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A természet is ünneplőbe öltözik a májusi 
ün nepeinkre. Az élet hordozóit, és az élet adó-
it ünnepeljük, ünnepeltük Anyák napján. 

Az anyák napja világszerte ünnepelt nap, 
melyen az anyaságot ünnepeljük. Magyaror-
szágon ez a nap május első vasárnapjára esik, 
de több országban május második vasárnap-
ján van.

Minden évben van egy kedves nap, amiről 
sosem feledkezünk meg. Ekkor köszöntjük az 
Édes anyákat, a gyermek és felnőttek szívében 
az édesanya különleges helyet foglal el. Ő az, 
aki számára mindig mi, a gyerekei vagyunk a 
leg fontosabbak, Ő az, akivel örömeinket, bá
na tunkat mindig megoszthatjuk, akiben min-
dig bízhatunk 

Az anyák megünneplésének története az 
ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkori-
ban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának 
az istenek anyjának, és vele együtt az édes-
anyák tiszteletére. 

Angliában, 1600as években, a húsvétot 
követő 4. vasárnap ünnepelték Máriát, Jézus 
anyját és ezzel együtt az édesanyákat is. Akik 
távol dolgoztak, szabadnapot kaptak, hogy 
ha zalátogathassanak édesanyjukhoz.

Az Egyesült Államokban először 1872
ben ünnepelték meg Bostonban az anyák nap-
ját. 1907ben a philadelphiai Anna M. Jarvis 
próbálta az anyák napját nemzeti ünneppé 
nyil váníttatni. Az ünnepet május második va
sárnapjára tűzte ki, elhunyt édesanyja emlé
ké re. Először Woodrow Wilson amerikai 
el nök mondta ki, hogy hivatalos ünnep ez a 
nap. Annát tartják mai napig az anyák napja 
anyjának. Pedig a történet ennél sokkal érde-
kesebb. Amikor Jarvisban tudatosult, hogy 
az általa indított Anyák Fesztiválja mennyire 
elüzletesedik, minden eszközzel megpróbálta 
ezt megakadályozni. Tüntetést rendezett, tilta-
kozott, még azt is kijelentette, hogy megbán
ta, hogy elindította a kezdeményezést. 85 éves 
ko rában, egyedül halt meg, anélkül, hogy va-
laha is megtapasztalhatta volna az anyaság 
érzését. Az egész életét az Anyák napjára ál-
dozta.

Magyarországon 1925ben a Magyar If
jú sági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a 
májusi Máriatisztelet hagyományaival össze-
kapcsolva. 1928ban már miniszteri rendelet 
sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé 
az Anyák napját. Ma már olyan természetes 
meg emlékező napként ünnepeljük meg, amely 
vallási és társadalmi szempontból egyaránt 
égető problémákra irányítja figyelmünket: A 

család, az anyaság tisztelete és megbecsülése 
nél kül nincs emberi, és nemzeti jövő!

Óvodánkban is a tavaszi ünnepkör kiemel-
kedő eseményeként ünnepeljük meg minden 
évben ahol kedves, belsőséges hangulat ban 
szín vonalas műsorral, ajándékkal kedveske
det minden csoport az édesanyáknak. Köszön
té sükre álljon itt ez a pár kedves sor:

Anyám

Anyám könnye fürösztgetett,
Ha az élet beszennyezett.
Az öröme napsugár volt,
Rajta volt az egész égbolt.
Az Ő nyelve, anyanyelvem,
Az én élő örökségem,
Édesanyám én szeretlek,
S ma is szívből köszöntelek.

A másik fontos ünnepünk május utolsó 
va sárnapján, a legnagyobb kincset, gyermeke
inket ünnepeljük.

A Gyermeknap története egészen az 1920
as évekre nyúlik vissza. Elsőként Törökor-
szágban ünnepelték meg a gyermeknapot. 
Ké sőbb az ENSZ létrehozta az Egyetemes 
Gyer meknap intézményét, és ma már szin-
te az egész világban ünneplik. Hazánkban 
1931től ünneplik ezt a napot, melyet május 
utol só vasárnapjára tűztek ki. Kezdetben még 
Gyer mekek Hete volt. Országszerte színes 
prog ramokkal kedveskednek intézmények, 
önkormányzatok, civil szervezetek a gyerme-
kek szórakoztatására, soksok kedvezményes 
jegyekkel látogathatnak állatkertbe, strandra, 
skanzenekbe ezen a napon.

Önkormányzatunk az iskola udvaron kü-
lönböző játékok felállításával, vonatozási le-
hetőséggel kedveskedik községünk gyerme-
keink. Intézményünkben is erre a hétre szí-
nes prog rammal készülünk. Színházlátogatás, 
zenés előadás, ügyességi verseny a CKO he-
lyi képviselőivel. Kirándulást szervezünk az 

Elvándorló Lovas tanyára, ahol egész napos 
prog ram keretében ismerkednek a természe-
tes környezetben lévő állatokkal, lovagolhat-
nak, lovas kocsival erdőt járhatnak, lovagi 
ügyes ségi versenyt játszhatnak (patkódobálás, 
ostorpattogtatás, várjátékokkal szurkolhat nak 
az ügyes lovagoknak, akik keresik az úrnő ke-
gyeit.

Remélem sok szép élménnyel gazdagít-
hatjuk óvodásaink életét, s kívánok a csalá-
doknak sok együtt töltött vidám perceket erre 
a napra is, és szóljon minden gyermekért az 
alábbi vers.

Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért

Fák, csillagok, állatok és kövek 
szeressétek a gyermekeimet. 
Ha messze voltak tőlem, azalatt 
eddig is rátok bíztam sorsukat. 
Énhozzám mindig csak jók voltatok, 
szeressétek őket, ha meghalok. 
Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, 
szeressétek a gyermekeimet. 
Te, homokos, köves, aszfaltos út, 
vezesd okosan a lányt, a fiút. 
Csókold helyettem, szél, az arcukat, 
fű, kő, légy párna a fejük alatt. 
Kínáld őket gyümölccsel, almafa, 
tanítsd őket csillagos éjszaka. 
Tanítsd, melengesd te is, drága nap, 
csempészd zsebükbe titkos aranyad. 
S ti mind, élő és holt anyagok, 
tanítsátok őket, felhők, sasok, 
Vad villámok, jó hangyák, kis csigák, 
vigyázz reájuk, hatalmas világ. 
Az ember gonosz, benne nem bízom,
De tűz, víz, ég, s föld igaz rokonom. 
Igaz rokon, hozzátok fordulok, 
tűz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok; 
Tűz, víz, ég és föld s minden istenek: 
szeressétek, akiket szeretek.

