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Tisztelt Buji Lakosok! 
Engedjék meg, hogy örömökben és eredmények

ben gazdag új esztendőt kívánjak Önöknek! Az új év től 
mindig várunk valami jobbat, szebbet, többet. Tele va
gyunk reményekkel, elképzelésekkel és persze próbá
lunk reálisak is maradni. Szeretném, ha ez évi kitűzött 
cél jainkat, feladatainkat sikerülne úgy megvalósítani, 
hogy az álmaink valóra váljanak, kívánságaink teljes
ül jenek. 

Az önkormányzatok is nehéz és egyre nehezebb 
hely  zetbe kerülnek, de bízom abban, hogy lelkiisme re
tes, ésszerű, átlátható gazdálkodással és persze közös 
erő vel cél ba fogunk érni. Ehhez a munkához kívánok 
sok erőt, ki tartást mindannyiuknak!

Ígéretemhez híven beszámolok az előttünk álló és már 
fo lyamatban lévő feladatainkról. A válság termé sze tesen 
hoz zánk is begyűrűzött, ami egyre több terü leten érezte-
ti hatását. Sok család kér segítséget önkor mány zatunktól. 
Cé lunk, hogy a realitások határain be lül segítő kezet nyújt-
sunk mindenki szá-
mára (néha egy-egy 
jó és őszinte szó is 
sokat segít). 

Mint ismeretes 
a közmunkaprog-
ram is átszervezés
re ke rült. Az idei 
év ben nem kaptunk 
szabad kezet, ki
zárólag pályázat út-
ján és a munkaügyi 
központ jó  vá hagyásával fog lalkoztathatunk em bereket 4, 
ill. 8 órá ban. A szociális járadék bérpótló támogatásként 
je  lenik meg a jövőben. A jut tatásra csak az jo gosult, aki 
előző évben min. 30 napot dolgozott és a „tiszta udvar, ren-
des ház” követelményeinek megfelel. 

Nagy előrelépés várható községünkben a főút és hoz
zá tartozó csapadékvízelvezető árokrendszer újjáépítésé-
ben, amely az ígéretek szerint tavasszal meg va lósulhat.

A szabadidőparknál felmerülő problémákat meg fog juk 
oldani, az integrált közösségi ház külső munkálatai a jóidő 
beálltával folytatódnak a parkolórendszer meg építésével. A 
belső bútorozás elkészült, a műszaki berendezések szere lé
se pedig folyamatban van. 

Az iskola régi szárnyára benyújtott energetikai pá lyá
za tunk nyert, amely magába foglalja a nyílászárók cse
réjét, a külső homlokzat szigetelését és a fűtési rend szer 
korszerűsítését.

A karácsonyi forgatagra a képviselőtestület által el
kü lönített 100.000,– Ftból csak 40.000,– Ftot vettünk 
igény be a lebonyolításhoz.

Köszönjük a gyerekeknek és felkészítő pedagógusa-
iknak a magas színvonalú műsort, melyet nagyon so kan 
meg tekintettek. Külön köszönet a Napfény Nyug díjas 
Egye sület tagjainak a lelkes és odaadó mun kájukért. Hálá-
sak vagyunk Toma László, Buhajla János, Fazekas András 
és jómagam bor felajánlásáért, mely biztosította a jó han-
gulatot.

Külön köszönetet érdemelnek a szilveszteri tűzijáték 
szponzorai: Balogh László integrált közösségi ház és Dr. 

Endresz István sza
bad időpark ki vi te
le zői , Kovács Z. Jó-
zsef bútorasztalos, 
Mikovics Mik lósné 
és Béres Csaba Buji 
Szemle munkatár-
sai, Ma mira Vilmos 
bu dapesti lakos. 
Kö  szönjük Mun  ká
csi Józsefnek a le
bo  nyolításban, Sol-

tész János Tibornak az előkészületekben nyújtott segítsé-
gét. A tűzijáték szépségével és időtartamával feledhetetlen 
élményt nyújtott mindazoknak, akik a hideg idő ellenére is 
el jöttek a Kossuth térre.

Kívánom, hogy az év vége sikeressége folytatódjon to-
vább az előttünk álló évben is!

„A tegnap csupán álom,
A holnap nem több mint látomás,
Minden tegnap a boldogság álma,
Minden holnap csak remény csillogása,
Vigyázz ezért, hogy mit kezdesz a máddal!”

(Ősi szankszkrit mondás)

Barta Miklós Ferenc
polgármester

Új év, új irányok!
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Buj Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tül ete az év utolsó hónapjában 2 ülést tartott 
2010. december 15. napján 7 határozatot fo-
gadott el és 2 rendeletet alkotott, a következő 
kép viselő-testületi ülés a 2010. december 22. 
napján megtartott közmeghallgatással egybe-
kötött ülés volt.

2010. december 15., a képviselő-testület 
a következő döntéseket hozta:

•   Az önkormányzat a 2010. évi III. negyed-
éves költségvetési beszámolót megtárgyalta 
és elfogadta, a számok az önkormányzat 
2010. szeptember 30-ai pénzügyi helyzetről 
ad nak tájékoztatást. A módosított bevételi 
elő  irányzat 585.802.000,– forint, a teljesítés 
389.882.000,– forint.

