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KARÁCSONYI LEVÉL
Nemsokára elérkezik a születésna
pom. Nagyon sok ember bevásárol.
Készülnek már a külön erre az alka
lomra szóló rádiós- és televíziós mű
sorok, hirdetések, reklámok. Igazán
nagyon jó érzés tudni, hogy egyszer az
évben ilyen sok ember gondol rám.
Amint tudjátok, a születésnapomra
való emlékezés sok száz éves. Betlehemben kezdődött. Ott sohasem felejtették
el, hogy a városon kívül, egy barlangban
születtem, mert édesanyámék nem kaptak
szobát a szálláshelyeken. Pedig édesapám
is innen származott, csak már régen elkerült, s nem emlékeztek rá. Nagyon sokan
eljöttek azokban a napokban Júdeába, Dávid városába, mert a fenséges Augusztus
császár tudni akarta, hányan élnek a birodalmában? Ezért elrendelte, hogy írják
össze a lakosságot. A mi hazánkban is sor
került a népszámlálásra, mert akkoriban
mi is a rómaiak fennhatósága alatt éltünk.
Ez éppen akkor történt, amikor én megszülettem. Később aztán egyre szélesebb
körben ünnepelték meg eljövetelemet. Végül elterjedt az egész világon. Az emberek
örültek érkezésemnek, mert tudták, hogy
mit tettem értük, s ezért hálásak voltak,
hogy megszülettem.
Manapság már egy kicsit másképp
van. Kevesen tudják az ünnep igazi okát.

Karácsonykor összejönnek a családtagok,
a rokonok és jó barátok. Jól érzik magukat.
Üdvözlő lapokon is csak „kellemes ünnepet” kívánnak egymásnak. Sokan nem is
tudják, miért ünnepelnek. Csak azt tudják,
hogy most van a szeretet ünnepe („Szeressük egymást, gyerekek!”), nem kell dolgozni, nem kell menni az iskolába és jókat
lehet enni. Ez a „nagy zaba” ideje.
Emlékszem, hogy a múlt évben az
egyik család hatalmas lakomát rendezett
„tiszteletemre.” Az asztal, roskadásig tele
volt ízletes ételekkel, gyümölcsökkel és
édességekkel. Hatalmas karácsonyfát is
állítottak. Alatta rengeteg, gyönyörűen
becsomagolt ajándék várt gazdájára. Tetszett nekem a dolog, de sajnos, engem
nem hívtak meg. Így kívül rekedtem. Be
akartam menni, hogy velük ünnepeljek, de
bezárták előttem az ajtót, mint az apostolok, Húsvét vasárnapján. Úgy döntöttem,
mégis bemegyek titokban, „zárt ajtókon
keresztül”, és megállok csendesen, láthatatlanul az egyik sarokban.
Mindenki jól érezte magát. Ettek, ittak, beszélgettek vicceket meséltek és nagyokat nevettek. Igen jókedvük volt már,
amikor bekopogott hozzájuk egy nagydarab, kövér, piros ruhás, fehér szakállas
ember. Abban a sapkában bohócnak véltem. Nagy kiabálással engedték be. Leült a díványra. A kisebb gyerekek inkább
féltek, anyjuk szoknyájához bújtak, de a

nagyobbak odarohantak hozzá: Télapó,
Télapó! Ő pedig úgy viselkedett, mintha ez az ünnep róla szólna. Hátizsákjából
cukorkákat osztogatott, aztán odament a
feldíszített fához. Az egész család odasereglett. Akkor elkezdődött az osztogatás,
és lármásan kezdték kibontogatni az ajándékcsomagokat. Néztem, vajon nekem
maradt-e valami a fa alatt? De semmi…
Rám nem is gondoltak, rólam nem is beszélgettek. Belekezdtek ugyan egy-két karácsonyi énekbe, de hamar abbahagyták,
mert nem ment, se a szövege, se a dallama. Nem tudtak együtt énekelni.
Megértettem akkor, hogy én itt, a saját születésnapomon, „nem kívánatos személy” vagyok. Hisz jóformán nem is ismernek. Elhagytam hát ezt a családi házat
csöndesen, észrevétlenül, ahogy érkeztem. Pedig szerettem volna velük ünnepelni. Szerettem volna, ha beengednek
az életükbe. De még a lakásukban sem
kellettem. Ők örvendeztek, csak azt tudnám, hogy minek. Én meg elgondolkodtam, hogy hát kétezer évvel ezelőtt ezért
jöttem el hozzájuk? Ezekért adtam én oda
az életemet? Ezeket akartam megmenteni
az örök haláltól, a teljes pusztulástól? Bárcsak ezt is megértené valaki! Legalább a
szülinapomon…
Varga János
plébános
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Testületi ülésről...
Buj Község Önkormányzat Képvise
lő-testülete 2011. november 30. napján
tartott ülésén a következő döntéseket
hozta:
− A
 képviselő-testület elfogadta Buj Község Önkormányzat 2011. évi harmadik
negyedéves beszámolóját.
− Döntött a testült a 2012. évi költségveté
si koncepcióról.
− Az önkormányzat elfogadta a 2012. évi
belső ellenőrzési tervet.
− A
 képviselő-testület módosította a 14/
2003. (XII.15.) önkormányzati rendeletét az ivóvízdíjról. 2012. január 1. nap
jától alkalmazandó víz díját 5,6%-kal
emelten 204,– Ft/m3 + ÁFA (jelenleg:
193,–) emeli, közületek esetében a víz