Graczka Istvánné int. egys. vez.

„Május, május az idő csodaszép”
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Buj Község Önkormányzat képviselő-
testülete a 2011. április 28. napján  
10 db határozatot fogadott el és 3 rende-
letet alkotott.

2011. április 28. napján tartott ülésén  
a képviselő-testület a következő  
döntéseket hozta:

–   Rendeletet alkotott az önkormányzat a 
költségvetési rendelet módosításáról és 
a 2010. zárszámadási rendelet megalko
tá sáról.

–   A következő napirendként a képviselő
tes tület rendeletet alkotott a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő 
té rítési díjakról. (A rendeletek megte-
kinthetők a Polgármesteri Hivatalban.)

–   A következő döntése Buj Község Ön
kor mányzat 2011–2014. évi gazdasági 
programjának elfogadása.

–   A következő határozat az Esélyegyenlő
ségi Információs Pont (Művelődési 
Házban) kialakításával kapcsolatos köz   
beszerzési eljárás lefolytatása, mivel 
egy  bevonási kötelezettség áll fenn a 
köz beszerzési törvény alapján.

–   Döntés születet a Szociális Alapszolgál-
tatási Központ felújítására pályázat be-
nyújtásáról, közel 30 millió forint ösz-
szegben.

–   A következő döntés az önkormányzati 
tulajdonú ingatlan értékesítésének, bér-
beadásának megtárgyalása. Az értékesí-
tés versenytárgyalás útján fog megtör-
ténni.

–   Képviselőtestület tájékoztató anyagban 
lát tájékoztatva az oktatási és nevelé-
si intézmények felújítási lehetőségeiről, 
és jövőbeli pályázati lehetőségről.

–   Határozatot hozott a képviselőtestület a 
volt jegyzői lakás orvosi rendelővé tör-
ténő átalakításáról.

–   Döntött a képviselőtestület az óvodai 
szakmai órakeret csökkentéséről.

Dr. Németh Károly jegyző

Elkeseredettséget és csalódást 
hozott már egy hónap után 
a kormány új közmunkaprogramja 
községünkben.

A kormány ötödére-hatodára csök-
kentette az önkormányzatok által köz-
munkára felhasználható forrásokat, 
emiattsokcsaládmegélhetőségiprob-
lémával küszködik. A nemzeti közfog-
lalkoztatási programéletbe lépésének
első hónapja után már tapasztalhatók
ajelentőselszegényedéselsőintőjelei.
Községünkben sokan nem fogják tudni
fizetni a közüzemi számlákat, számos
helyenmárki iskapcsoltákazáramot,
a gázt. Ha a kormány nem tesz valamit 
ennek megállítására, súlyosbodhat a
hely zet. A forráskivonás elvitte az em-
berektőlamunkalehetőségetésazön-
becsülést, újra segélyre kárhoztatja a
munkaképes és dolgozni akaró embe-
reket.

AzLMPmáraparlamentivitasorán
bíráltaaz új program számos előnyét,
attól tartva, hogy a legszegényebbe-
ketnemfogjaelérniaprogram.Anyolc
óráról négy re csökkentett foglalkozta-
tás célja a költségvetési megtakarítás
ésakormánymunkahelyteremtő-prog-
ramjánakalátámasztása.Akormánya
program kialakítása közben nem kon-
zultáltaleginkábbérintetttelepülések,
térségekpolgármestereiveléslakóival.
Akiket a közmunkaprogramba nem tu-
dunkbevonni, arra kéremaz embere-

ket, hogy ne az ön kormányzatot okol-
jákemiatt.Miminéltöbbcsaládonsze-
retnénk segíteni, de meg van kötve a 
kezünk. A munkaügyi központ dönti el
kikvehetnekrésztaközmunkaprogram-
ban. Elsősorban azoknak ad lehetősé-
get,akikmégnemvoltakbevonvaegy-
általán,vagynemdolgoztak2010-ben.
Nagyon kevés embert fogunk tudni a
rendszerbebevonni,ezértaztjavaslom,
próbáljonmindenkimunkahelyetkeres-
ni,mert2012-benabérpótlótámoga-
tást csakazkaphat,aki30napot tud
igazolni effektív munkával. Úgy gondo-
lom,hogyidőbentájékoztatomÖnöket
ésmégvanidődecemberigeztaprob-
lémát megoldani.

AzLMPszerintaközmunkaprogra-
mok nem helyettesítik a munkahely te-
remtéstésönmagukbannemnyújtanak
megoldást a tartós munkanélküliség 
fel  számolására. Hatékony regionális 
fejlesztő programok hiányában azon-
banazelmaradottkistérségekmaguk-
rahagyott,elszigeteltfalvaibanaköz-
foglalkoztatás az egyetlen eszköz a 
legmélyebb szegénység megelőzésé-
re.Ajólirányítottprogramoknakfontos
szerepükvanahelyi közösségek segí-
tésében,ahelyiszolgáltatásokfenntar-
tásában, a közbiztonság javításában,
a helyi ter melés és fogyasztás fellendí-
tésében és sok helyenazárvízi véde-
kezésben is. Az állam nem vonulhat ki
egyiknaprólamásikraaleghátrányo-
sabbhelyzetűkistérségekből,aholjelen

pillanatbanalegnagyobbfoglalkozta-
tó. Az első lépés tehát nem  a közcé-
lú munka megvoná sa, hanem a térségi 
szolgáltatásokfejlesztésekell,hogyle-
gyen. Az LMP felszólította a kormányt, 
hogy nebüntesse továbba szegénye-
ket. Követelik, hogy az ún. nemzeti 
együttműködéskormányahasználjakia
kétharmadot,ésazérintettekkeltörténő
egyeztetés után sürgősen dolgozza át
a nemzeti közfoglalkoztatás rendszerét, 
va lamint készítsen stratégiát a leszaka-
dó kistérségek tartós munkanélküliség-
ének érdemi kezelésére. 