•   a 2011. évi költségvetési koncepció megtár-
gyalása és elfogadása. A 2011. évi költség-
ve tési rendelet-tervezet előkészítése során 
na gyon nagy hangsúlyt kell fektetni a taka-
ré kos gazdálkodásra a képviselő-testület 
a következő prioritási sorrendet határozta 
meg:

 1.   2011. évben is, elsődleges feladat 
a kö telező önkormányzati felada-
tok el lá tása, az intézmények műkö-
désének za vartalan biztosítása.

 2.   A bevételeknél törekedni kell a 
nor matí vák maximális lehívására, 
a pályázati források teljes körű 
hasz nálására, szigorítani kell a 
kint lévőségek behajtását.

 3.   Kiadások tervezésénél a törvényi 
előírások betartása, az intézmé-
nyek minél takarékosabb gazdál-
kodásának a megteremtése a cél.

•   A Nyír-Flop Kft. 2011. január 1. napjától ja-
vasolta a hulladékelszállítási és ártalmatlaní-
tási díj emelését. A díj mértéke a 120 literes 
edény esetében 171,– Ft/db/ürítés + Áfa 
összegről 184,– Ft összegre változik.

•   A képviselő-testület egyéb napirendjében 
személyt érintő kérdéseket tárgyalt és dön-
tött.

2010. december 22. napján a képviselő-testület 
megtartotta az évi kötelező közmeghallgatással 

egybekötött képviselő-testületi ülését
 

Az ülésen a község lakói közül 67 fő jelent 
meg.

A polgármester tájékoztatta a megjelente-
ket, a 2010. október 3. napjától eltelt időszak 
mun kájáról és a tervekről, a lakosság részéről 
is elhangzottak kérések és javaslatok, melyeket 
majd a 2011. év és azt követő években szüksé-
ges megvalósítani.

Dr. Németh Károly
jegyző

BUJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2010. (XII.15.) KT.
R E N D E L E T E

A képviselő-testület a kommunális adóról 
szóló 18/2000. (XII.19.) Kt. számú rendeletét 

(továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módo-
sítja.

1. §

(1)   A rendelet 10. §–18. §-it hatályon kívül he-
lyezi.

2. §

(1)   A rendelet 2011. január 1. napján lép ha-
tályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző 
gon doskodik a községi hirdetőtáblán törté-
nő kifüggesztéssel.

Barta Miklós Ferenc sk. polgármester
Dr. Németh Károly sk. mb. jegyző

Indokolás

1. §-hoz. A rendelet 1.§ a 1990. évi C. tör -
vény a helyi adókról 27. §–31. §-nak megfe-
le lően megszünteti a vállalkozók kommunális 
adóját a településen, mivel 2011. január 1. 
nap jától ilyen helyi adó nemet nem szabályoz 
az 1990. évi C. törvény.

2. §. a helyi rendelet hatálybalépéséről 
ren delkezik.

BUJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
14/2010. (XII.20.) KT.

R E N D E L E T E

az önkormányzati képviselők és bizottsági 
tagok tiszteletdíjáról

Buj Község Képviselő-testülete A polgármes-
teri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 
1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban Ptv.) 
17. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a 
to vábbiakban Ötv.) 20. § (2) bekezdésében 
ka pott felhatalmazás alapján a helyi képvise-
lők, valamint bizottsági tagok a község érde-
ké  ben kifejtett tevékenységének elismerése cél-
já ból az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
A rendelet hatálya

(1)   A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkor-
mányzati képviselőkre (a bizottság elnöke-
i re, a bizottságok képviselő tagjaira), va-
la mint a bizottságok nem önkormányzati 
kép viselő tagjaira.

(2)   Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgár-
mesterre és az alpolgármesterre, akiknek 
a járandóságáról a képviselő-testület A 
pol gármesteri tisztség ellátásának egyes 
kér déseiről és az önkormányzati képviselők 
tisz teletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 
alap ján külön rendelkezik. 

2. §
Tiszteletdíjra való jogosultság

(1)   A képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésé-
ben megnevezett személyek részére jelen 

rendeletben foglalt keretek között tisztelet-
dí jat állapít meg. 

(2)   Nem állapítható meg tiszteletdíj mindad-
dig, amíg a képviselő A helyi önkormányza-
ti képviselők jogállásának egyes kérdése-
iről szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A. 
§-ában előírt vagyonnyilatkozat-tételi kö-
telezettségének nem tesz eleget.

3. §

Nem állapítható meg tiszteletdíj a polgár-
mes ternek, illetve alpolgármesternek. 

4. §
A képviselői tiszteletdíj  

mértéke

(1)   A képviselő havi tiszteletdíja (alapdíj) a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 43. § 
(1) bekezdése szerint megállapított il let-
mény alap és a Ptv. 15. § (1) bekezdése 
sze rinti havonta bruttó 45.000,– Ft.

(2)   A tiszteletdíj a jogszabályokban megállapí-
tott módon adó- és TB-köteles.

5. §
Az önkormányzati bizottságok  

tagjainak járó tiszteletdíj  
mértéke

(1)   A bizottság elnökét az alapdíjon felül ha-
von ta bruttó 14.521,– Ft illeti meg.

(2)   A bizottság képviselő tagját az alapdíjon 
fe lül havonta bruttó 10.270,– Ft illeti meg.

(3)   A bizottság nem képviselő tagját (függet-
lenül attól, hogy hány bizottságban vesz 
részt) havonta bruttó 17.000,– Ft illeti meg.