díja 241,– Ft/m3 (jelenlegi: 228,–) ös�szegre emelkedik, a változás 5,7 %.
− Az alapdíj összege is változik, a jelenlegi összeg 300,– forint/hónap, ez emel
kedne 315,– Ft/hónapra, a szennyvíz
esetében 250,– Ft/hónapról 300,– Ft/
hónapra.
− A
 csatorna díja lakossági fogyasztó ese
tében 9,95 %-kal emelkedik 254,– Ft/
m3 (jelenlegi: 231,– Ft/m3), közületek
esetében 323,– Ft/m3 (jelenlegi: 295,–
Ft/m3) + ÁFA (9,5 % emelkedés) az
alapdíj 250,– Ft/hónapról 300,– Ft/hónapra emelkedik.
− A képviselő-testület módosította a szer
ződését a Nyír-Flop Kft. 2012. évben
13,5 %-kal emeli a szemétszállítási díjat a szolgáltató. Téli időszakban a 2012

januárjától kettő hetente történne a szemétszállítás.
− A Képviselő-testület döntött a magán
személyek kommunális adójának emeléséről 2012. január 1. napjától az adó
mértékét 13.000,– forintra emelte.
− A képviselő-testület döntött a mezőőri járulék emeléséről. Szántó esetében
800,– Ft/hektár/év összegre, gyümölcsös esetében 1000 Ft/hektár/év összeg
re változik 2012. január 1-jétől.
− A képviselő-testület a fiatal házasok el
ső lakáshoz jutó támogatásra benyújtott
kérelmek összegének kifizetését 2012.
második negyedévig elhalasztja.
Dr. Németh Károly
jegyző

Köszönet az önzetlen véradóknak
„Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért,
ha még oly apróságot is, valamit, amiért fizetséget nem kapsz,
csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted.”
(Albert Schweitzer)
November 27-e a véradók napja. E jeles ünnep alkalmából községünkben 2011. november 21-én első alkalommal került megrendezésre a Magyar Vöröskereszt megyei szerveze-

Anyakönyv
2011. szeptember 1-jétől
2011. november 30-ig
Született: 		

Anyja neve:

2011.09.10.
2011.10.14.
2011.11.03.
2011.11.11.

Bancsók Klára
Mátyás Szilvia
Géczi Andrea
Horváth Valéria

Lakatos Károly
Csáki Levente
Uyelumor Chidima Liza
Harkály Luca

Házasságkötés:
2011.09.17.
2011.10.20.
2011.10.29.
2011.11.11.

Toma Anita – Hegyes Attila
Horváth Valéria – Harkály Tibor János
Kósa Mónika – Dr. Németh Károly
Pongó Szörény – Puskás Nikoletta Kitti

Elhunytak:
Horváth Károlyné sz.: Kovács Márta (64 éves) – Hunyadi u. 37.
Szkubán József (90 éves) – Bem u. 15.
Tóth Józsefné sz.: Czomba Margit (79 éves) – Kossuth u. 28.
Román Ferenc (92 éves) – Petőfi u. 7.
Hankó László (80 éves) – Hunyadi u. 27.
Mátyás Antal (79 éves) – Vasút u. 2.		
Zerderák János (87 éves) – Gávai köz 16.

te, Buj község Önkormányzata és a Szociális Alapszolgáltatási
Központ közös szervezésében a település önkéntes véradóinak
tiszteletére megrendezett véradó ünnepség. Az ünnepség ap
ropója, tisztelgés azok előtt, akik hosszú idők óta személyes
tettel bizonyítják az emberséget, az önzetlenséget. A véradók
adománya, a szervezők munkája nagy értékű cselekedet, pó
tolhatatlan a betegek gyógyításában, az életek megmentésében.
Ez az ünnepség az emberség, a felebaráti szeretet ünne
pe volt. A véradás önkéntes, önzetlen segítségnyújtás, amit nem
lehet elégszer megköszönni; a véradók emberségéért, segítőkészségéért hálánkat kifejezni. Szerencsére sokan vannak, akik
köszönetet sem várnak, hívás nélkül is nyújtják karjukat. Elismerés nélkül is átérzik, hogy egész évben, és mindig szükség van
rájuk.
Az ünnepségre meghívást kaptak a község jubiláló véradói, akik életük folyamán legalább 10, 20, 25, 30, 40-szer
adtak vért, és a meghívottak között volt egy 95 alkalommal
vért adó donor, aki ma is aktív véradó.
Köszöntő beszédében Fazekas András alpolgármester úr
méltatta a település véradóinak önzetlen segítségnyújtását, ki
hangsúlyozta milyen nagy szükség van az önkéntes véradók
társadalmi megbecsülésére, és kijelentette, hogy a település
vezetése továbbra is fontosnak tartja a községi véradást, ezért
annak szervezésében a jövőben is minden segítséget megad a
az önkormányzat.
Az ünnepségen az általános iskola három diákja szavalattal és zenés műsorral köszöntötte a megjelenteket, majd Virág
Gyuláné a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vöröskereszt ve
zetőségének tagja, illetve Bótáné Hadházi Mónika a megyei
Vöröskereszt véradószervező koordinátora köszöntötte a jubiláló véradókat. Ezt követően került sor az elismerő oklevelek
és ajándéktárgyak átadására. A rendezvény zárásaként az
önkormányzat megvendégelte a meghívott vendégeket és a
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megjelent jubiláló véradókat. A megvendégeléshez hozzájárult Fazekas András alpolgármester úr és Toma László képviselő úr, akiknek ez úton szeretném megköszönni támogatásukat.