Május 10-én a Közép-Szabolcsi
Többcélú Kistérségi Társulás táncsülé-
sén Ibrány városban Dr. Vinnai Győ-
ző kormánymegbízott tartott előadást.
Ezenatanácsülésenszótkérteméstájé-
koztattamakormánybiztosurataköz-
ségünkben élő szegény családok és a
közmunka átszervezésével nehéz hely-
zetbe jutóemberekproblémáiról.Kér-
temasegítségétabban,hogyadjanak
nagyobb keretösszeget önkormányza-
tunknak. Minél több családon tudjunk
ezúttal segíteni és megvédeni a nincste-
lenné válástól.

Akormánybiztosúrígéretettettar-
ra,hogyajelenlegiközmunkaprogram
még ebben az évben nagymértékben
átleszalakítva,elsősorbanahátrányos
helyzetűcsaládokérdekében.

Barta Miklós Ferenc 
polgármester

Testületi ülésről...

Elszegényedést okoz az új közmunkaprogram!
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Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
Május 2-án megnyitotta kapuit a Közösségi Ház.

Feladatok:
–Közösségfejlesztésifeladatokgenerálása,

folyamatkövetése
–Helyszínbiztosításacivilszervezetekszámára
–Egészségfejlesztésiprogramokmegvalósítása
–Elektronikusközigazgatásivégpontszolgáltatások
biztosítása(Közhálóvégpont)

–ÁllamiFoglalkoztatásiSzolgáltatások(ÁFSZ)információs
pontkialakítása

�A�következő�szolgáltatásokat�térítésmentesen�vehetik�igénybe�
a�község�lakói:

–internet(böngészés) –fax
–  fénymásolás   –  scanner
–  e-mail

FELHÍVÁS!

TÁJÉKOZTATÓ

Többévvelezelőttrégitárgyakat(mozsár,mángorló,kere-
kesguzsaly,stb.)gyűjtöttösszeNagyMihálytanárúr.Ezekből
atárgyakbólegyhelytörténetikiállítástszeretnénkkialakítani
aKözösségiHázban.

Arra szeretnénk kérni községünk lakosságát, hogy segítse-
nekminélbővebbésszínesebbtárlatotlétrehozni.Kérjükazok
jelentkezését,akikszívesenadakoznánakgyűjteményünkbe.Az

különösenjólenne,haBujtörténelmévelkapcsolatosrégisége-
ketsikerülneösszegyűjteni(régifotók,iratok,levelek,tárgyak
stb.).

Szívesen látunk bárkit, és örömmel vesszük ötleteiket és
jó tanácsaikatakiállítássalkapcsolatban.A jelenlegigyűjte-
ménymegtekinthetőaKözösségiHázban,melyneknyitvatartá-
sirendjeaPolgármesteriHivatallalmegegyező.

Buj Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. 
feb ruár 28. napján tartott ülésén, úgy döntött, hogy a Praxis–
Rol Bt. (Dr. Balogh Roland)vel kötött, szerződésben megál
la pított készenléti díjat, melynek összege havi 60.000,– forint 
meg szünteti, költségmegtakarítási szempontok miatt 2011. jú-
nius 1. napjával.

Az Önkormányzat természetesen gondoskodik a sürgőssé-
gi betegellátásról hétköznapokon reggel 07–08 óra és délután 
16–17 óra közötti időszakban. A feladatot ingyenesen látja el 
más egészségügyi szolgáltató.

Dr. Németh Károly jegyző

I. Mentés-Mentők: 
104 – Éjjel-nappal bárki hívhatja  
rosszullét, baleset, veszély esetén

Törvény 20. § (1) A mentésre feljogosí
tott egészségügyi szolgáltató az azonnali 
egészségügyi ellátásra szoruló beteget – kü-
lön jogszabály rendelkezései szerint – a fel-
találási helyén sürgősségi ellátásban részesí-
ti, illetve az egészségi állapotának megfelelő 
ellátásra alkalmas legközelebbi egészség-
ügyi szolgáltatóhoz szállítja és szállítás köz-
ben a szükséges ellátásban részesíti.

II. Ügyelet

Az egészségügyi ellátás folyamatos 
mű ködtetésének egyes szervezési kérdé-
seiről szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM ren-
delet a 15. § (1) bekezdése rendelkezik ar-
ról, hogy a háziorvosi, házi gyermekorvo si 
(a továbbiakban együtt: háziorvosi) fel
ada tok rendelési időn kívüli ellátására 

ügyeleti szolgálatot kell szervezni, illet-
ve azt központi ügyelet útján kell ellát-
ni. Az ügyeleti szolgálat a háziorvosoknak 
a sürgős – a következő rendelési időig 
nem halasztható – orvosi tevékenységek 
el végzése céljából szervezett szolgálata.

A háziorvosi ügyeleti rendszerről 
az alapellátás más területeihez hasonlóan 
a helyi önkormányzat köteles gondos-
kodni. Az önkormányzatok jogosultak 
el dönteni, hogy az ügyeletet milyen for-
má ban és mely szolgáltatóval kívánják 
működtetni. 

Az Egészségügyi törvény 7. § (2) ren
del kezik a Háziorvosok munkaidejéről: 

b) munkanaponként a háziorvosi 
szol gálat orvosa 8 órában – beleértve a 
ren delési időt és a tanácsadás idejét is – az 
őt választó biztosítottak számára szol-
gáltatást nyújt, ide nem értve a kereső
kép telenség, a hivatalos távollét, illetve a 
szabadság miatt szükségessé váló helyet
te sítés eseteit.