6. §
A tiszteletdíj kifizetése

(1)   A tiszteletdíjat a tárgyhónapot követő hó 
10. napjáig kell az arra jogosult képvise-
lő nek, illetve a bizottság nem képviselő 
tag jának kifizetni. A kifizetés átutalással 
tör ténik. 

7. §
Záró rendelkezések

(1)   E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, 
ren delkezéseit azonban 2011. január 1. 
nap jától kell alkalmazni. 

(2)   E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg 
Buj Község Önkormányzati Képviselő-testü-
lete 10/2001. (05. 23.) Kt. sz. rendelete 
az önkormányzati képviselők, bizottsági 
el nökök és tagok tiszteletdíjának és ter-
mészetbeni juttatásainak megállapításá-
ról hatályát veszti.

(3)   E rendelet kihirdetéséről a jegyző a hely-
ben szokásos módon gondoskodik a hirde-
tőtáblán való kifüggesztéssel.

Buj, 2010. december 15.

Barta Miklós Ferenc sk. polgármester
Dr. Németh Károly sk. mb. jegyző

RENDELETEK
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Tisztelt Olvasók!
Mint már mindenki tudja, hivatalunkba a megüresedett jegyzői és pénzügyi előadói munkakör pályázat útján 

új személyekkel lett betöltve. Engedjék meg, hogy felkérésünkre pár sorban bemutatkozzanak Önöknek.

A Buji Szemle 2011. januári számában szeret-
ném magam megismertetni a Tisztelt Olvasók-
kal.

1973-ban szü-
lettem Kisvárdán. 
Az általános iskola 
befejezése után a 
Bessenyei György 
G im  náz i umban 
é r e t t  s é g i z t e m , 
majd a budapesti 
Ál  lamigazgatási 
Fő iskola Igazga-

tásszervezői szakán folytattam tanulmányaimat. 
Ezt követően Pécsi Tudományegyetem Állam- és 
Jog tudományi Karán szereztem jogi diplomát.

16 éve folyamatosan jegyzői munkakört töltök 
be. 2011. január1-jétől Buj község jegyzői felada-
tait látom el. A megszerzett szakmai tapasztalata-
imat és tudásomat a község fejlődésének érdeké-
ben és jó hírnevének öregbítéséért kívánom kifej-
teni. Célom egy olyan hivatal vezetése, mely a XXI. 
szá zad követelményeknek is megfelel, a lakosság 
bi zalommal fordulhasson hozzám, illetve munkatár-
saimhoz. Az intézmények vezetőivel és dolgozóival, 
a képviselő testülettel, a kisebbségi önkormányzat-
tal, az egyházakkal, civil szervezetekkel megfelelő 
kom munikációs és munkakapcsolat kialakítására 
törekszem.

2011 júniusától családommal Bujon kívánunk le-
te lepedni, hogy még jobban megismerjük az itteni 
em berek mindennapjait, és hogy aktívan bekapcso-
lód hassunk a település életébe. 

Dr. Németh Károly
jegyző

Helyreigazítás
Előző számunkban téve-

sen je lent meg. Helyesen: A 
sza  bad idő park tér vi lá gításával 
kapcsolatos eddigi mun  ká
la tokat Tornai János Soltész 
Já nos Tibor se  gít sé  gével való-
sította meg. Elnézést ké  rünk a 
hi báért. (szerkesztőség)

Tisztelt Adófizető Olvasók!
Ismét közeledik az adóbevallások időszaka. A tör

vény jogot ad arra, hogy minden adófizető adójának  
1 %át valamely társadalmi szervezet javára ön ként 
felajánlja.

Buji Iskolásokért Alapítvány
Adószáma: 18804548115
Buji Diáksport Egyesület
Adószáma: 18791879115

Felajánlásaikat előre is köszönjük a gyerekek ne-
vében.

Gazdálkodók 
figyelmébe!

Tájékoztatom ügyfeleimet, 
hogy 2011. január 10től minden 
hétfőn 830–1200 óráig ügyfélfo-
gadást tartok a polgármes teri hi 
vatal házasságkötő termében.

Vásárhelyi Sándorné
falugazdász

1983-ban szü let -
tem Kisvárdán. Gyer -
mekéveimet Ti sza vas-
vá riban töltöttem szü-
leimmel és kishúgom-
mal. A Kabay János 
Ál  talános Iskolában 
ta nultam zenetagoza-
tos osztályban. Szüle-
im munkahely-változ-
ta tása folytán lakhe-

lyet változtattunk, 1993-ban Ibrányba, édesanyám szülő-
fa lujába költöztünk, ahol a mai napig élünk. Az Árpád 
Fe jedelem Általános Iskolában, majd a Móricz Zsigmond 
Gim náziumban folytattam tanulmányait. Aktív résztvevője 
voltam az Ibrányban és környékén rendezett sokszínű ifjú-
sági programoknak, nyolc éven keresztül zenéltem az Ib rá-
nyi Ifjúsági Fúvószenekarban. Az aranydiplomás zenekarral 
szép eredményeket értünk el az egész országban, sőt még 
külföldön is. Fellépéseink nagy sikereket arattak Szlovákiá-
ban, Hollandiában, Finnországban is.

2001-ben az érettségi vizsga után a Szegedi Tudomány-
egyetem Természettudományi Karának matematikus szaká-
ra nyertem felvételt, ekkor a zenekartól való nagy távolság 
miatt hagytam abba a zenélést. Harmadév után két szak-
irá nyon folytattam tanulmányaimat (pénzügyi és közgazda-
sági szakirány), majd 2007 januárjában okleveles mate-
ma  tikusi képesítést szereztem. 