A Magyar
Vöröskereszt
ajándékai
a jubiláló
véradóknak

Jubiláló véradóink:
10-szeres véradók:
Barna Melinda, Benő József, Benő Józsefné, Berecz Lász
lóné, Buhajla Jánosné, Csikós Csaba, Déli Györgyné, Farkas
Lajos, Frank Sándor, Gergely Attila, Gergely Gézáné, Kató
Mihály, Kazár Mihály, Király Edina, Kiss Józsefné, Kisvárdai
Márta, Kurta János, Laub Ilona, Laurinyeczné Tikász Magdolna,
Orosz Mihályné, Papp Benjáminné, Simon Mihályné, Tar Lajos,
Toma József, Toma László, Toma Lászlóné, Tóth Józsefné, Trat
ner Sándor, Vajkó Csaba, Vincze Zoltánné, Zsadányi Miklós
20-szoros véradók:
Barta László, Bódvai József, Haluska Józsefné, Ilku Jánosné,
Kabai Attila, Kovács János, Laurinyecz László, Lukács Tünde,
Molnár János, Oláh Márta, Rákos Józsefné, Turóczi Mihályné

Az iskola diákjai
műsorral
köszöntötték
a meghívott
vendégeket

25-szörös véradók:
Géczi R. Ferenc, Hegedűs Mihályné
30-szoros véradók:
Korpai Istvánné, Sváner Róbert, Tóth József
40-szeres véradók:
Császár István, Szabó Sándor
95-szörös véradó:
Bíró Béla

Hegedűs Mihályné
25-szörös véradó

Vargáné
Bukai Andrea
SZAK vezető

Csillogó, de nem túlöltöztetett fa, látszott a fenyő is, sze
egy pár ember a tiszteletes úrral beszélgetni kezdett. Meleg
rény ajándék, s még látom édesanyám, édesapám, kistestvé
szavakkal csináltak utat gondolataiknak. Nem volt bennük ha
rem arcát. Képek, soha nem foszló fényes emlékek gyerekko
rag, nem munkált bennük indulat. Ma már azt is értem, ami
rom karácsonyáról. De szép is volt! Hogy tudtunk örülni a
kor rövidebb időre el-elhallgattak, azért tették, mert tudták,
fán csüngő diónak, almának, s a tavalyi sztaniolba csomagolt
hogy a leszállt madárhoz nem szólunk, nehogy elrettentsük.
kockacukornak. Egy karácsonyra különösen emlékezem. Mi
A gondolatnak meg érnie kell. Sokszor jut eszembe ezeknek
ért pont arra? Nem tudom. Talán azért, mert akkoriban kezd
az embereknek a bölcsessége. Nekem, annak a templomnak a
tem ráeszmélni a világra. Nem történt igazán akkor semmi kü
bejárata a béke szigete, ha arra járok, mindig az a karácsony
lönös, ami máskor is meg nem történt,
este jut eszembe. Ilyenkor a békesség
vagy történhetett volna. Olyan volt,
igencsak megszaporodik bennem.
ÉLETKÉPEK
mint a többi, mégis számomra egé
Otthon a kapunkban a friss meleg
szen más.
kalács illata, bent anyám és kistestvé
Karácsonyeste szépen felöltöz
rem várt bennünket a hagyományosan
tünk, s amikor az első harangszó véget
ünnepi vacsorával. Azok az ízek, nincs
ért, elindultunk apámmal a templom
a világon se olyan szakács, olyan fe
ba. Két számmal nagyobb csizmács
leség, amelyik utánozhatná. S nincs
kámban szaporán lépkedve igyekez
olyan öröm sem, amit ilyenkor a szülő
tem mellette. Akkor esett és frissen ropogott talpunk alatt a
érezhet. Apám a meghatott pillanatot kihasználva kilopako
hó. Talán, azóta sem láttam ilyen fehérnek a havat. Apán nagy
dott, megrázta a régi csikócsengőt. Gyerekek, megjött a Jézus
tenyerében elveszett kis kezem, szorítását, melegét még ma is
ka! Nagy izgalommal bontottuk ki ajándékainkat. Mintha a kő
érzem. Ez nem volt nálunk gyakori, talán ezért is emlékeze
kemény apám szemeiben könnycseppet láttam volna. Vagy ta
tes. A messzebbről, a tanyákról érkezőket csilingelő szánok
lán csak képzelődtem? Vagy megsejtettem, amit ő tudott, hogy
hozták, de jöttek emberek tisztességgel, komolysággal a falu
az ajándéknál van nagyobb csomag is, a szeretet csomagja.
legtávolabbi részeiből is. Fekete ünneplőruhákban, a ragyo
Aztán, hogy meghatódottságát leplezze, ránk ripakodott.
gó fehér havon, ámulva próbáltam magamban összerakni a
Gyerünk aludni, holnap is nap lesz. Félálomban még hal
festői képet.
lottuk a csörgős botjaikat rázó szánkózókat és a betlehemi já
Az istentisztelet után nem igyekeztünk még haza, gondo
szollal érkező köszöntőket, kapott ajándékainkat magunkhoz
lom ezért is így volt, mert még időt kellett hagyni anyámnak
szorítva lassan álomba szenderedtünk.
a vacsora készítésére és a fa díszítésére. A presbiterek és még
Oláh Gábor