Helyben a Napközbeni sürgősségi el-
látást 07–17 óráig eddig az Önkormány-
zattal kötött szerződés szerint a PRAXIS
ROL Bt. (dr. Balogh Roland) biztosította 
mind a Rendelőt, a gépkocsit, az eszközö-
ket és gyógyszereket. 

17–07 óráig, illetve hétvégén az Ib rá
nyi Központi Ügyelet működik.

2011. június 1-jétől a képviselő-tes-
tü let visszavonta a Szerződésben meg-
ha tározott napközbeni ügyeleti ellátás 
finanszírozását, így megszűnik dr. Ba-
logh Roland által a Napközbeni Sürgős-
ségi Betegellátás, csak saját betegeim-
nek 8–16 óráig tudok betegellátást, gon-
dozást, szűrést biztosítani. 

Reggel 07–08h és délután 16–17h 
kö zött az Önkormányzat gondoskodik 
az ellátásról, illetve napközben a nem 
hoz zám – dr. Balogh Rolandhoz – beje-
lentkezett betegek sürgős ellátásáról.

Dr. Balogh Roland háziorvos

Sürgősségi betegellátás a háziorvosoknál



lezettségünk,ígyafelmerülőköltségeketpályázatipénzbőltud-
tukfedezni.Azalapanyagokbólszorgosanyukákésapukákse-
gítségévelkellettfinomebédetkészítenünk.

Azosztályonkéntifőzésmelletttörekedtünkarra,hogyváltoza-
tosprogramokatkínáljunkgyereknek,felnőttnekegyaránt.

Akicsiknekakadályversenytrendezteknevelőik,majdkerék-
párosügyességüketmérhettékössze.Mindenalsóstanulójutalom-
banrészesülthelyezésénekmegfelelően.

Afelsősökegyüttsportolhattakszüleikkel,tanáraikkal.Izgal-
masnőikézilabda,ésférfifutballmérkőzésekzajlottak.

ZomborEdithValeriebevezetettminketaZumba-aerobicrej-
telmeibe.Arésztvevőkésanézőkegyarántélveztékezt.

Hagyományiskolánkbanacsaládinapmegrendezése.Aszü-
lőkkérték,hogyakorábbiévekbenmegszokottpéntekinaphe-
lyettidénszombatontartsukmeg,mertígytöbbeneltudnakjönni.
Május7-emegfelelőidőpontnakbizonyult.

Arendezvénytigyekeztünkjólpropagálni.Acsaládokmeghí-
vótkaptak,mellyelarészvételiszándékukatisfelmértük.Afalu-
ban„kisbíróéssegédje”hirdetteazeseményt.Őktermészetesen
iskolánkdiákjaivoltak.Agondoselőkészületnekésakedvezőbb
időpontnak meg is lett az eredménye. Nagyon sokan eljöttek,
hogyegyütttöltsükeztadélelőttöt.

Amár jól bevált közös bográcsozásról idén sem szerettünk
volnalemondani.Aszülőkkelvalókapcsolattartáspályázatiköte-

Családi nap
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Ajándékátadás Versmondás közben Szépen szól a furulya

Iskolánk4.évfolyamaújraköszönthet-
te az anyukákat, nagymamákat anyák 
napjaalkalmából. Immárharmadikéve
hagyománynak számít nálunk, hogy 
gyer mekeink ily módon is megköszönik 
a gondoskodó szeretetet, mellyel szüle-
ik,nagyszüleiknapmintnapkörbeveszik
őket. A tanulók lelkesen készültek erre
azeseményre,bárrövididőálltrendel-

kezésre a felkészüléshez, hisz a tavaszi 
szünetmódosítottaazelőzetesterveket.
Hangszereselőadás,dalok,versektették
emlékezetesséedélutánt.Műsorunkvé-
gére mindannyian elérzékenyültünk kis-
sé, néhányan könnyeikkel is küzdöttek. A 
gyerekekáltalkészítettapróajándékok
átadásával zártuk rendezvényünket, me-
lyekreméljük,mégsokáemlékeztetikak-

kori vendégeinket e megható esemény-
re.Afelkészülésbennyújtottsegítségüket
ezúton köszönöm diákjaink nevében is
a két osztályfőnöknek: Bartáné Szanics
ÉvánakésFrankEdinának,ill.Laurinyecz
LászlónakésGyurkóKingának.

Árvai Csilla napközis�csoportvezető

Éppen, hogy elérte a buszt. Munkából 
jött, alig volt ideje virágot is venni, sietett 
a város szélén élő édesanyjához. Reggel 
a fia pénzt kért tőle csokoládéra, vagy vi-
rágra, így jutott neki is az eszébe, hogy 
Anyák napja van.

Az anyja csodálkozva nézett rá, kisfi-
am nem vártalak, a hét elején voltál itt, s 
nem mondtad, hogy most is jössz. Anyák 
nap ja van, mondta a nagy mackó ember 
fia, s gyengéden átölelte az anyját. An-
nak az örömtől könny gyűlt a szemébe. 
Ragyogott is erősebben, fényesebben, az 
őrt álló csillagnál. Gurgulázva nevetett 
és sírt is egyben. Csodálatos, gondolta a 
fiú, igazán örülni és sírni egyszerre, csak 
az édesanyák tudnak. Ilyen jó anya pe-
dig, mint az övé, csak egyetlen egy van a 

világon. Mindenkié jó, de az enyém vala-
mennyinél jobb mégis, azt hiszem.

Átadta a virágot, megfogta édesmama 
kezét, s mintha a régi frissen szelt meleg 
ke nyér illatát érezte volna. Az anyja halk 
szava hullott, mint a puha hó. És a gyere-
kek, s mintha a szorítása neki is erősebb 
lett volna most. Jaj de gazdag vagyok, mi-
lyen gazdag vagyok, három szép unokám is 
van, örvendezett hirtelen önfeledten. A jó-
kedv mintha örökre beleköltözött volna. El-
hallgattak, szívükben kicsirázott az öröm.