A sikeres záróvizsga letétele után Gávavencsellő Nagy-
köz ség Polgármesteri Hivatalában pályáztam meg és nyer-
tem el a pénzügyi ügyintézői munkakört. Itt hasznosíthattam 
pénz ügyi és közgazdasági tanulmányaimat, s megismerked-
tem az önkormányzatok gyakorlati működésével, gazdálko-
dásával. 2010. december 15-ig dolgoztam itt, amikor is Buj 
község pénzügyesévé váltam. 

Szabadidőmet legszívesebben párommal és családom-
mal töltöm. Szeretünk kirándulni, úszni, szaunázni, imádjuk a 
fil meket és a jó hangulatú baráti beszélgetéseket.

Bakos Boglárka
pénzügyi előadó

Polgármesteri Hivatal új dolgozói
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Adventtől karácsonyig

Advent a várakozás, a karácso
nyi előkészület ideje. Várni va
la kit vagy valamit mindig nagy 
öröm. A találkozásra való ké
szü lődés maga is ünnep. Ünnep
lőbe öltöztetjük lakásainkat, ki
világított ablakok, erkélyek sej
tetik, hogy közeleg az ünnep. E 
készületeknek lelki vonatkozá sai 
is vannak, hiszen a karácsony a 
sze retet ünnepe és mi szeretnénk 
mosolyt csalni minden családtag 
számára a karácsonyfa alatt.

Az adventi időszakra esik számos je-
les nap, melynek megélésével célunk az, 
hogy őrizze, ápolja azokat a közös érté-
keket, melyek óvodai életünket szebbé, 
tar talmasabbá varázsolják. Az első ilyen 
jeles napunk Szent Miklós napja. Decem-
ber első napján buszra szálltunk és elutaz-
tunk Nyíregyházára, hogy a „MIKULÁS 
HÁZÁBAN” minden gyerek a Télapó 
fü lébe súghassa, hogy milyen ajándékot 
szeretne. Izgatottan, egyesek teli torok-
ból, mások szemlesütve verseltek, éne-
keltek. A szép előadást szaloncukorral 
kö szönte meg a jóságos apó. A Kossuth 
té ren megcsodálhattuk az ünneplőbe öl
tö zött várost, a felállított betlehemet, a 
díszes kirakatokat. A forgatagban forró 
teát, gyümölcsöt, kürtős kalácsot kóstol-
hattunk, felülhettünk a körhintára. De
cem ber 6án délután szerencsére esett a 
hó, így a rénszarvasok el tudták röpíteni 

tánca Bereczki Zoltán–Szinetár Dóra: 
„Le gyen hó!” cí mű dalára. A tánc után át-
szellemülten sza valták a verseket, szívből, 
csillogó szem mel énekelték a karácsonyi 
dalla mo kat. A kicsik éneke vidámságot 
hozott szívünkbe. Éneklés után gyorsan 
átöltöztek a gyerekek, majd ismét tánc 
következett. Bereczki Zoltán–Szinetár 
Dó ra: „Ka rácsonyi Medley” ritmusos ze-
néjére fer  geteges pom–pon táncot adtunk 
elő a közönség vastapsa közepette. 

A karácsonyi gála után úgy térhet-
tünk haza otthonunkba szeretteink közé, 
ahogy az idézet is mondja: „Csillagfé-
nyes álmaink váltak valóra, ünnep lett 
lel  künknek minden óra.”

Harkály Gyuláné
óvodapedagógus

hoz zánk az öreg fehérszakállút. A gyere-
kek izgatottan várták már a Mikulást. A jó 
hangulatról a Romwalter Duó gondosko-
dott. A műsor végén megjelent a Mikulás 
és csomagot osztott minden gyereknek.

A gyerekek számára az adventi idő-
szakban minden nap érdekes feladatok-
kal készültünk: pl. dalokat, verseket, 
mon dókákat tanultunk. Adventi koszo-
rút, fenyődíszeket, apró ajándékokat ké-
szítettünk. Borbála ágat hajtattunk, Luca 
napon búzát vetettünk, almát, mézeskalá-
csot, pogácsát sütöttünk.

Buj község önkormányzata minden év 
decemberében ünneplésre hívja a falu la-
kóit, melyre a nagycsoportosok szép mű-
sorral szoktak készülni. Így volt ez idén 
is. Kedd délután a tornaterem dísz be öl-
tözött, halk zene fogadta a 
falu apraját–nagyját. Barta 
Mik lós Ferenc polgármes-
ter úr köszöntő szavai után 
az iskolásokkal közösen 
kez detét vet te a ka rácsonyi 
gála. Igazi kirobbanó sikert 
aratott nagycsoportosaink 

KARÁCSONYI
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„Legyen boldog szent karácsony!”

Buj község Önkormányzata és 
Kép viselőtestülete rendezésé
ben 2010. december 21én 15 
órá tól vette kezdetét a karácso
nyi forgatag az általános iskola 
tornatermében.

Kubinka Katalin, a művészeti isko-
la munkaközösségvezetője üdvözölte a 
ked ves vendégeket. Majd Barta Miklós 
Ferenc polgármester úr ünnepi megnyitó 
beszédében köszöntette a község lakos-
ságát, kifejezte jókívánságait a karácsony 
és az új év közeledtével.