Egy régi
karácsonyeste
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Általános iskola jótékonysági bál
Községünk hagyományaként idén is megrendeztük, im
már 18. alkalommal iskolai jótékonysági bálunkat. Óvo
dások, iskolások, szülők és tanárok egyaránt óriási izga
lommal, lelkesedéssel és maximális erőbedobással készü
lődtek erre az estére, hogy minél emlékezetesebbé, szóra
koztatóbbá tegyék ezt az évente egyszer megrendezett cso
dás és nemes eseményt.

táncot Zombor Edith Valerie tanította be. Iskolánk énekkara
minden évben meglep bennünket valami érdekességgel. Ezúttal táncos, zenés előadással léptek fel, és két számot hallhattunk tőlük: Tóth Vera: Sorskerék és Szinetár Dóra: „Buli után
a takarítás” című dalokat, melyeket Laurinyecz László tanított be. Visszatérő vendégszereplőnk, iskolánk egykori diákja, Laurinyecz Réka gyönyörű hangja ismét csodálatot váltott
ki mindannyiunkból, és még ünnepélyesebbé, varázslatosabbá
tette összejövetelünket. A Rudolf című musical: Csak szerelem című betétdalát hallhattuk tőle. A műsort a pedagógusok
görög tánca zárta, melyben a négy görög isten: Zeusz, Pallasz
Athéné, Poszeidón és Dionüszosz kegyeiért perdültek táncra.
A vendégek óriási tapssal és lelkesedéssel fogadták őket.

A bálozók egy csoportja
Az iskola tornaterme ismét pazar gyönyörűségben díszelgett, ezáltal méltó helye volt ennek a varázslatos estének.
A bál az óvodások fantasztikus táncával kezdődött. A nagy
csoportosok Erkel Ferenc-Hunyadi László című operájának
híres részletét, a Palotást adták elő, melyet Halász Melinda tanított be. Ezt követte egy zenés játék betétdala, Huszka Jenő:
Erzsébet című alkotásának „Délibábos Hortobágyon” című
száma, melyben iskolánk néhány diákja egy táncot adott elő,
melyet szintén Halász Melinda nevelő tanított be. A következő
műsorszámban egy nemzetközi színkavalkáddal tarkított tánccal ejtette ámulatba vendégeinket a középhaladó modern tánccsoport. Elsőként a magyar táncosokat láthattuk, majd következett a vérpezsdítő spanyol tánc és a lengyel polka. Mindezeket az ír tánccal egybekötött finálé zárta le. A táncot Zombor
Edith Valerie pedagógus tanította be. A soron következő műsorszámban az első évfolyam tanulói kedveskedtek egy orosz
tánccal, melyben két dal feldolgozását láthattuk. A táncot Dr.
Némethné Kósa Mónika és Árvai Csilla tanították be. Ezután
ismét a modern tánccsoport műsora következett, melyben a
4. évfolyamtól a 7. évfolyamig minden táncos részt vett. A

