifjúságpolitikai Együtt
működések. Az említett főtevékenységeken
belül lehetőség van saját ötleteitek, kigondolt
projektek megvalósítására a Fiatalok Európáért
programon belüli, „Helyi Ifjúsági Kezdeményezések” című alprogram keretében, ahogy
erre élő példa a buji Újkorszaki szakik említett
programja is. Azonban további lehetőségeket is
kínál a Fiatalok Lendületben Program: ifjúsági
csereprogramokra, önkéntes tevékenység végzésére, nemzetközi és nemzeti ifjúsági találkozók szervezésére is van mód. Az önkéntes tevékenység külföldön zajlik, így lehetőség van
munkatapasztalat szerzésére más országokban,
és a nyelvtanulást, az aktív nyelvhasználatot is
elősegíti ez a program.
Nem töltötted még be a 30. életévedet? Sze
retnéd te is megvalósítani ötleteidet, tapaszta-

latot szerezni, kipróbálni magad? Akkor a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat „Fiatalok
Lendületben Programja” pont neked szól!
Ha felkeltettük az érdeklődésedet, a www.
mobilitas.hu oldalra ellátogatva további információkat szerezhetsz ezekről a tevékenységekről, valamint az Ifjúsági Napon is nyújtunk tájékoztatást.
Üdvözlettel:
az „Újkorszaki Szakik”
Ez a projekt az Európai Bizottság
támogatásával valósult meg.
A projekt tartalma nem feltétlenül
tükrözi az Európai Bizottság
vagy a MOBILITÁS véleményét,
mely intézmények felelőssége a projektre
nem terjed ki.

Elsőáldozás
a görög katolikus
és a római katolikus
templomban

PÉLDAÉRTÉKŰ ÖSSZEFOGÁS!
A községünkben kialakított Integrált
Közösségi és Szolgáltató Tér parkolórend
szerét társadalmi munkával valósítottuk
meg. 550 m2 térburkoló kő lerakását a falu
lakói végezték el. A Közösségi Ház járda
rendszerét és a parkoló térburkolati mun
kálatait együtt valósítottuk meg képviselő
társaimmal, hivatali dolgozóinkkal és soksok olyan emberrel, akik tenni akarnak
községünkért. A nehéz fizikai munkából a
kisebbség is aktívan kivette részét.
A község vezetőjeként én is végig részt
vettem a munkálatokban, szerveztem, irá
nyítottam és gépeimmel igyekeztem segí
teni a különböző munkafolyamatokat.
A tervdokumentációban ezek a munká
latok sajnos nem szerepeltek, csak zúzott
kő borítású parkoló kialakítása volt tervez
ve, és került volna megvalósításra, ame
lyet a téli időszakban igen nehéz rendben
tartani, gondolok itt pl. a hóeltakarításra.
Társadalmi munkával a ház udvarán egy

kemence is megépítésre kerül, id. Béres
Miklós és ifj. Béres Miklós ajánlották fel
munkájukat.
Köszönöm mindenkinek a segítőkész
hozzáállását, kemény és kitartó, de ugyan
akkor eredményes munkáját, akik szabad
idejüket feláldozva eljöttek és dolgoztak
azért, hogy szebbé tegyük közvetlen kör
nyezetünket, községünket.
Az előttünk álló időszakban is szeret
nénk több mindent felújítani, újjáépíteni a
jószándékú, segítőkész emberek segítségé
vel. Az összefogás erőt ad, a kitartás, a
munka eredményhez vezet.
Szeretném, ha a közeljövőben sok eh
hez hasonló példaértékű munkát tudnánk
együtt Veletek megvalósítani.
Ehhez kívánok mindannyiunknak sok
erőt és kitartást!
Barta Miklós Ferenc
polgármester
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Ibrány–Nagyhalászi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ rendelési idők
Cím: 4484 Ibrány, Nagyhalászi út 1. • Előjegyzéshez telefonszámok: 06-42/446-006, 06-42/446-007
Belgyógyászat

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

14.00–18.00
09.00–14.00
10.00–14.00
09.00–14.00
12.00–14.00

Diabetológia

Gastroenterológia

Sebészet

Traumatológia

Szülészetnőgyógyászat

Gyermekgyógyászat

Beutaló nélkül

Beutaló nélkül

Beutaló nélkül

Beutaló nélkül

08.00–14.00
–
–
–
–

Csak
előjegyzéssel
–
–
07.00–10.00
–
07.00–10.00

–
08.00–13.00
–
08.00–13.00
–

09.00–14.00
–
09.00–14.00
–
–

08.00–14.00
–
08.00–14.00
–
08.00–14.00

15.00–19.00
–
12.00–16.00
12.00–16.00
–

Fül-orr
gégegy.