A szomszédasszony nyitotta rájuk a 
kis kaput. Soha sem szerette, mert min-
denbe beleszólt. Jaj Pistám, csak átug-
rottam, mert láttalak, hogy jöttél, csak 
nincs valami baj, nyikorgott, mint egy el-
felejtett vasajtó. Ennek a száját külön kel-
lene agyonverni, mert még a halála után 
is mondani fogja a magáét, gondolta, 
de nem szólt, csak keveset. Miután csak 
szűkszavú választ kapott, ment is a másik 
szomszédba.

Tudta, hogy az anyja, mint mindig, az 
apjával hozakodik elő. Azzal az ember-
rel, akit nagyon szeretett, sohasem érez-
te senki más iránt azt, amit a férje iránt 
érez ma is. Beszéljünk apádról is, mondta 
újból könnybe boruló szemmel, ne csak 
ró lam. S történetek jutnak eszükbe, ré-
gi ismert, ismételt történetek. De jó vol-
na, ha ezek a dolgok még egyszer megis-
métlődhetnének, sóhajtozott. Emlékszel, 
hogy apád találta meg a vászonba kötött 
cukros kenyeret, iskolába indulás előtt? 
Most már megint nevettek. A nevetésre 
felettük megrettent az eperfán a vadga-
lamb-pár, és elkezdte: kruú, kruú, kruú.

Észre sem vette, estébe öregedett a 
nap. Már két busz is elment előtte. Ott-
hon csak annyit mondott, Anyák napja 
van, anyámnál voltam, azért késtem. A 
vá zában az asztalon ott volt a gyerekek 
virágja is.

Oláh Gábor

ÉLETKÉPEK

A kisfiam!

Anyák napja az iskolában
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Demikészültabográcsban?
Egyolyanebéd,melytalánízletesebbazátlagosnál,hiszen

együtt főztük.Közben jókatbeszélgettünk, jobbanmegismertük
egymást.Gazdagabbaklettünkáltalaegyközösélménnyel.

Köszönömmindenszülőnek,pedagógusnakgyermeknek,techni-
kaidolgozónakamunkáját,mellyelhozzájárultcsaládinapunksike-
réhez.Bízombenne,jövőreújratalálkozunk.

Soltész Jánosné 
pedagógus

Géczi R. Ferenc csapatépítő-kooperatív játékokat hirdetett,
hogyaszülőkláthassák,hogyantanulnakgyermekeik.

Szinténújelemkéntjelentmegaz„Aranyfakanáldíj”odaíté-
lése.Erreakitűntetésreotthonrólhozotthagyományosétellelle-
hetettnevezni.Azsűritetszésétlegjobbanagersliskáposzta,a
túrós,káposztáscinke,ésatócsninyerteel. Ígynemcsakarany,
hanemezüstésbronzfakanáliskiosztásrakerült.

Sajnosazidőjárásnemvolthozzánkkegyes.Lehűltalevegő,
időnkéntaszélisfeltámadt.Abográcsokalattégőtűznélazon-
banmegmelegedhettünk.

Írjunk mesét lakóhelyünkről!
A tavaszi Comenius találkozó során a lengyel iskola lát ven-
dé gül két buji nevelőt a többi partneriskola képviselőjével 
együtt Rybnik városkában. Mivel a közös program során kü-
lönböző, kultúrával kapcsolatos feladat megoldására kerül 
sor, most egy saját készítésű könyvet viszünk magunkkal a 
lakhelyünkről vagy környékünkről szóló mesével, mondával.

A mi településünkről nem igen lehet találni mesét vagy mon-
dát, úgy gondoltuk, hogy a már hagyományosnak mondható pro-
jekt hetek keretében egy történetíró versenyt hirdetünk tanulóink 
körében.

Jöttek is az ötletek szép számmal, amiket aztán egy közös al-
kotói délután során érleltünk kerek, egész mesévé, mondává. A 
gye rekek lelkesen dolgoztak, érdekesebbnél érdekesebb ötletek-
kel álltak elő a munka során.

A kész történeteket iskolánk tanulói egy közös felolvasó dél-
után keretében ismerhették meg, melynek végén szavazással ad-
hattak hangot véleményüknek az elhangzott alkotásokról. Nehéz 
volt kiválasztani azt az egyet, amiből a projekt további program-
jai során rajzokkal illusztrált könyv készül, amit angol nyelvre 

le fordítva, öt példányban magunkkal viszünk Lengyelországba 
és átadunk a nemzetközi partnereinknek.

Nem szeretnénk azonban, hogy ezekből az alkotásokból egy 
is elvesszen, ezért úgy gondoltuk, hogy a Buji Szemle hasábjain 
ha vonta megjelentetjük őket, így is megismertetve az újság ol-
vasóival tanulóink munkáit és megmutatva milyen kreatívak és 
fan táziadúsak gyermekeink. Mindezek mellett szeretnénk az is-
kola internetes oldalán is megjelentetni a történeteket, valamint 
a legjobbakat angol nyelven az iskola Comenius oldalán is ösz-
szegyűjtjük.

Elsőként álljon itt az az eredetmese, amely a legtöbb szavaza
tot kapta a hallgatóságtól és a szakavatott zsűritől egyaránt. 

Ez a mese képviseli majd iskolánkat a Comenius találkozón, 
a mese írói a következő tanulók voltak: 

Varga Adrienn, Fedor Melinda, Tro pa Zoltán, Varkoly Nel-
li, Oláh Fanni, Csiki Alexandra, Kulcsár Emese, Fazekas Já-
nos, Kónya Mercédesz, Bodnár Attila, Vincze Dániel, Bíró Pat-
rik. Köszönjük a résztvevő tanulók és az őket segítő nevelők, 
Mol nárné Márta Erika és Munkácsiné Kolozsi Katalin munkáját. 
Igazán szép, ötletes mesét alkottak.
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A további történeteket a Buji Szemle következő számaiban ter vezzük megjelentetni.

HAMARosAN ELKÉszÜL 
A „FRÉDI-MOBIL”!