A táncos lábú párok

Az óvodások Palotás-tánca
A műsor után feltálalták az ízletes vacsorát, majd kezdetét
vette a hajnalig tartó fantasztikus bál, ahol a talpalávalót is
mét a Gönczi Duó biztosította. Úgy gondolom, hogy idei bálunk ismét óriási sikert aratott. Szeretnék köszönetet mondani
Munkácsiné Kolozsi Katalinnak, iskolánk igazgatójának, egy
ben az est fővédnökének, mert mindenben készségesen segít
séget nyújtott. Köszönöm az iskolaszék tagjainak, a pedagógusoknak, a szülőknek, az alapítvány tagjainak, valamint az
iskola összes dolgozójának a kitartó munkát, hisz nélkülük
nem valósíthattuk volna meg ezt az álomszép estét. A napközis munkaközösség külön köszönetet mond a dekoráció
elkészítésében nyújtott segítségért a következőknek: Frank
Attiláné, Hudák Ferenc, Kocsis Jánosné, Mester János, Soltész János, Szarka Sándorné, SZMK-tagok, Toma Sándorné,
Vadas Virág Dekoráció és Esküvői Ruhaszalon, Valcsák Tünde, Vaszil Miklós Virágné Moldván Mária.
Köszönjük Labbancz Csabának és Pető Attilának, hogy a
műsort kivetítőn is élvezettel végignézhették vendégeink. Továbbá szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, akik részt
vettek a szervezésben, rendezésben és ez által hozzájárultak a
bál megvalósításához.
A vacsora alapanyagainak a beszállítói a következők voltak: Namény Tészta Kft., Struktúra Kft., TA-TE Kft., Vass Ist
vánné, Young Kft.
Bálunk tiszta bevétele: 432.850,– Ft volt.
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Az orosz táncosok
Köszönjük a pénzbeli felajánlásokat a következő adományozóknak: Barta Miklós Ferenc, Dr. Gutlébeth Linda,
Fazekasné Kató Mária, Fejes Edina, Fer-Fotó Kft., Gál Zol
tán, Graczka Istvánné, Harkály Zsuzsanna, Imre József, Lau
rinyecz Réka, Mikovics Miklósné, Napfény Nyugdíjas Egyesület, Németh Erzsébet, Tilki Józsefné, Vaszil József.

csi Melinda, Fejes Edina, id. Géczi Ferenc, Gergely Gézáné,
Habina János, Homonai Csaba, Katóné Vincze Judit, Kiss Jó
zsefné, Koós Róbert, Kovács Miklósné, ifj. Kövér Gyula, Kövér
Gyuláné, Mamira Vilmos, Mátyás Edit, Mester János, Mikitkó
Zoltánné, Mitruczki Erzsébet, Moldván Tibor, Dr. Munkácsi
Máté, Munkácsiné Kolozsi Katalin, Namény Tészta, Kft., Dr.
Németh Károly, óvoda dolgozói, Dr. Papp Endre, Pokol Tüze
Kft., Szabóné Fekete Ágnes, SZAK dolgozói, Tarcza Lászlóné,
ifj. Toma László, Tóth Boglárka, Tóth Lajosné, Vargáné Fekete Szilvia, Varkoly Jánosné, Vaszil Józsefné, Vinnai Attila,
Virágné Moldván Mária, Zombor Edith Valerie.

Teacher’s Dance

Lengyel polka
Köszönjük a tárgyi felajánlásokat: ABC dolgozói, Ácsné
Szarka Margit, dr. Barta Adrienn, Bartáné Fazekas Katalin,
ifj. Bazsó István, Béres Csaba, Béresné Hudák Erika, Bojtos
Józsefné, bölcsőde dolgozói, Buji Szemle, Dobiné Munká-

A tombolának óriási sikere volt (2000 db), hiszen szebbnél
szebb ajándékok találtak gazdára. Természetesen voltak olya
nok is, akik nem tudták tiszteletüket tenni a bálon, de jóté
konysági jegy vásárlásával hozzájárultak iskolánk bevételé
hez, ezúton is köszönjük.
Szeretnénk ezt a hagyományt minél hosszabb ideig megtartani, és reméljük, hogy a jó szándék és a segítő készség továbbra is megmarad.
Fejes Edina
iskolaszék elnöke

A Napfény Nyugdíjas Egyesület életéből

Eseményekben gazdag hetek vannak
mögöttünk. Résztvevői voltunk az ősszel
megrendezett II. Regionális Sportverseny
nek Nyíregyházán a stadionban. Atlétiká
ban Bojtos Józsefné (III. helyezett), Mogyorósi Béláné, sakkban Béres Miklós, asztaliteniszben Németh József, Szabó János, tekében (női) Németh Erzsébet, (férfi) Pápa
József, Tarsoly Péter indultak. Úgy gondol-

tuk, hogy ezen a napon is tettünk egy keveset az egészségünkért. A következő évi
sportversenyen is szeretnénk részt venni,
nagy vágyunk, hogy a felkészüléshez se
gítséget kapjunk. Amint eddig, úgy a továbbiakban is igyekezni fogunk hasznosan
tevékenykedni településünkért, egymás
ért. Működésünkkel bizonyítani szeretnénk,
hogy a „szépkorú” ember is érték, számára
meg kell keresni a kiegyensúlyozott, derűs
öregkor lehetőségeit. Mi ezen vagyunk.
Igen sok meghívó érkezett hozzánk. Az
első 10 éves jubileumi ünnepségre szólt
Nagyhalászba az Őszirózsa Nyugdíjas
Egyesülethez. A 10 év emlékezetes napjait Benedek Sándorné az egyesület elnöke
idézte. Az óvodás és iskolás gyerekek műsora után finom ebéd, nótázás, beszélgetés következett.
Ezt követte szomszédolás Balsán és Ib
rányban. A találkozókra nagy szeretettel

