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Lezártuk a 2013/2014. tanévet
Júniusban lezártuk a 180 napból álló tanévet ünne
pélyesen. Szakmai és működtetési feladatainkat a KLIK
látta el az Ibrányi Tankerületen keresztül. Sokféle vál
tozás jellemezte a szakmai munkát, ezek közül néhány:
 zeptembertől felmenő rendszerben, az első, és ötödik évfo⇒ S
lyamokon új kerettantervekkel dolgoztunk. Ennek következtében nőttek a tanulócsoportok, de a pedagógusok óraszámai
is. Ez utóbbi miatt két üres álláshelyet töltöttünk be.
 z említett évfolyamokon új tantárgyként jelent meg a hit⇒ A
és erkölcstan, 3 felekezet, ill. az erkölcstan vonatkozásában.
 mindennapos testnevelés érintette az 1–2., és 5–6. évfolya⇒ A
mokat: tánc és úszásoktatás beiktatásával növeltük a mozgás
színterét a tornatermen kívül.
 tanulók foglalkozásai 16 óráig tartottak. Ez alatt a tanulók
⇒ A
napközbeni felügyeletét, a szabadidő hasznos eltöltését, változatos programok biztosítását szerveztük meg.
⇒ I degen nyelvi lektor – az USA-ból – segítette az angol nyelv
népszerűsítését, tehetséggondozást a 6-7-8. évfolyamokon.
A tanév normál életéhez társult az Uniós TÁMOP pályázatban vállalt feladatok sorozata. Szerveztünk informatika-szakkört, nyelvi témahetet, családi életre nevelést célzó programokat, valamint egy sor kiránduláson vehettek részt az osztályok.
A folyamat nyáron sem szakad meg, hiszen nyári táborokba visszük el tanítványainkat – teljesen díjtalanul! 5 táborunkból
egy – a sport – már júniusban lezajlott a többi 4 július-augusztusban lesz: tánc, kerékpár, természetvédő, angol. Gyermekeink eljuthatnak az ország különböző, csodálatos helyeire. Megállapíthatjuk, hogy hihetetlen lehetőségeket kapnak a buji iskolások a pályázat révén, eljuthatnak olyan helyekre, ahová családi körben lehetetlen lenne!
Másik kiemelkedő program a Comeni
us nemzetközi kapcsolat pályázati folyamata volt, melynek keretében ebben a tanévben 12 tanulónk, 3 országban vett részt
egyhetes külföldi utazáson.
Néhány gondolat a tanulmányi eredmé
nyekről:
Az 5. osztályos Farkas Réka veszi át
a megérdemelt jutalmát