Amintarrólmártudósítottukalakosságot,januárbanelindultaz
FH–MobilitásOrszágosIfjúságiSzolgálatáltaltámogatott„Fré-
diMobil(itás)2011”elnevezésű,HU–12–110–2010–R4azonosí-
tószámúprojekt,amelyaFiatalokLendületbenProgram„HelyiIf-
júsági Kezdeményezések”
alprogramjánakkeretében
valósul meg. A helyi fia-
talokból álló „Újkorszaki
szakik”aprojektvégéhez
közelednek, a „Frédi-mo-
bil” lassan elkészül – eb-
ben segítségükre voltak
azok a helyi fiatalok is,
akikaprogramsoránbe-
kapcsolódtak a munkála-
tokba–,ésazáróIfjúsági

Napon, júniusbanátadásrakerülazóvodások legnagyobbörö-
mére. 

Ez�a�projekt�az�Európai�Bizottság�támogatásával�va�lósult�meg.

A projekt tartalma  
nem�feltétlenül�tükrözi� 
az�Európai�Bizottság� 
vagy�a�MOBILITÁS� 
véleményét,� 
mely�intézmények� 
felelőssége�a�projektre� 
nem�terjed�ki.

Csikós Árpád

Hajdanában, amikor őseink hosszú 
ván dorlás után elfoglalták a Kárpátme-
dencét, a törzsek szétszéledtek a szélró-
zsa minden irányába, hogy a számukra 
leg megfelelőbb otthont megtalálják. Bu-
da is elindult népe kíséretében az ország 
északkeleti része felé.

Vándorútjuk során kietlen és füves 
pusz taságok, erdős sztyeppék váltakoz-
tak egymással. Számos lehetőségük lett 
volna a letelepedésre, de valamilyen bel-
ső kényszer minduntalan tovább csábí-
totta őket.

Az egyik nap, egy tavakban gazdag, 
dús növényzetű, erdős területnél érte 
őket az este. Elhatározták hát, hogy tá-
bort vernek, és ott töltik az éjszakát, hogy 
más nap újult erővel folytassák vándorút-
jukat. Könnyű szerrel sikerült elejteniük 
a vacsorához szükséges vadakat és inni
va lójuk is akadt bőven. Reggel Buda, né-
pével egyetértésben alkalmasnak találta 
kör nyéket arra, hogy gyökeret eressze-
nek. Így letelepedtek.

Teltmúlt az idő, amikor egy napon 
vá ratlan támadás érte őket. A törökök 
tá madták meg őket. A hatalmas túlerő-
vel szemben az itt élők bátran vették fel 
a harcot. Elszánt küzdelmük meghozta 
gyü mölcsét, a tehetetlen török sereg meg-
hátrált, ám távozásuk előtt átkot szórtak 
a törzs leányaira. Nádszállá változtatták 
őket.  A gonosz varázslat feloldására há-
rom hónap állt rendelkezésükre, a határ-
idő lejárta után azonban a leányok örökre 
nádszálak maradnak a Sirinya tóban.

Az elkeseredett férfiak felkeresték a 
környező településeket, hogy segítséget 

kérjenek. Először az ibrányiak siettek a 
le ányok megmentésére. Három hosszú 
na pon és éjen át próbálkoztak, sikerte-
lenül. Aztán a kótajiak jöttek, de ők sem 
tudták megfejteni a rejtélyt. Ahogy a töb-
biek sem.

Hét fertályóra járásra azonban élt egy 
bátor, igaz szívű királyfi. Éjszakánként 
nem tudott aludni, mert amint nyugovó-
ra tért, gyönyörű énekszó csendült fel a 
távolból, amit a királyfi megbabonázva 
hall gatott egész éjjel. Egyik éjszaka kü-
lönös látomása volt. Egy gyönyörű helyet 
látott, ahol a tavat szegélyező nádszálak 
énekeltek. Az elvarázsolt lányok énekét 
azonban csak egyetlen ember hallotta éj
je lente, aki nem volt más, mint Ababuj 
ki rályfi. Az ének így hangzott:

Bújj, bújj nádszál,  
Száz levelecske,
Nyitva van a mocsárkapu,
Lakik egy szörny benne. 

Jöjj, jöjj Ababuj,
Jöjj, szabadíts ki,
Az elátkozott lányokat
Mind menekítsd ki!

A tó közepében, tizenkét láb mélység
ben, rémisztő barlangjában élt a lányok 
őr zője, a rettenetes szörny, Shrek. Az 
átok feloldásához őt kellett legyőzni. 
Ababuj egy, a környéken nyíló varázsla-
tos növény segítségével juthatott le hozzá 
a mélybe.

A királyfi elhatározta, hogy napnyug-
takor a lányok megmentésére indul. Éj

sza kánként fáradhatatlanul haladt az 
ének szó irányában. Mikor a tópartra ért, 
már csak egy napja maradt. Mielőbb meg 
kellett keresnie azt a növényt, melynek 
se gítségével lejuthatott a mélybe. Ehhez 
az ott lakók tanácsát kérte. Buda vezér el-
igazítása nyomán a Feketehalom tetején 
rátalált a varázserejű kopoltyúzsályára. 
Az, aki ennek a virágából készült főzetet 
megitta, egy napig képes volt a víz alatt 
maradni. 

Ababuj egy fertályóra alatt elérte a 
szörny barlangját. Ott a vízinövények-
ből erős kötelet készített és meglepte a 
nap pal mélyen alvó szörnyeteget. Erősen 
összekötözte a csápjait, majd kardja he-
gyével csikoltacsikolta, míg halálra nem 
kínozta. 

Mire a megmentő felért a vízből, az 
el varázsolt nádszálak ismét emberi ala-
kot öltöttek. Valamennyien csodaszép 
le ányokká változtak. Köztük volt Buda 
vezér lánya, Ibuja is. Volt nagy öröm, hi-
szen minden család visszakapta szeretett 
gyermekét. 

Hatalmas ünnepséget csaptak, amin 
Aba buj és Ibuja azonnal egymásba sze
ret tek. Hamarosan összeházasodtak.

Az itt lakók, hogy megköszönjék 
Ababuj hőstettét, az ifjú párról nevez-
ték el a települést. Így lett a község ne-
ve Buj.