Szemészet

Bőrgyógyászat

Neurológia

Beutaló
nélkül
08.00–12.00
–

Beutaló nélkül

Hétfő
Kedd

Beutaló
nélkül
08.00–14.00
–

Szerda

–

08.30–15.30

Csütörtök
Péntek

08.00–14.00
–

08.00–11.00
–

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Csak
előjegyzéssel
Kardiológia
07.00–11.00
–
14.00–18.00
–
–

–
–
07.30–11.30
és 15.00–19.00
–
–

Labor
08.00–12.00
08.00–12.00
08.00–12.00
08.00–12.00
08.00–12.00

Ortopédia

Urológia

Csak
előjegyzéssel
–
08.00–14.00

15.30–18.30
–

Beutaló
nélkül
–
14.00–17.00

–
08.00–15.00

–
09.00–15.00

–

15.30–18.30

–

–

–

08.00–14.00
–

–
–

14.00–17.00
–

12.00–19.00
–

–
09.00–15.00

Röntgendiagnosztika
07.00–12.00
09.00–15.00
10.00–13.00
09.00–12.00
12.00–15.00

Ultrahang
12.00–14.00
07.00–09.00
07.00–10.00
07.00–09.00
07.00–12.00

Fizioterápia 1.
08.00–16.00
08.00–16.00
08.00–16.00
08.00–16.00
08.00–16.00

Reumatológia

Pszichiátria
Beutaló nélkül

Fizioterápia 2.
12.00–16.00
12.00–16.00
12.00–16.00
12.00–16.00
12.00–16.00

Gyógytorna
08.00–12.00
08.00–12.00
08.00–12.00
08.00–12.00
08.00–12.00

Dr. Balogh Roland háziorvos

DSE SPORTHÍREK
Májusban két nap is a gyerekek szurkolásától volt hangos az iskola sportpályája,
mivel a lány kéziseknek rendeztük meg a
Rákóczi Kupát.
Először a III. korcsoportosok (5–6. osztályosok) mutatták be tudásukat Szakoly
és Nyírszőlős csapatai ellen. Hazai pályán
csakis a győzelem volt elfogadható és ennek tükrében lehengerlően kezdtük a mec�cset Szakoly ellen. Bátran és gólratörően
játszottunk és végül fölényesen, 14:5-re legyőztük őket.
A második meccsünket a tornagyőzelemért Nyírszőlős ellen vívtuk. Itt már sokkal
többet kellett nyújtanunk, mivel az ellenfelünk is meg szerette volna nyerni a kupát.
Szoros meccsen végül 9:7-re győztünk és mi
emelhettük magasba a Rákóczi Kupát.
Eredmények:
Buj–Szakoly
14:5
Buj–Nyírszőlős
9:7
Nyírszőlős–Szakoly 8:7
Végeredmény:
1. Buj
2. Nyírszőlős
3. Szakoly

A csapat tagjai voltak: Alajtner Rebe
ka, Bodnár Eszter, Csatlós Ágnes, Csiki Alex
andra, Humicskó Hajnalka, Koós Martina,
Kovács Dóra, Kulcsár Emese, Mihalik Alex
andra, Nyerges Flóra, Radó Krisztina, Svá
ner Lívia, Varga Adrienn.

nyörtelenül kihasználta a technikai hibáinkat. A mérkőzés vége felé egyre jobban
kijött a fáradtságunk és így nem sikerült
megfordítani a meccset. Így Szakoly csapata mögött a második helyen végeztünk,
megelőzve Nyírszőlős csapatát.
Eredmények:
Buj–Szakoly
8:13
Buj–Nyírszőlős
13: 5
Nyírszőlős–Szakoly 8:10
Végeredmény:
1. Szakoly
2. Buj
3. Nyírszőlős

A IV. korcsoportosok (7–8. osztályosok)
számára is hasonló volt a feladat, vagyis itthon tartani a kupát. Az ellenfelek közül elsőként Nyírszőlős következett. Őket már jól
ismertük a korábbi mérkőzéseink miatt és a
jól megszokott győzelmet arattuk felettük.
Kellett ehhez a nagyszerű kapusteljesítmény
és az agresszív védekezésünk is. A döntőben Szakoly csapata várt ránk. Sajnos az
ellenfelünk szinte hiba nélkül játszott és kö-