Gincsai Panna Virág a 2. osztályt is kitűnőként hagyta maga mögött
Külön gratulálok az 7. b osztálynak, akik ebben az évben
a dobogó legmagasabb fokára álltak a tanulmányi versenyben,
mint legkisebbek a felső tagozatban.
Osztályátlaguk jobb az iskolaitól: 3,6; az iskolai 3,4.
Kitűnő: 25 tanuló; – 19 alsó, mindössze 6 a felső tagozatban.
Tanulóink száma 204 fő volt, akik 11 osztályban foglalkoztak.
A 4 művészeti tanszak nagyon népszerű volt az idén, 111 tanuló szerzett bizonyítványt, majd májusban egy sikeres gálaműsorral zártuk a művészeti oktatás szorgalmi évét.
Ebben a tanévben is kaptunk segítséget a szülőktől feladataink kivitelezésében. Szeretnénk az évzáró ünnepségen túl a Buji
Szemlében is köszönetet „mondani” (leírva) az osztályfőnökök
javaslatai alapján mindazoknak, akik különböző módon támogattak bennünket:
Molnárné Márta Erika, Oláhné Durá
nyik Judit, Fodor Györgyné, Humicskó
Gáborné, Csákiné Horváth Gabriella, Si
monné Molnár Erzsébet, Bogár Julianna,
Homonai Csaba, Nagy Zoltánné, Orosz
Mihály, Pócsik Ferenc, Kavalecz Ferencné,
Hegyes Józsefné, Barnai Attiláné, Szakra
Jánosné, Csatári Emese, Baka József, Fejes Edina, Gergely Attila, Szabóné Fekete Ágnes, Hudákné Horváth Tünde, Harkály Gyuláné, Gergely Attiláné, Csikós
Sándorné, Tóth Emese, Tarcza Lászlóné,
(folytatás a 2. oldalon)
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Vajkó Attila, Popovics Ferenc, Ferencné, Szarka Sán
dorné, Koós Róbert, Bojtos Julianna, Virágné Moldván
Mária, Sváner Róbert, Gál Csaba és Csabáné, Csatlós
András Zsoltné.
Két tanévben történt támogatást ugyancsak meg kell
említenünk:
1.  Buj község Önkormányzata minden tanulónak 1–1
nagy adag fagylaltot, valamint ugrálási lehetőséget
ajándékozott gyermeknapra.
2.  Toma László – Buj község Díszpolgára, Képviselő ugyancsak a gyermeknapra támogatta a diákokat
édességgel, üdítővel. Köszönjük szépen, tartsa meg
az Isten a szokásaikat!
A tanévzáró ünnepségen könyvjutalommal és számí
tástechnikai eszközökkel viszonoztuk azoknak a tanulóknak a szorgalmát és odaadó munkáját, akik az idei tanévben valamilyen tanulmányi részt vettek, és elismerésre
méltó eredményt értek el, öregbítve ezzel iskolánk jó hírét. (RISZ 1–3, megyei 1–6 helyek között szerepeltek).
Az újság előző számában a „akikre büszkék vagyunk” listát közétettük.
A díjak beszerzését anyagilag segítette a fenntartónk
– a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, valamint
az 5 informatikai helyezést elért tanulónak hagyományosan én, a felkészítő nevelő voltam a szponzora.
Gratulálunk minden tanulónak, felkészítő nevelőnek
– jövőre ugyanitt, ugyanígy!
Ebben a tanévben nagyon sok sportsikert értek el tanulóink.
A 20 dobogós helyezett jutalmát Barta Miklós Ferenc
polgármester úr ajánlotta fel, melyet a gyerekek nevében
megköszönök. Az ünnepségen adta át az ADVIKA Ruházati Boltba szóló vásárlási utalványt.
A 2013/14. tanévben tapasztalt kimagasló teljesítmé
nyéért 4 tanuló részesült igazgatói dicséretben: Popovics
Balázs, Varga Dávid, Baka Petra Tamara, Koós Martina.
Mint egykori buji diák Oláh Emma néni – szokásához híven – pénzjutalmat ajánlott fel jól tanuló, szorgalmas, nem feltétlenül kitűnő gyerekeknek. A nevelőtestület döntése révén évfolyamonként 1 tanuló – nyolcan vehették át a felajánlást: Zson Ágota, Bodnár Szilvia, Nagy
Evelin, Jónás Orsolya, Farkas Réka, Tarcza Mariann, Mi
kitkó Zoltán, és Sváner Lívia.
Mindenki gondolatát tolmácsolhatjuk: köszönjük
szépen Emma néninek a támogatást!
A tanévzáró ünnepségen a 25 kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók munkáját 1–1 értékes könyvvel ismertük el.
Az értékes jutalomkönyveket id. Géczi Ferenc – Buj
község Díszpolgára és felesége, Éva néni – adományozta. Immáron 8. éve tisztel, ill. örvendeztet meg bennün-
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Sporteredmények 2013/14.
Kislabda-hajítás,
Távolugrás
5tusa csapat
Megyei döntő 5tusa
csapat
5tusa egyéni

Mester János

Távolugrás
Kislabdahajítás
5tusa csapat
Megyei döntő 5tusa
csapat
5tusa egyéni

Mester János

5tusa egyéni
Megyei döntő 5tusa
egyéni
Megyei döntő 5tusa
csapat

Mester János

Popovics Norbert

2. nk
2. nk

Távolugrás
Kislabda-hajítás
Megyei döntő
kislabdahajítás
4tusa csapat
4tusa egyéni

Nemes Diána (6.o.)