A mai napig gyönyörű falucska ta-
lálható a tó mellett, ahol azóta is szájról 
száj ra jár Ababuj és Ibuja mesebeli törté
ne te.

Tóth Lajosné Comenius koordinátor

Mese Buj eredetéről (Varga Adrienn ötlete nyomán)
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Labdarúgás tavaszi eredmények

LáNy LABDARúgás

Már évek óta részt veszünk a lányok 
szá mára kiírt labdarúgó bajnokságon. A 
megyei döntőt a Kisvárdai Sportpályán 
rendezték meg változékony időjárási kö-
rülmények között. Sajnos a sorsolásnál 
nem volt szerencsénk, mivel a későbbi 
baj nokkal kerültünk össze. Igyekeztünk 
megnehezíteni a sok Nike Mercurialos 
dolgát (szinte mindenki a 20 ezer forintos 
cipőben taposta a gyepet), de a hibáinkat 
könyörtelenül kihasználták a petneháziak 
és magabiztosan győztek le minket. A 
második mérkőzésünkön Balkány követ-
kezett. Rengeteg kihagyott helyzet jelle-
mezte mindkét csapatot, így igazságos-
nak mondható 1:1es döntetlen született.

Az utolsó meccsen játszottunk a leg-
jobban Nyírtelek ellen. Nagyon jól véde-
keztünk és az elején szerzett 1 gólos elő-
nyünket meg is tudtuk tartani a mérkőzés 
végéig. Mivel a csoportból az első 2 jut-
hat tovább, még reménykedtünk, hogy mi 
lehetünk a másodikak. Sajnos a rosszabb 
gólkülönbségünk miatt lemaradtunk erről 
és összesítésben az 5. helyen végeztünk.

Összességében elmondható, hogy 
nem vallottunk szégyent, mivel a közép-
mezőnyben végeztünk. A mi csapatunk 
volt a legfiatalabb, sokuknak még jövő-
re is lehetőség lesz a szebb eredmény el-
érésére.

I. korcsoport nagykörzeti döntő 
Ibrány 2011. 05. 02.

Az idei nagykörzeti döntőnek Ibrány 
adott otthont. Reménykedve, az éremszer
zés céljából érkeztünk a szomszéd kisvá-
rosba. Vasmegyer ellen tartottuk magun-
kat ameddig tudtuk, de a nagyobb játék 
erőt képviselő megyeriek ellen csak eny-
nyire voltunk képesek. A titkos esélyes 
ibrányiak ellen viszont már jobban és 
harcosabban játszottak a fiúk és kis sze-
rencsével a győzelmet is megszerezhet-
tük volna. Majd pár percet pihenve kö-
vetkeztek a halászi ifjoncok, akik ellen 
nagyon elfáradtunk és ilyen különbség-
gel is megérdemelten nyertek. A csapa-
tunkból szabó Bencét tudom kiemelni, 
aki végig egyenletes teljesítményt nyúj-
tott. De mindenkinek jár a dicséret, mert 
küzdöttek, hajtottak, talán majd jövőre 
éremmel fogunk hazatérni.

Csapat tagjai voltak: Jónás Zoltán, 
Nagy Dániel, Szabó Bence, Sándor Do

A csapat tagjai: Bodnár Eszter, Ko-
vács Dóra, Fintor Vivien, Kulcsár Eme-
se, Lovas Adrienn, Nyerges Flóra, Szabó 
Zsó fia, Szunyogh Andrea, Vajkó Andrea 
(2 gól), Zsadányi Tímea.

ATLÉTIKA

Az elmúlt hetekben folyamatosan zaj-
lottak az atlétikai versenyek, amelyeken 
az elvárásoknak megfelelően szerepel-
tünk. Egy 1. hely, három 2. hely és egy 3. 
hellyel zártuk a nagykörzeti bajnokságot. 
A legkisebbek a 3 tusában mérték össze 
a tudásukat. Egyéniben Koós Martina 
szerepelt a legjobban, mivel a 2. helyen 
végzett. Csapatban a fiúk (Béres Dániel, 
Bakos Attila, Horváth András, Popovics 
Balázs, Szepesvári Patrik, Varga Máté) a 
másodikak, a lányok (Kocsis Krisztina, 
Koós Martina, Nagy Vivien) a harmadi-
kok lettek. 

4 tusában a hiányzók miatt nem sike-
rült a dobogóra felkapaszkodnunk, bár nem 
sok hiányzott hozzá. A lányok (Bodnár 
Esz ter, Csatlós Ágnes, Csiki Alex andra, 
Kovács Dóra, Kulcsár Emese, Sváner Lí-
via) a negyedikek, a fiúk az ötödikek let-
tek (Bancsók Sándor, Bodnár Máté, Farkas 
Dávid, Pócsik Ádám, Radó Géza Attila).

A legnagyobbak az 5tusában mutat-
ták meg erejüket. A fiúk (Ádám Mihály, 
Dankó Dávid, Dorcsák Attila, Kocsis 

mi nik, Kozma Levente, Szabó Levente, 
Gergely Ákos, Kanalas László, Bakos 
Sándor.

Eredmények:

1.  Buj – Vasmegyer 0:4 (0:1)
2.  Nagyhalász – Ibrány 1:3
3.  Vasmegyer – Nagyhalász 2:1
4.   Ibrány – Buj 1:1 (0:0)  

g: Nagy D.
5.   Buj – Nagyhalász 1:6 (0:2)  

g: gergely á.
6.  Ibrány – Vasmegyer 1:3

Végeredmény: 

1.   Vasmegyer 
(megyei döntőbe jutott)

2.  Ibrány
3.  Nagyhalász
4.  Buj

Krisztián, Kovács István, Takács Zoltán) 
nagyon kitettek magukért és sikerült az 
erős mezőnyben a 2. helyen végezni. Kü-
lön kiemelem Ádám Mihály teljesítmé-
nyét, aki egyéniben mindenkit maga mö-
gé utasított és a nagykörzet bajnoka lett. 
(A megyei döntő azóta lezajlott és ott a 
kö zépmezőnyben végzett). 

                     

Az eredményekhez mindenkinek gra-
tulálunk! 