Ezután a művészeti iskola színjáték 
ta gozatos növendékei betlehemes játékot 
ad tak elő. A néphagyomány bemutatá-
sát szolgálta a régies beszéd és jelmez. 
A történet megértését és hangulatának 
meg teremtését az énekkar szép, erre az 

alkalomra készült produkciói biztosítot-
ták, Laurinyecz László tanár úr vezeté-
sével. A játék lendületét a furulya szakos 
nö vendékek igényes játéka adta, akiket 
szintén Laurinyecz tanár úr készített fel. 
A kompánia példázata után a modern 
tánccsoport, NOXSzeretetlánc dallamá-
ra mutatós, új tánccal lépett fel, Zombor 
Edith Valerie koreográfiájára. Meghitt 
ka rácsonyi hangulatot idézett a színvona-
las zongorajáték, melyet Kubinka Katalin 
tanulói mutattak be. Az iskolások műso-
rát színesítette a magyar néptánccsoport 
fergeteges táncával, melyet Halász Me-
linda tanárnő vezetett.

A technikáról Laurinyecz László ta-
nár úr gondoskodott. Az ízléses dekoráci-
ót a napközis munkaközösség készítette 
Vaszil Miklós karbantartó közreműkö-
désével. A díszes meghívókat a képző-
művészeti tanszak növendékei alkották 
Podlovics Imre tanár úr irányításával. 
Mes ter János tanár úr fotóival megörökí-
tette ezt a szép alkalmat.

Köszönjük a szülők, nagyszülők, test-
vérek érdeklődését, nagyszámú jelenlétét 
ünnepi rendezvényünkön. Megtisztelő a 
közös együttlét, kántálás a Kossuth téren, 
a község Önkormányzata és Képviselő
tes tülete megvendégelésével.

Bartáné Szanics Éva
pedagógus

FORGATAG
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Kedves Olvasóink!

Nekünk, Bujiaknak a Dankó család ne ve 
sok mindent jelent, teljesen ismerősen cseng. 
Ki ne emlékezne Doktor Úr több év tizedes 
or vosi munkájára, Julka néni se gítő közre-
mű ködésére, a két lány kiváló ta nul má nyi 
előmenetelére.

Nekünk, az általános iskolának mindig 
nagy öröm hallani az egykori tanítványok 
to vább tanulásáról, majd szakmai karrier-
jé ről. Ilyenkor azt gondoljuk – mi is része-

sei, cin kosai lehettünk a történéseknek?! Eb-
bé li elmélkedéseinket támasztja alá a kö-
vet kező, iskolánkhoz érkezett levél. Amikor 
ne velőtestületi értekezleten felolvastam, 
csak  nem minden pedagógus meghatódott 
(amúgy is jellemző erre a rétegre a túlzott 
ér zékenység), pedig időközben úgy ki cse-
rélődtünk, hogy a régi tanítók már nyug-
díjasok lettek. Kisebb részük az égi ne ve lő-
testületből tekint le ránk.

A Buji Szemle hasábjain szeretnénk ezt 
a felemelő híreket tovább adni, ne csak 
a „szakma” tudjon róla, hanem ismerve e 

nagy  szerű családot, minden buji ember. Aki 
ismerte Őket azért, de büszkeséggel töltse 
el azokat is, akik nem tudhatják kikről van 
szó, hiszen a lakóhelyünkről elszármazott 
em ber egyetemi tanárrá való kinevezésé-
ről van szó – ez pedig emberöltőnként „ha” 
elő forduló esemény.

A Dankó család hozzájárult, hogy leve-
lét, va lamit a nevelőtestület válaszlevelét 
változtatás nélkül megjelentessük.

Iskolavezetőség

Kedves Igazgatónő!
Tisztelt Tantestület!

Bizonyára meglepetést kelt a levelem, de a lelkiisme-
ret parancsára tollat kellett ragadnom.

Örömmel közlöm Önökkel, hogy 2007. április 16-án 
„a Magyar Tudományos Akadémia doktora” tudományos 
cí met kaptam.

2010. szeptember 6-án pedig átvehettem a Magyar 
Köz társaság elnökétől az egyetemi tanári kinevezésemet.

Ez a kinevezés örömmel és büszkeséggel tölt el. A szí-
vem feltöltődik szeretettel és hálával mindazok iránt, akik 
se gítettek abban, hogy a magam által választott életúton 
célkitűzéseim megvalósítása során ilyen kiemelkedő fordu-
lóponthoz jutottam. Szeretnék köszönetet mondani a sok jó 
tanácsért, a biztatásért, a támogatásért.

Elsősorban szüleimnek kell megköszönnöm a féltő gon-
dos kodást, az áldozatvállalást, a példamutatást, a sok-
sok szeretetet.

Köszönet illeti szeretett iskolámat, a buji Általános Is-
kolát, kedves tanítóimat, tanáraimat, akik mindig őrző sze-
mekkel, segítő kezekkel figyelték botladozó lépéseimet, 
meg erősítették bennem a pályaválasztás helyességét, 
erő sítették önbizalmamat. Ők keltették fel tudásszomja-
mat, megismertettek az olvasás szépségével, felhívták fi-
gyel memet az emberi értékek megbecsülésére, a segít-
ség nyújtás, a megértés, a szeretet fontos szerepére. Okos 
ta nácsaikért hálás köszönetet mondok.