2. nk
1. nk

4tusa csapat
60 m-es futás  egyéni

Popovics Norbert

Gergely Zsófia (6.o.)

3. nk
2. nk

600 m-es futás egyéni
4tusa csapat

Popovics Norbert

Ádám Tamás (5.b.)

3. nk

kislabdahajítás

Popovics Norbert

Farkas Réka (5.b.)

2. nk

3tusa egyéni

Popovics Norbert

Bancsók Sándor (8.a.)

1. nk
2. nk
2. nk

távolugrás
5tusa csapat
5tusa egyéni

Mester János

2. nk

5tusa csapat

Mester János

1. nk
6.

5tusa csapat
Megyei döntő 5tusa
csapat

Mester János

2. nk

4tusa csapat

Mester János,
Popovics Norbert

Csatlós Ágnes (8.a.)

1. nk
3.
1. nk
6.
3. nk

Koós Martina (7.b.)

1. nk
2. nk
1. nk
6.
2. nk

Bodnár Eszter (8.a.)

Csikós Lívia (6.o.)

Popovics Balázs (7.a.)
Horváth András (8.a)
Bodnár Máté (8.a.)
Radó Márk (8.a.)
Mészáros Tamás (8.a.)
Sváner Lívia (8.a.)
Humicskó Hajnala (8.b.)
Kocsis Krisztina (7.a.)
Vajkó Zsófia (6.o)
Ádám Bettina (5.b.)
Humicskó Gabriella (7. o)

1. nk
4.
6.
2. nk
1. nk
3.

ket a Géczi házaspár. Feri bácsi szívesen közreműködött a jutalmak átadásában.
Ugyancsak a kitűnő tanulóknak ajánlott fel egy-egy vásárlási utalványt
az ADVIKA Ruházati Boltban történő vásárlásra Barta Miklós Ferenc polgármester úr.
Tanulóink nevében hálás köszönet minden adományért!
Folytatva a jutalmazások folyamatát – most a Buji Iskolásokért Alapítvány nevében nyújtottunk át egy kis pénzjutalmat azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülői részvételükkel sokat tettek azért, hogy a Jótékonysági bál sikeres legyen.
Orosz Mihály, Bodnár Krisztián, Oláh Márk, Fodor Bence, Fodor Rebeka, Fodor Ádám György, Vincellért Tas Benedek, Vinnai Attila, Habian Adrienn, Gincsai Panna Virág, Csatlós Ágnes Evelin, Szabó Bence,
Pócsik Ábel, Albert Amanda, Kövér Gréta, Kövér Kitti, Humicskó Réka,
Humicskó Gabriella, Humicskó Hajnalka, Hudák Bence, Szilágyi Zsolt,
Koós Martina, Kató Marcell, Szepesvári Patrik, Bereczki Vivien.
Szerencsére igen sokféle jutalomban részesülhettek gyermekeink a
tanévzárás alkalmával.
Kellemes pihenést, tartalmas szünidőt kívánok gyereknek, felnőttnek
egyaránt.
Munkácsiné Kolozsi Katalin igazgató
A legügyesebben teljesítő sportolók érmet vehettek át a testnevelőktől
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Záró találkozó egy gyönyörű szigeten
Május végén sor került a harmadik Comenius nemzetközi
iskolai együttműködés programunk záró találkozójára. Ezúttal
Szicília volt a helyszín, amely igazán elbűvölő sziget. Ezért újabb
kellemes emlékekkel tértünk haza az egy hetes munka végezté
vel. Ezen a találkozón négyen képviseltük iskolánkat.
A közös munka során megismerhettük a partner iskola tagintézményeit, találkoztunk az ott dolgozó kollégákkal. A találkozó fő témája ezúttal már a záró beszámoló megfogalmazása volt, így a helyi
koordinátorok egy délelőttöt töltöttek a dokumentum megbeszélésével. Közben a csoport többi tagja a környék nevezetességeivel ismerkedhetett egy rövid túrán.
Programunkban szerepelt egy egész napos hajókirándulás a Li
pári szigeteken, látogatást tettünk az Etna egyik kráterénél, valamint
Milazzo környékén néhány kisebb faluban. Érdekesnek találtuk,
hogy a vendéglátó iskola tulajdonképpen öt különböző falu iskolájának központja. Ellátogattunk mind az öt tagintézménybe, hegynek
föl hegyről le, érdekes helyeken járva. Mindenhol szívélyesen fogadtak minket, volt olyan falu, ahol a teljes lakosság, amely pár száz
embert jelent, részt vett a fogadásunkon. Megkóstolhattuk a különleges szicíliai ételeket, édességeket és gyönyörködhettünk a csodálatos tájban. Sajnos, a kellemes tengerparti strandolásra csak kevés
időnk jutott, de talán majd legközelebb.
A találkozó végén szomorúan búcsúztunk el a kollégáktól. Külö
nösen fájó volt ez az elválás, mivel ez már az utolsó találkozónk
volt. Szeretnénk a kapcsolatot továbbra is fenntartani mindannyian, de sajnos az a tapasztalat, hogy ez később már egyre nehezebb.
Amikor lezárul egy program vagy időszak egy munkahelyen
vagy az ember életében, egy kis számvetést készít az előző évekről. Így tettem én is, és mint helyi koordinátor, nyugodtan állíthatom, hogy az elmúlt hat év olyan tapasztalatokat, élményeket nyúj-