megyünk. Újra jó találkozni kedves ismerősökkel, s mindig tanulni valami újat, szépet.
Balsán és Ibrányban is a köszöntések közül
kiemelkedett Juhász Ferencé, aki örömmel
üdvözölte a találkozót, példamutatónak
tartja azt az emberi összefogást, ami itt
kialakult. Nagyon fontos, hogy adják tovább a fiataloknak a szeretetüket, az ifjabb nemzedék örömére és épülésére! –
mondta.
Az Idősek Világnapján ott voltunk a
megyei és községi ünnepségeken is, hol
műsorral is készült az egyesület.
November 26-án Budapesten a Syma
Csarnokban megrendezett Nyugdíjas Ex
pon voltunk. A hangulat leírhatatlan. Ingyenes egészségügyi vizsgálatok, kezelések,
kóstolási lehetőségek, vásárlás, ámulatba ejtő kínálatok, játékok, nyeremények, s
ami a legjobb volt, az egész napos kultúrműsor. Ha a forgatagban elfáradtunk,
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ülhettünk a lelátóra és gyönyörködhettünk
a műsorban. Az ország különböző részeiről léptek fel énekesek, népdalkörök, táncosok – megyénket Sényő és Ibrány képviselte nívós műsorral. Sztárvendég Bangó
Margit volt. Tele élménnyel és sok-sok nyereménnyel értünk haza.

KÖZMEGHALLGATÁS
Buj község Önkormányzata és
Képviselő-testülete 2011. december 22-én (csütörtök) 16.00 órától a Művelődési Házban közmeghallgatást tart, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Az év utolsó hónapjához érkeztünk.
Már csak egy pár hét, pár nap maradt
az évből. Ilyenkor a hónap első napjától
boldog várakozás keríti hatalmába az
embert. Advent varázslata. A várakozásé, mindenki vár, mindenki bizakodik egy
jobb jövőben.
Ebben a hónapban mozgalmasabbá
válik az élet, hiszen annyi szép ünnepe van
a szeretetnek, mely összehozza a jóemberek közösségét.
December elsején a Nyíregyházi Főis
kolán volt a Megyei Nyugdíjas Szövetség
Karácsonyi ünnepsége. A szívhez szóló köszöntők után búcsúzott Jankovits György
NYOSZ elnök. Szeretne még egy pár nyugodt nyugdíjas évet eltölteni. Nyírlugos
nyugdíjasai betlehemi játékokkal kedveskedtek az ünneplőknek. Az ünnep fény
pontja 50 és 60 éves házassági évfordu-

lósok köszöntése. Álmodni sem lehetett volna szebb napot.

Mi is ünnepeltük a névnapokat, vártuk,
s jött a Mikulás. Megdicsérve énekünket
még ajándékot is hozott. Készítjük a díszeket a község karácsonyfájára.
Várjuk a forgatagot, s kívánunk áldott
és békés karácsonyt mindenkinek!
Németh Erzsébet egyesület elnöke

Tüdőszűrő

Értesítjük a lakosságot, hogy az évi tüdőszűrő vizsgálat
2012. január 9. (hétfő), 10. (kedd) napokon,
naponta 8–12 óra között, a Művelődési Házban lesz.
A tüdőszűrésen való megjelenés 30 éves kortól ingyenes és kötelező.
Ugyanezen a helyen és időpontban ingyenes komputeres szemvizsgálatra is lehetőség lesz.

Gazdálkodók figyelmébe!
1. A Nitrát jelentést december 31-ig
kell elküldeni elektronikusan vagy papír
alapon arra vonatkozóan, hogy mekkora
mennyiségű nitrogénadaggal terhelték a
gazdálkodók az általuk művelt, használt
mezőgazdasági területet, adott évben.
Kik kötelezettek erre?
A nagyobb állattartó telepek mellett,
a háztartás igényeit meghaladó mértékben állattartást folytatók, függetlenül attól, hogy nitrát érzékeny területen van-e
a telep, valamint minden nitrát érzékeny
területen gazdálkodó függetlenül attól,
hogy állattartással foglalkozik vagy sem,
illetve felhasznál e szerves trágyát vagy
sem.
2. Az őstermelői igazolványok ki
váltása, érvényesítése folyamatosan történik az év során, azonban az év első
napjától csak az az igazolvány érvényes, amelyet március 20-ig érvényesíttet
a tulajdonosa. Aki a járulékfizetési kötelezettségeit az őstermelői tevékenysége
után teljesíti, vagy akinek az év elején
várható árbevétele, érdemes márciusig
20-ig jelentkezni. Közös őstermelői igazolványt kiadni (egyéni igazolvánnyal
rendelkezőknek), közösbe bárkit bevenni
csak március 20-ig lehet.
Az Őstermelői igazolvány érvényesí
téséhez adóazonosító jel, adószám, lak
címkártya, személyi igazolvány szüksége