Ady Endre szép soraival búcsúzom:

Én iskolám, köszönöm most neked,
Hogy az eljött élet-csaták között
Volt mindig hozzám víg üzeneted.
Tápláltad tovább bennem az erőt,
Szeretni az embert és küzdeni
S hűn állni meg Isten s ember előtt.

Hálás szeretettel és tisztelettel:

Dr. Dankó Katalin

Kedves Katalin!

Mi, a buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola, Óvo-
da, Könyvtár dolgozói örömmel vettük meleg hangú levelét.

A megszerzett tudományos fokozathoz és a méltán elnyert ma-
gas állami kitüntetéshez szívből gratulálunk. 

Különös megtiszteltetésnek érezzük, hogy az elért eredmények 
hátteréhez fontosnak tartja a Buji Általános Iskola alapozó mun -
káját is. Még akkor is büszkeséggel tölt el bennünket kedves vé-
lekedése, ha abból a tantestületből, aki Önt tanította, már senki 
sem dolgozik velünk. Ám mivel jelenlegi kollektívánk majd’ 2/3-a 
gye rekként ebben az iskolában szerezte általános iskolai ta-
pasz talatait, és a máshonnan érkezők beépülése is folyamatosan 
zaj  lott, hisszük, nagy elődeink szellemisége alakítja pedagógu-
si hit vallásunkat és mindennapi munkánkat. Ha Ők jól dolgoztak, 
re  ménykedhetünk benne, hogy jelenlegi tanítványaink a jövőben 
ugyanígy értékelik majd a mi munkánkat.

Egyetértünk Önnel, hogy egy életpálya eredményességének 
kulcsa a család. Akik ismerik az Ön szüleit, tudják, milyen szeretet-
ben, odafigyeléssel nevelték Önt és testvérét. És azt is érzékel-
hettük, mennyire fontos volt kedves doktor bácsinknak és bájos 
fe  leségének, hogy minden alkalmat megragadjanak gyermekeik 
ered  ményeit közkinccsé tenni. Mikor pl. dr. Dankó Jánost Buj község 
díszpolgárává választották, szerényen megköszönte a címet, majd 
felolvasott egy levelet, melyből az Ön amerikai sikereiről ér te-
sül hettünk. Kívánunk minden gyereknek és minden iskolának ilyen 
szü lői hátteret!

Fontos lehet becses levele azoknak a tanítóknak, tanároknak, 
akik még élnek abból a tantestületből, amely Önt tanította. Ezért 
sze  retnénk hozzájárulását kérni, hogy a levelet teljes terjedelmé-
ben megjelentethessük a Buji Szemlében és iskolánk honlapján 
(http://iskola.buj.hu/). Ezzel példát is szeretnénk adni községünk 
mai fiatalságának, hogy szorgalmas, céltudatos munkával innen in-
dulva is el lehet érni a csúcsokat.

Iskolánk a közeljövőben készül megrendezni a II. Buji Öregdiák 
Ta lálkozót. Örömmel vennék, ha tudna ránk időt szakítani, és sze-
mé lyes jelenlétével emelné rendezvényünk színvonalát. 

Kifejezve nagyrabecsülésünket és tiszteletünket kívánunk mun-
ká  jában ehhez hasonló sikereket, és kiegyensúlyozottságot, har mo-
nikus boldogságot magánéletében.

Szeretettel a tantestület nevében

Munkácsiné Kolozsi Katalin iskolaigazgató
Géczi R. Ferenc igazgatóhelyettes

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE

DR. DANKÓ KATALIN asszonyt, a Debreceni Egyetem egyetemi docensét
2010. szeptember 1. napjával

EGYETEMI TANÁRRÁ NEVEZI KI
Kelt, Budapesten, 2010. évi augusztus hó 2. napján

Debrecen, 2010. 10.13.



Szeptemberben már 9. alkalommal rendeztük meg iskolánk-
ban az Elke Kupát. A nagy hagyományokkal bíró labdarúgó 
tor nára 6 csapatot hívtunk meg. Az Elke Kft, az ország minden 
ré széről ér kező Arsenal Szurkolói Klub játékosai, a Nyírségvíz 
csa pata, a III. és a IV. korcsoportos diák csapatok és a Buji All 
Stars né ven induló (iskolai és hivatali dolgozók) házigazdák 
vették fel a küzdelmeket a minél jobb helyezésekért. Ragyogó 
időben kez dődtek a csoportmeccsek, amelyeken bravúros védé-
se ket és lát vá nyos gólokat is láthattunk. A nagy izgalmak a hely-
osztókon kö vetkeztek. A két diákcsapat az 5-6. helyért mérkő-
zött meg és vé gül az idősebbek legyőzték a pár év múlva titkos 
esélyesként kikiáltott 6-os csapatot. A 3. helyért az Elke Kft. és 
a Nyírségvíz csapatai mutatták meg tudásukat. A mérkőzés vé-
gén a Nyírségvíz játékosai voltak a boldogabbak, mivel az ifj. 
Czomba Csaba által vezérelt „elké-sek” már a jövő évi, jubileumi 
10. Elke Kupára tartalékoltak. Következett a döntő a két veretlen 
csa pat, az Arsenal Szurkolói Klub és a Buji All Stars mérkőzése. 
Mi vel a hazai pálya minden pontját jól ismertük, ezért gyorsan 
megtaláltuk az ellenfél gólvonal mögötti területét. Végül 2:0-ra 
nyertünk és a meccs végén boldogan locsolhattuk volna a pezsgőt 
egy más nyakába, – ha lett volna. De volt finom ebéd, amelynek 
el fogyasztása közben a díjak átadása is megtörtént, majd búcsú-
zóul a jövőre ugyanekkor, ugyanitt, ugyanígy szlogennel váltunk el 
egymástól….