tott gyereknek, tanárnak, szülőnek egyaránt, amit a Comenius program nélkül talán soha nem élhetett volna át. Hosszú lenne felsorolni a rengeteg különböző tevékenységet, amelyeket az utazások vagy
helyi programok, találkozók során végeztünk. Azoknak is hosszú
névsora lenne, akikkel megismerkedtünk, akiket barátként emlegethetünk. Remélhetőleg ezek közül néhány barátság sokáig meg is marad. Ahogy az ezernyi fotó is, amiket készítettünk a hat év során.
A Comenius program ebben a formában most lezárul, átalakul
és Erasmus + néven indul új pályázati forma, amelyben remélhetőleg újra részt vehetnek majd tanulóink, új országokkal, új pályázókkal és új programokkal.
Tóth Lajosné Comenius koordinátor

Testületi ülésről...
Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. július 2. napján tartott ülésén
a következő döntéseket hozta:
• A
 képviselő-testület megalkotta az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosításról szóló rendeletét.
• Döntött a képviselő-testület a Buji Aranyalma Egységes
Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői megbízásról.

• A
 képviselő-testület pályázatot írt ki, Buj bel- és külterületén a közműves szennyvízcsatornával nem rendelkező te
rületeken található ingatlanokon keletkezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz előírásoknak megfelelő közműpótló (szennyvíztározó) műtárgyakból történő begyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására és elhelyezésére.
Dr. Németh Károly
jegyző
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A Napfény Nyugdíjas Egyesület életéből

SZEMLE

A vendégszerető Nagyhalász
adott otthont a Szabolcs-SzatmárBereg megyei nyugdíjasok
kulturális bemutatójának
május 31-én.
Az idősbarát Orosz Károly,
Nagyhalász polgármestere
meleg szavakkal köszöntötte
a vendégeket, kívánva sikeres
seregszemlét a fellépők számára.
Tizennyolc egyesület
mutatkozott be, gazdag,
változatos műsorral.

Egyesületünk kórusa is vidám nótacsokorral szerepelt a fellépők között.
Köszönjük Laurinyecz Lászlónak a segítség nyújtását, mellyel hozzájárult jó szereplésünkhöz. Utaztatásunkat az önkormányzat biztosította. Köszönjük.
Megünnepeltük a soron következő
névnaposokat és 70 éves születésnapját
ünneplő társunkat. A finom falatok a kemencében készültek, hogy jól megsüljenek, erről Béres Károly gondoskodott.
Köszönjük szépen.
Június 28-án, Sóstón a Falumúzeumban került megrendezésre a megyei nyugdíjas találkozó. A köszöntő szavak után, az

egészséges életmóddal kapcsolatos remek
előadást hallottunk, s ezt követően kulturális műsorban gyönyörködtünk.
Egyesületünkből Németh Erzsébet is
meghívást kapott, s Petőfi: Apostol című
elbeszélő költeményéből mondott el egy
részletet.
Kirándulásunkat Kecskemét-Bugacra
tervezzük, szeretnénk e táj nevezetességeivel is megismerkedni.
Polgármesterünk anyagi támogatását előre is köszönjük, mellyel kirándulásunkhoz nyújt segítséget.
Németh Erzsébet, az egyesület elnöke