A csapat tagjai voltak: Benyusz Enikő,
Fedor Judit, Fintor Vivien, Korpai Angéla,
Kovács Dóra, Lovas Adrienn, Lovas Evelin,
Marsó Lilla, Nyerges Flóra, Radó Klaudia,
Radó Ramóna, Szabó Zsófia, Szunyogh
Andrea, Vajkó Andrea, Zsadányi Tímea.
Az eredményekhez mindenkinek gratulálunk és ballagó 8-osoknak további sok sikert kívánunk!
Popovics Norbert testnevelő
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Integrált Közösségi Szolgáltató tér
Kedves Olvasók!
Előző számunkban már jeleztük Önök
felé, hogy május 2-án megnyitotta kapuit
a Közösségi Ház.
Nyitás után mindjárt feladatul tűztük
ki a Nagy Mihály tanár úr által összegyűjtött régi tárgyak átköltöztetését az iskolából. Az átszállítás sikeresen megtörtént.
A következő feladat a régiségek tisz
togatása és elhelyezése volt. Az idő szorított, mivel nem lehetett sokáig a teraszon
tárolni a gyűjteményt.
Szinte reménytelennek tűnt egy-két
embernek végeznie ezzel a munkával.
Ekkor érkezett az önzetlen segítség. A
Napfény Nyugdíjas Egyesület tagjai fel
ajánlották, hogy segítenek tisztogatni és

berendezni a tárlatot. Öröm volt hallgatni és látni, hogy minden régiségről az elmúlt idők jutottak az eszükbe. Vidáman,
jókedvűen telt a nap. Estére szinte minden a helyére került.

Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, akik munkájukkal, régi tárgyak
felajánlásával, vagy csak egy jó szóval és
biztatással hozzájárultak a kiállítás létrehozásához.
Mikovics Miklósné
IKSZT munkatárs

Hirdetés

Megemlékezés

Kedves Szülők!

„Addig vagy boldog, míg van aki szeret,
Aki a bajban is megfogja kezed.
S hogy milyen fontos is volt neked
Csak akkor érzed, ha már nincs veled.”
Szerető feleséged: Bea

„Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy a fiatalok életkezdési
támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény alapján a 2006.
január 1-je után született magyar állampolgárságú, a Magyar
Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező gyermekeket alanyi jogon életkezdési támogatás (babakötvény) illeti meg, melynek összege 2008-tól 42.500,– Ft.
A minden gyermeknek járó 42.500,– Ft-on felül a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok gyermekei 7.
és 14. életévük betöltésekor további 44.600–44.600 forintra jogosultak, azaz összesen 130.700,– Ft-ban részesül a gyermek
18 éves korára.
Hasonlóan emelt összegű támogatásra jogosultak az átmeneti,
vagy tartós nevelésben vett, állami gondozott gyermekek.
Ez a támogatás minden, a feltételeknek megfelelő gyermek
után jár.”
Amennyiben még az Ön gyermekének nincs megnyitva a Babakötvény számlája, de szeretné ha Ő is részesülhetne a fenti
összegben kérem hívja az alábbi telefonszámot:
Oncz Illésné
06/20 397-8855
4501 Kemecse, Árpád u. 2.,
a Kanyar Vendéglővel szemben, a Posta mellett!
Megbízottunkat keresse bizalommal, ingyen és bérmentve elkészítik a babakötvény igényléséhez a teljes dokumentációt!

Ez a nap az emlékezés napja,
Érted imádkozunk halkan, zokogva.
Egy célod volt, a családért élni,
ezt csak a halál tudta széttépni.
Elmúlt három év, már nem látunk többé,
Könnyes szemmel az égbe súgjuk: hiányzol örökké!
Felnézünk az égre ott látunk egy fénylő csillagot,
szívünket fájdalom szorítja APA ugye te vagy ott?
Ott ragyogsz fenn, s vigyázol ránk,
úgy hiányzol nekünk Drága Édesapánk!
Szerető gyermekeid:
Nikoletta, Zoltán, Melitta, Norbert
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

FAZEKAS ZOLTÁN TIBOR
halálának 3. évfordulójára.
Szerető családja
Engesztelő gyászmisét szolgáltatunk 2011. június 29-én
18.30 órakor a buji görög katolikus templomban.
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