Köszönettel tartozunk a torna megrendezéséért a Buji Önkor-
mányzatnak és az Elke Kft.-nek.

Eredmények: 
Csoportmeccsek: DSE III. kcs.–Nyírvíz Kft. 1:10
 DSE IV. kcs.–Elke Kft. 2:3
 Nyírvíz Kft.–Buji All Stars 0:1
 Elke Kft.–Arsenal Sz. K. 1:2
 Buji A. S.–DSE III. kcs. 6:1
 Arsenal Sz. K.–DSE IV. kcs. 2:1
5–6. helyért:  DSE III. kcs.–DSE IV. kcs. 1:3
3–4. helyért:  Nyírvíz Kft.–Elke Kft. 5:0
1–2. helyért: Buji All Stars–Arsenal Sz. K. 2:0

Végeredmény: 1. Buji All Stas 
  2. Arsenal Szurkolói Klub
  3. Nyírségvíz Kft.
  4. Elke Kft.
  5. DSE IV. kcs.
  6. DSE III. kcs. 
Gólkirály:  
   Takács Attila (Nyírvíz Kft.)
Legjobb kapus:  
   Laskai Attila (Buji All Stars)
Legjobb játékos:  
   Dorcsák Attila (DSE III. kcs.)

Popovics Norbert
testnevelő
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Polgármesteri Hivatal
• Buj, Rákóczi u. 1. 205455
 528002
 0620/9998969
• Gyermekjóléti Szolgálat 0620/2982847

Gáz (TIGÁZ Zrt.) 
•  Nyíregyháza,  597536 

Debreceni u. 102. 460764
•  Gázszivárgás és üzemzavar 

bejelentése (024 óráig,  
ingyen hívható) 0680/300300

•  Általános ügyintézés  
(napi munkarend szerint,  
helyi tarifával) 0640/333338

Villany (EON Zrt.)
•  Nyíregyháza,  

Bethlen G. u. 53.
•  Hibabejelentés (024 óráig,  

ingyen hívható) 0680/210310
•  Általános ügyintézés 

(HP: 7:3020:00 óráig  
helyi tarifával) 0640/210210

Víz, szennyvíz 
(Nyírségvíz Zrt. Ibrányi telepe)
• Ibrány, Árpád u. 45.
• Általános ügyintézés 200688
•  Hibabejelentés (ivóvíz) 

(024 óráig) 0620/9641713 
(munkarend szerint) 310456

•  Hibabejelentés (szennyvíz) 
(024 óráig) 0620/9641597 
(munkarend szerint) 430004

Kábel TV 
(ELEKTRONET Zrt.)
•  Nyíregyháza, Nádor u. 28. 

Általános ügyintézés,  
kábel tv. hibabejelentés 
(HP: 8:0018:00 óráig) 465466

•  Kábel Internet  
hibabejelentés 
(HP: 8:0018:00 óráig) 509066

Rendőrség
• Ibrány, Szegfű u. 39. 200116
 0620/5731557
• Buji mezőőrök 0620/2982724
 0620/2982861

Orvos
•  Dr. Balogh Roland 205411  

Buj, Bem u. 2. 0620/9672847

Orvosi ügyelet
•  Ibrány, Nagyhalász u. 1., 

Egészségügyi Központ 
Hétköznap:  
du. 17:00 – másnap 7:00 
Hétvége:  
szombat 7:00 – hétfő 7:00 200118 
Ügyeletes orvos 0630/4952339

Mentők   
• Ibrány, Lehel u. 47. 104
 200277

Gyógyszertár
• Buj, Kossuth u. 18. 205404

Kerületi Főállatorvosi Hivatal
• Ibrány, Árpád u. 4. 200133

Falugazdász
• Ibrányi központ 200002
 200003

Temetkezés
•  Takács Péterné 

Kemecse, Sport u. 8. 358412
 0620/2599942
•  Benő József 

Buj, Dózsa Gy. u. 2. 205469
•  Nagy László 

Buj, Dózsa Gy. u. 31. 205435

Kommunális hulladékszállítás 2011.
Minden hétfőn 
(ha van változás, 
arról külön értesítjük a lakosságot)

Szelektív hulladékszállítás 2011.
Február 2., március 2., március 30., május 4., 
június 1., július 6., augusztus 3., szeptember 
7., október 5., november 2., december 7.