A születés- és névnaposok köszöntése

Béres Károly jóvoltából melegszik a kemence

Elkészültek a csodatálak

Éltettük az ünnepelteket

A Nyugdíjasélet c. folyóirat ez év júniusi számában je
lent meg az alábbi cikk, melyet örömmel adunk közre
olvasóink számára.
„A nyugdíjasok Országos Szövetsége által meghirdetett
országos vers- és prózamondók találkozójának regionális
fordulóját Debrecenben rendezték meg június 2-án. A hajdú

és szolnok megyeieken kívül 3 szabolcsi is szerepelt. Kö
zülük nagyon érzékeny, szép versmondással Németh Erzsé
bet, buji tanárnő a Napfény Nyugdíjas Egyesület elnöke a
család témakörében Petőfi Apostolának egy részletét mond
ta el. Ő jutott tovább a szeptemberi budapesti országos
döntőbe.
További sikeres szereplést kívánunk!”
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25 éves osztálytalálkozó
Még tavaly decemberében vetődött
fel, hogy osztálytalálkozót szervezünk.
Nagy Szilvia volt osztálytársammal,
barátommal láttunk neki a „nagy” fel
adatnak. 2014. június 28-án az iskola
osztálytermében dédelgetett álmunk
valóra vált. A szervezés hosszadalmas
ra sikeredett, de megbirkóztunk a ne
hézségekkel.
A helyiekkel személyesen, a községből elköltözöttekkel pedig a közösségi oldalon vettük fel a kapcsolatot. Első
megkeresésre mindenki nagyon örült a
kezdeményezésnek, de sajnos a részvétel
aránya nem ezt mutatta. Sokan elfoglaltságra hivatkoztak, de volt olyan osztálytársunk, aki a Dunántúlról érkezett csa-

„Tablótorta”

ládjával együtt. Találkozónkat megtisztelte jelenlétével Munkácsiné Kolozsi
Katalin igazgatónő és a két osztályfőnök: Treszkai Lászlóné és Kelemen András, aki Budapestről érkezett.
A személyes találkozás jó érzéssel
töltött el mindenkit, hisz volt olyan osztálytársunk, akivel 20 éve nem találkoztunk. Bőven volt mit mesélni egymásnak
az eltelt 25 évről és az iskolában eltöltött
8 évről. Jó volt a visszaemlékezés a mindennapokra, egyes tanórákra, osztálykirándulásokra és a tanórák közötti szünetekre is.
Az osztályfőnöki óra keretében az
osztályfőnökök mindenkiről mondtak
egy-egy sztorit nagy meglepetésünkre. „Ki gondolta, hogy en�nyi év elteltével tanárinak emlékezetében ilyen frissek maradtak
a rólunk szóló események.”
Az este megvalósulásához mindenki hozzájárul a résztvevők
közül. Meglepetés volt a két osztály tablóképével elkészített torta, melyért köszönet jár Nagy Szilviának.
Nagyon szép estét töltöttünk együtt a régi környezetünkben
új emberként.
Köszönjük mindenkinek, hogy részt vett és támogatta ezt a
csodálatos estét. Külön köszönet osztályfőnökeinknek és az iskola igazgatónőjének.
Mogyorósi Mária
Csoportkép