sek. Az őstermelőnek egy adatnyilvántar
tó lapot kell kitöltenie, amelyen nyilatkozik a megművelt földterületeiről (helyrajzi szám, terület nagyság, aranykorona
érték) az állattartó helyről (alapterület,
férőhely) és arról, hogy 2012. évben
mennyi növényi, illetve állati terméket kíván értékesíteni Az előző évben készített
adatnyilvántartó lap másolati példánya
a kitöltésben nagy segítséget nyújt, ezért
ha lehet, ezt is hozzák magukkal az érvényesítéshez!
Az őstermelői igazolvány érvényesí
tésének díja 1000,– Ft, az új őstermelői
igazolvány kiváltása 2000,– Ft-ba kerül.
Az őstermelői igazolvány megszüntetése
nem díjköteles.
Minden őstermelőt kérek, hogy a rá
vonatkozó adó– és járulékfizetési szabályok változásának tisztázásával kapcsolatban keressenek fel hozzáértő személyt
(adószakértő, könyvelő).
3. Gázolaj jövedéki adó vissza
igénylése. 2012. január 15 után kezde
ményezhető a 2011. évben-mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után a jövedéki adó visszaigénylése. Művelési áganként egységesen 97 l/ha/év után lehet a
gázolaj jövedéki adóját visszaigényelni.
Annak érdekében, hogy a gázolaj adó
mértékének 13,– Ft/literrel történő meg
emelése miatt ne növekedjenek a mező

gazdasági termelők terhei, a gázolaj
utáni adó-visszatérítés mértéke 80%-ról
82%-ra változott, tehát a visszaigényelhető összeg a NAV-VPOP tájékoztatása
szerint 2011.01.01-től 2011.10.31-ig
77,88,– Ft/l, míg 2011.11.01 – 2011.
12.31-ig 90,49,– Ft/l lesz.
A jövedékiadó-visszatérítés alapja
a földhasználati lap, amit a falugazdász
iroda előzetes igénylés után, (előreláthatóan) 2012-ben is ingyenesen le tud kérni
a Körzeti Földhivataltól, hogy a gazdál
kodóknak ebből kifolyólag ne legyen
többletköltségük.
Emellett szükség van saját névre szóló gázolaj, vagy bérmunka számlákra, a
VPID regisztrációs adatokra (VPID szám,
adószám, adóazonosító jel, bankszámlaszám, MVH regisztrációs szám), valamint szívességi használat, családi használat, haszonbérlet, haszonkölcsön jogcímen
használt területek esetében a használatba adó neve, lakcíme, adóazonosító jele,
vagy adószámára. A bevallást papír alapon vagy elektronikusan lehet beküldeni.
Vállalkozók esetében (illetve aki az APEH
felé a bevallásait elektronikus úton teljesíti) a jövedéki adó visszaigénylése csak
elektronikusan, a Bevallás ügyfélkapun ke
resztül történő benyújtásával lehetséges.
Vásárhelyi Sándorné
falugazdász
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Mikulás az óvodában
Világszerte több millió gyerekkel találkozik december 5-én
a Mikulás. Így történt ez a buji óvodásokkal is, akik ellátogattak
Nyíregyházára, hogy a „Mikulás házában” személyesen talál
kozhassanak a fehérszakállúval. A Télapónak szaloncukorért
cserébe mikulás dalokat énekeltek, verseket mondtak. A Kossuth
téren megcsodálták az ünneplőbe öltözött várost, a felállított

betlehemet, a díszes kirakatokat. A forgatagban kürtős kalácsot
kóstoltak, felültek a körhintára, mikulásvonatra. Délután a Rom
walter Duó zenés előadásától volt hangos az óvoda. A műsorba
a gyerekeket is bevonták, akik lelkesen énekeltek, táncoltak, tap
soltak a dalok ütemére. A műsor fénypontjaként természetesen a
Mikulás is megérkezett, aki sok-sok finomsággal kedveskedett a
gyerekeknek. Ki megilletődve, az óvó néni bátorítására, ki bát
ran vette át a csomagot.
Harkály Gyuláné
óvodapedagógus

MIKULÁS-PARTY
Hagyományosan vettek részt a tavalyi tanév kitűnő tanulói a Pol
gármesteri Hivatalban, a Mikulás-partyn. Barta Miklós Ferenc Pol
gármester Úr köszöntötte a kis-tehetségeket, gratulált elért ered
ményeikhez, és a jó színvonal megtartására ösztönözte a gyere
keket.
Az önkormányzat ajándéka egy-egy mikulás csomag volt, melyet
versike kíséretében vehettek át. A kiválók a következők voltak:
2.o.: Albert Amanda, Antoni Adrián, Baka Petra, Csengeri Panna,
Gergely Ákos, Simon Krisztián • 3.a: Hudák Bence, Kövér Ágnes Gré
ta. • 3.b: Farkas Réka, Harkály Máté, Sándor Dominik • 4.o.: Varga
Dávid • 5.a: Humicskó Gabriella, Popovics Balázs, Kocsis Krisztina •
5.b: Koós Martina, Vinnai Attila, Virág Bence • 6.a: Csatlós Ágnes
Evelin • 6.b: Alajtner Rebeka, Humicskó Hajnalka • 7.o.: Oláh Fanni,
Varga Adrienn, Varkoly Nelli 8.o. Kovács Dóra, Nyerges Flóra.
Reméljük sokan úgy búcsúztak, viszontlátásra a következő év fo
gadásán, ugyanilyen eredménnyel!
Munkácsiné Kolozsi Katalin igazgató