ELKE KUPA

DSE SPORTHÍREK

A győztes csapat

Közérdekű címek, telefonszámok
Hagyományainkhoz híven ez év elején is közöljük az érdeklődésre számot tartható közérdekű 

(közszolgáltató) címeket, telefonszámokat.
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Buj község önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: Barta Miklós Ferenc polgármester  •  Felelős szerkesztő: Mikovics Miklósné

Tanácsadó szerkesztő: Béres Csaba  •  Fotók: Soltész János Tibor
Munkatársak: Bartáné Szanics Éva, Dr. Németh Károly, Géczi R. Ferenc, Harkály Gyuláné, Mester János, Munkácsi József,  

Munkácsiné Kolozsi Katalin, Popovics Norbert

IV. korcsoport 2010.11.18., Tiszabercel (kiskörzeti forduló)

1.  Buj–Paszab 3:6 /1:3/ Gól: Ádám M. 3.
2.  Gávavencsellő–Tiszabercel 1:4
3.  Tiszabercel–Buj 3:4 /2:2/ Gól: Ádám M. 3, Kocsis T.
4.  Paszab–Gávavencsellő 1:1
5.  Buj–Gávavencsellő 5:2 /2:2/ Gól: Ádám M. 4, Dorcsák A.
6.  Paszab–Tiszabercel 5:6

Végeredmény:

csapat mérkőzés győzelem döntetlen vereség rúgott/kapott gól pont

1. Buj 3 2 1 0 12 / 11 7p

2. Tiszabercel 3 2 1 0 13 / 10 7p

3. Paszab 3 1 1 1 12 / 10 4p

4. Gávavencsellő 3 0 1 2 4 / 10 1p

Megkezdődtek a teremlabdarúgás (más néven futsal) fordulói 
is, amelynek idén is Tiszabercel volt a házigazdája.

Szerencsésnek mondhatónak alakult a sorsolás, mert mi mindig 
egyet pihenhettünk. Nem volt viszont annyira szerencsénk az első 
mér kőzésen, ahol enerváltan, álmosan kezdve csak szaladtunk az 
eredmény után, de nem tudtuk utol érni és kikaptunk. A másik két 
meccsünkön viszont már sikerült nyerni – a többi eredmény is nekünk 
kedvezett – és az utolsó mérkőzés eredményétől függetlenül már 
biz tosan jutottunk tovább első helyen a nagykörzeti döntőbe.

Csapatunkból Ádám Misi (10 gól) és Dorcsák Attila (1 gól és 
6 gólpassz) teljesítménye mindenképp említést érdemel, akik ket-
ten nagyon sokat tettek azért, hogy eredményesen hagyjuk el a 
tiszaberceli tornacsarnokot.

IV. korcsoport nagykörzeti döntő – 2010.11.24., Demecser

Két hármas csoportba osztották a bejutott 6 csapatot. Mi Gé-
génnyel és Kótajjal kerültünk egy csoportba. A csoportmeccsek 
után, a csoportok azonos helyezettjei játszottak egymás ellen. A 
2.-ak a 3–4. helyért, a két első helyezett pedig a döntőért és to-
vább jutásért játszhattak. Mindkét meccsünket sikerült megnyerni 
és a másik csoport első helyezettjével, Tiszabercellel játszhattunk 
a megyei elődöntőbe jutásért. A döntő nagyon izgalmas lett, mert 
bár sokáig vezettünk, a második játékrész végén a bercelieknek 
si került kiegyenlíteni. Következhettek tehát a hatméteresek, ami 
szin tén döntetlennel végződött. Majd az ötödiknél mi berúgtuk, a 
ti szaberceliek kihagyták – Homonnai Nándi megfogta – így mi 
ju tottunk tovább.

A csapat minden tagját dicséret illet, mert nagyon harcolva, 
küzd ve megmutatták, hogyan kell csapatként dolgozni és egymást 
se gíteni.

A csoport: 1. Demecser–Tiszabercel 3:4 
  2. Demecser–Ibrány  3:0
  3. Ibrány–Tiszabercel  2:2

B csoport: 1.  Gégény–Buj 1:3 /0:1/ gól: Kovács I., 
Ádám M., Géczi F.

  2. Kótaj–Gégény 1:1
  3. Buj–Kótaj 1:0 /1:0/ gól: Ádám M.

A döntőben: Tiszabercel – Buj 1:1 /0:1/, hatméteresekkel 4:5, 
gól: Ádám M.

Végeredmény: 1. Buj  4. Demecser
  2. Tiszabercel 5. Ibrány
  3. Kótaj  6. Gégény

Megyei elődöntő IV. korcsoport – 2010.12.02., Gyulaháza

Nem mindennap jár az ember ilyen intézményben, mint a gyu-
laházi általános iskolában. A legkorszerűbb, legmodernebb dol-
gokkal felszerelt iskolában csak ámultunk és bámultunk. A par-
ket tás tornaterem, az uszoda, szauna, két konditerem, bowling 
pá lya stb. nem megszokott felszerelések egy iskolában.

Sajnos itt már nem termett babér kis csapatunknak, mert Vá-
sá rosnaménytól és Gyulaházától is elég simán kikaptunk.

Azért a fiúkat így is dicséret illeti, mert régen értünk el ilyen si-
kert. A csapat tagjai voltak: Ádám M., Béres K., Géczi F., Kovács I., 
Takács Z., Rácz N., Kocsis T., Dorcsák A., Homonnai N., Bodnár M.

Eredmények: 1. Buj–Vásárosnamény 1:6 /1:2/ gól: Ádám M.
 2. Vásárosnamény–Gyulaháza 2:3
 3. Gyulaháza–Buj 6:0 /2:0/
Végeredmény: 1.  Gyulaháza  

(tovább jutott a megyei hármas döntőbe)
 2. Vásárosnamény
 3. Buj

A fiúknak gratulálok a szép eredményhez és remélem, 
hogy az idén is sikerül eljutni eddig vagy még messzebb is…

Mester János testnevelő

Teremlabdarúgás (Futsal) eredmények