Ezüst osztálytalálkozó
25 év egy olyan „kerek” szám, amelyet érdemes és kell
megünnepelni akár egyéni, családi vagy közösségi berkekben.
A negyedszázad ebben az esetben egy általános iskolai osztálytalálkozó kapcsán merült fel június végén. A két osztály 1989ben ballagott: az ások osztályfőnöke Kelemen András, a béseké
Treszkai Lászlóné volt. Kelemen tanár úr nagy lelkesedéssel, fiatalos lendülettel végezte feladatát – a pedagógusi pályán az első
osztályát kapta meg. Treszkai tanár néni már az „x”-ediket, hiszen
ahogyan végig kísért egy korosztályt, kapta az újabb lehetőséget.
Nagy öröm és megtiszteltetés egy iskola történetében, ha diákjai visszavágynak – ha csak pár órára is – a régi alma máterbe.
Ahogyan például a fák nem élhetnek gyökereik nélkül, ugyan úgy
az embereknek is szükségük van a gyökereikbe való belekapaszkodásra – legyen az családi, közösségi háttér.
Oly ritkán fordul elő, hogy néhány egykori diák veszi a fárad
ságot és próbálja felkutatni régi társait. Napjainkra még jobban
igaz az, hogy szétszóródnak a fiatalok szerte a világban, hiszen
gyakran nemcsak a települést, de az országot is maguk mögött
hagyva próbálnak szerencsét.

A fő szervezők Mogyorósi Mária és Nagy Szilvia (tanuló neveik) voltak. Sokat tettek azért, hogy ez a terv megvalósuljon.
Sajnos szinte minden második osztálytárs tudott (akart) részt venni a találkozón, de kárpótolta a szervezőket az a tény, hogy a jelenlévők annál nagyobb lelkesedéssel, sugárzó arccal érkeztek.
Akadtak néhányan, akik rengeteget változtak, ekkor „arc-felismerő” képességeket kellett bevetni. Egyik például a messzi Várpalotáról érkezett – csak azért, hogy találkozzon egykori barátaival, míg mások helyből nem akartak eljönni!
Ez az alkalom nem fog újra bekövetkezni! A jelenlévők újra
megfiatalodtak pár órára, amikor felelevenítették diák csínyeiket,
szokásaikat.
Köszönet az egykori iskola nevében azért, hogy itt voltatok,
szép emlékeitek között ott szerepelnek a társak, tanárok! Ahogyan a ballagási búcsúztatókban is el szokott hangzani az a kifejezés „sodorjon el akárhová az élet, visszavárunk Titeket” – újra
igaz – viszontlátásra hát…
Lejegyezte:
Munkácsiné Kolozsi Katalin igazgató
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Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ibrányi Tankerülete
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a
Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

intézményi takarító
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
• határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
• Rész munkaidő: napi 6 óra
A munkavégzés helye:
• Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
4483 Buj, Rákóczi u. 6.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• Közösségi helyiségek és tantermek takarítása,
időszakos nagytakarítás.
Illetmény és juttatások:
• Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• 8 Általános
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló
dokumentumok másolata, sikeres felvétel esetén
erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
• A munkakör legkorábban 2014. augusztus 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 28.
• A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Munkácsiné Kolozsi Katalin nyújt,
a 06-42-205-396-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton. Cím: Buji II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
4483 Buj, Rákóczi u. 6.
• Személyesen: a fenti címen, zárt borítékban.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
• A munkáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben az
értékelés alapján úgy ítéli meg, az állást ne töltse be.

Előnyt jelentő kompetenciák:
• Megváltozott munkaképességű személy

Kiegészítés a 2014-es Gyermeknaphoz

Köszönetnyilvánítás

Az önkormányzat a 3 éven aluli, gyermekközösségbe nem járó gyer
mekeket 1–1 szép labdával ajándékozta meg. Nagy örömet szerezve
ezzel a kicsiknek és a szülőknek is, melyet ezúton is köszönnek!
Kiss Józsefné védőnő

Köszönetet mondok mindazoknak,
akik Koczkás Lajos
temetésén megjelentek.
Testvére: Anna

Beharangozó, nem csak görögkatolikusoknak
Fiatok – több százan – indulnak Sárospatakról Mária
pócsra gyalog 2014. augusztus 11-én, a Nagyboldogasszony
napi búcsúra. A zarándokok útvonala községünket is érin
ti. Az ország több településéről jönnek, sokfelé viszik lakó
helyünk hírnevét.
Augusztus 14-én a késő délutáni órákban érkeznek Bujra.
Másnap reggel folytatják útjukat. Várjuk, fogadjuk Őket!
Tegyünk tanúságot FELEBARÁTI SZERETETÜNKRŐL!
Egy kedves szó, egy mosoly, egy értük mondott ima nem
kerül pénzbe! Aki teheti, hívja meg vendégül egy hűsítőre, egy
kávé melletti baráti beszélgetésre.