A bölcsődében is járt a Mikulás

A gyermekek izgatottan várták, és december 6-án délelőtt
a bölcsibe is megérkezett a Télapó. Amikor a csengettyű hang
ját meghallották a szemeik kikerekedtek és megszeppenve,
de nagy érdekléssel figyelték a talpig piros ruhás és nagyszakállú Télapót. Rövid beszélgetés után megnyugodtak, felsza
badultan énekeltek, verseltek és vették át csomagjaikat.
Ezt követően megzenésített mikulásdalokat hallgatva fogyasztották el a rágcsálnivalót és egy kis kóstolót a csomagból. Nagy örömünkre több, éppen betegeskedő gyermeket is
elhozott az anyukája, így ők sem maradtak ki ebből az élmény
ből. Meghitt, családias hangulatban vették birtokba az új játé
kokat, nézegették a könyveket közösen a gondozónőkkel és a
szülőkkel.
Fazekasné Kató Mária intézményegység vezető

Kézműves foglalkozás
A Közösségi Házban december 28-án 13 órától kézmű
ves foglalkozás lesz. Részvételi díj: 100,– Ft. Minden ér
deklődőt szeretettel várunk!
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Jogszabály változás
Súlyosan mozgáskorlátozott személyek
közlekedési kedvezményei
(közlekedési támogatás, parkolókártya)

mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható (mozgásszervi fogyatékos),

Megszűnik a háziorvos által kiadható
7 pontos igazolás

ab)
A 18. életévét be nem töltött, a maga
sabb összegű családi pótlékra jogosító
betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet (a
továbbiakban: Mr.) 1. számú mellékletének
L) pontjában meghatározott mozgásszervi
fogyatékosságban szenvedő személy,
Mr. 1. számú melléklet L)
Mozgásszervi fogyatékosságok
1. Egy végtag vagy egy jelentős szegmentjének hiánya. Veleszületett vagy szerzett végtaganomáliák, ha tartós funkciózavarral járnak.
2. A központi idegrendszer sérüléseire visszavezethető súlyos mozgászavarok,
bénulások.
3. A gerincoszlop és a mellkas deformi
tása, amely erősen károsítja a támasztó és
mozgató funkciókat vagy légzési, illetve

2. §
E rendelet alkalmazásában
a) súlyos mozgáskorlátozott személy:
aa)
A fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló
1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban:
Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján
mozgásszervi fogyatékosnak minősülő
súlyosan fogyatékos személy,
Fot. 23. § (1) bekezdés e)
A mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt helyváltoztatása a
külön jogszabályban meghatározott segéd
eszköz állandó és szükségszerű használatát
igényli, vagy a külön jogszabály szerinti

keringési zavart okoz, amely miatt a be
tegség különleges gyógykezelést igényel,
ha műtét (műtét után 1 évig) vagy éjjelnappal fűző viselése szükséges (a viselés
ideje alatt).
4. Achondroplasia.
5. Aki a mozgásszervi fogyatékossága
következtében korának megfelelő önálló
életvitelre képtelen, szükséges helyzetvál
toztatásaihoz segítségre van szüksége, állandó terápiára és orvosi gondozásra szorul, ellátása a szülő részéről fokozott gon
dozást igényel.
ac)
„Leszázalékolási Bizottság” határozat alapján (OOSZI, NRSZH):
A BNO kód XIII. főcsoportjába (csontizomrendszer és kötőszövet betegségei)
tartozó vezető diagnózisra tekintettel meg
állapított, legalább 40%-os egészségká
rosodással rendelkező személy;
Dr. Balogh Roland háziorvos

Buj község Önkormányzata és Képviselő-testülete idén megrendezi
a hagyományos KARÁCSONYI FORGATAG-ot,
melyre szeretettel meghívja a község lakosságát!
Időpont: 2011. december 21. (szerda) 1500 óra
Helyszín: Kossuth tér
Program:  Köszöntő  Az óvodás és általános iskolás gyerekek műsora
 A Napfény Nyugdíjas Egyesület kántálása
A Kossuth téren ingyen forró tea, forralt bor, mézeskalács, pogácsa, sült tök
vár minden kedves érdeklődőt.

Buj község önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: Barta Miklós Ferenc polgármester • Felelős szerkesztő: Mikovics Miklósné • Tanácsadó szerkesztő: Béres Csaba
Fotók: Mester János • Munkatársak: Dr. Balogh Roland, Erdélyi Jánosné, Fazekasné Kató Mária, Fejes Edina, Harkály Gyuláné,
Munkácsiné Kolozsi Katalin, Németh Erzsébet, Dr. Németh Károly, Oláh Gábor, Varga János, Vargáné Bukai Andrea, Vásárhelyi Sándorné