Vacsorát, reggelit az ebédlőben biztosítanak, de hozzájárulást – mely lehet pénzbeli, vagy természetbeli – köszönettel
fogadunk. Juttathatunk a kertben termett zöldségből és/vagy
gyümölcsből. Felajánlásukat a görögkatolikus parókián je
lezzék. Nagy segítség, ha lemoshatják a hosszú út porát – zuhanyozási lehetőséget biztosítva. Az önkormányzat is segíti és
támogatja (étkezés, szállás, zuhanyozás) községünkbe látogató zarándokokat.
Ha útjukat folytatva jótevőikért is imádkoznak, legyünk mi
is méltók rá!
egy görögkatolikus

2014. július

7

SPORTTÁBOR
A TÁMOP-os pályázatnak köszönhetően az idei évben is lehetőségünk volt 20
tanulóval edzőtáborban részt venni.
A központunk a Tiszaújvárosban található Sportcentrum volt, amely létesítmények tekintetében szinte valamennyi
sportág számára színvonalas lehetőséget
kínál. Füves labdarúgó stadion, műfüves
és füves edzőpályákkal, rekortán atlétikai pálya, parkettás valamint sportpadlós
sportcsarnok, kajak-kenu tanmedence,
sportuszoda, konditerem, asztalitenisz és
súlyemelő csarnok, különterem és sza-

badtéri sportpályák vár
ják az ide érkező csapatokat.
Naponta két edzés
szerepelt a programban. Délelőttönként az
úszótudásukat fejlesztettük, ahol csiszoltuk
a technikájukat, illetve az állóképességüket is erősítettük. Az
ebédet követően pihenő következett, majd
délutánonként a lá-

nyokra kézilabda, a fiúkra futballedzés várt.
A kétórás tréningeken
gyakoroltuk a különböző játékhelyzeteket, illetve egyéni fejlesztésre is sor került. A fárasztó edzéseket követően szabadidős programokat szerveztünk.
Strandolás,
játékos
versenyek,
városnézés szerepelt a délutáni
időeltöltésben. Az étte-

remben egész nap, finomabbnál-finomabb
ételek vártak ránk. Emellett minden nap
kaptak a gyerekek gyümölcsöket, csokikat, innivalókat, stb., hogy az elveszített
folyadék- és energiaszükségleteinket pótolni tudják.
Összességében elmondható, hogy az 5
nap alatt kiváló körülmények között készülhettünk fel a következő tanévre és
sok-sok élménnyel gazdagodva tértünk
haza.
Mester János, Popovics Norbert
testnevelők

FALUNAP 2014
Buj Község Önkormányzata a 12. alkalommal megrendezésre kerülő
Lecsófőző Falunapot augusztus utolsó szombatján, 2014. augusztus 30-án 10.00 órai
kezdéssel tartja, melyre minden érdeklődőt szeretettel vár.
A jelentkezéseket, nevezéseket augusztus 28-án 16.00 óráig várjuk a Polgármesteri Hivatalban.
Nevezési díj: 2.000,– Ft/csapat. Tűzifát 8 fő részére, asztalt, padokat a rendezők biztosítanak,
minden más kellékről a csapatok gondoskodnak.

A jó időben bízva, mindenkinek kellemes szórakozást kíván a Rendezőség.
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Településünk egyik ékköve lett a szabadidőpark. 2010-ben ebben az állapotában
kellett volna átadni a Sirinya területét, melyet fotókkal illusztrálunk.

Buj község önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: Barta Miklós Ferenc polgármester • Felelős szerkesztő: Mikovics Miklósné
Nyomdai munkálatok: Tóth Nyomda • Munkatársak: Kiss Józsefné, Mester János,
Munkácsiné Kolozsi Katalin, Mogyorósi Mária, Németh Erzsébet, Dr. Németh Károly,
Oláh Gábor, Popovics Norbert, Tóth Lajosné