Popovics Norbert testnevelő

II. korcsoport nagykörzeti döntő 
Nyírbogdány 2011. 04. 19.

Ugyanúgy, mint tavaly az idei nagy
kör zeti döntő is Nyírbogdányban került 
megrendezésre. Ibrány ellen kezdtünk, 
nem is rosszul és két hatalmas bomba-
góllal sikerül elhúzni ellenfelünktől. A 
má sodik félidőben érthetetlen módon, 
olyan hibákat követtünk el, ami nem ma-
radt büntetlenül és vereséget szenvedtük. 
Két mérkőzést pihenve a toronymagas 
esé lyes hazaiak ellen próbáltuk tartani a 
lépést, de ez csak a tisztes helytálláshoz 
volt elegendő.

Utolsó mérkőzésünk előtt az ellenfe-
lünk (Kemecse) feladta a mérkőzést és 
ha zautazott. Így miénk lett a három pont 
és ezzel a 3. helyen fejeztük be a küzdel-
meket. Mindenki tette a dolgát és meg
pró bálta a legjobbat kihozni magából. 
Egy év múlva talán jobban fog csillogni 
az érem a nyakunkban…

(folytatás a következő oldalon)

DSE SporthírEk
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Buj község önkormányzatának lapja
Felelőskiadó:Barta Miklós Ferencpolgármester•Felelősszerkesztő:Mikovics Miklósné  •  Tanácsadószerkesztő:Béres Csaba

Fotók:Mester János•Munkatársak:Árvai Csilla, Dr. Balogh Roland, Csikós Árpád, Graczka Istvánné, Mester János, Dr. Németh Károly, 
Oláh Gábor, Popovics Norbert, Soltész Jánosné, Tóth Lajosné

Csapat tagjai: Szepesvári P., Popovics 
B., Béres D., Bodnár J., Zson K., Bakos 
A., Radó A., Szabó D., Nagy B.

Eredmények:

1.   Ibrány – Buj 3:2 (0:2)  
g: Bakos A., szepesvári P.

2.  Kemecse – Nyírbogdány 1:5
3.  Ibrány – Kemecse 3:1
4.  Buj – Nyírbogdány 0:5 (0:2)
5.  Buj – Kemecse 3:0 (játék nélkül)
6.  Nyírbogdány – Ibrány 8:1 Végeredmény:

1.   Nyírbogdány  
(megyei döntőbe jutott)

2.  Ibrány
3.  Buj
4.  Kemecse

III. korcsoport kiskörzeti 2. forduló 
Ibrány 2011. 05. 10.

A tét a 2. forduló előtt nem volt ki-
sebb, mint hogy a két legjobban szereplő 
csapat bejut a jövő heti nagykörzeti dön-
tőbe. Kótaj csapata nem tudott elutazni, 

ezért hárman küzdhettünk a két továbbju-
tó helyért. Nagyon kiegyenlített és kiéle-
zett csatákat láthattak a nézők. Sajnos egy 
gól kellett volna a hőn áhított továbblé
pés hez. Reméljük, hogy majd jövőre ez 
az egy gól is meg lesz. Csapatunkból Ko-
csis Tibor teljesítményét emelném ki, aki 
mind támadásban, mind pedig védeke-
zésben remek volt.

Csapatunk tagjai voltak: Kocsis T., 
Ra dó M., Farkas D., Fazekas J., Pócsik 
Á., Csikós D., Homonnai N., Szepesvári 
P., Radó G. A., Bodnár M., Bancsók S.

Eredmények: 
1.  Kemecse – Buj 1:0 (1:0)
2.  Paszab – Kemecse 2:0
3.   Buj – Paszab 1:0 (0:0)  

g: Radó M.

Végeredmény: 
1.  Kemecse
2.  Paszab (jobb gólkülönbség)
3.  Buj

Mester János testnevelő

Egész évben nyújtott szolgáltatásaink:

Január: Gázolajjövedékiadóvisszaigénylése
Február: Monitoringadatszolgáltatás
Március: Vetésváltásitervkészítés
Április: FöldalapútámogatásésAKG,KAT,Natura2000igénylés
Május: FöldalapútámogatásésAKG,KAT,Natura2000igénylés
Június: NemTermelőMezőgazdaságiBeruházásokigénylése
Július: Gazdálkodásinapló(SAPS,AKG,KAT,NATURA2000, 

Nitrátosterületek).Vismajorkárbejelentés
Augusztus: Levélmintavétel,Gazdálkodásinapló
Szeptember: Tápanyaggazdálkodásitervkészítés. 

Vetésváltásitervkészítés
Október: Gazdálkodásinapló(SAPS,AKG,KAT,NATURA2000, 

Nitrátosterületek)
November: Gazdálkodásinaplófeltöltés
December: Nitrátjelentés
Hetenteegyáltalánosnövényvédelmielőrejelzés,gyümölcsösökre, 
szántóra, e-mailen.

Ezentúlgazdálkodópartnereinkrészéreigényszerint,pályázatfigyelést
éspályázatírástvégzünk.

Miért válasszon minket?
–mertegészévbenÖnhözközel,folyamatosanállunkrendelkezésére
–mertmitájékoztatjukajogszabályváltozásokról
–merttájékoztatjukÖnt,amennyibenkötelezettség,vagyhatáridő 
érintenéÖnt

–mertelektronikusanmegigényeljükazÖnszámáraatámogatásokat
–ésmertakifizetettdíj80%-átutólagvisszakapja

Elérhetőségeink:

Nyíregyháza, Kótaji út 33. (NövényvédőÁllomás)
Gyarmatiné Hernáczki Ibolya 06-42/430-313
Rákos Terézia 06-70/61-555-44
Szollárné Farkas Viktória 06-30/908-58-79

TISzTELT GAzDÁLKODó!

Ezútonszeretnénkajánlaniafigyelmükbe,hogya2011.éviföldalapú
támogatásbeadásában,azAgrár-környezetgazdálkodásiprogramok,
aNATURA2000,AKAT,Nitrátosterületektámogatásánakigénylésében
aVidékértEgyesületmunkatársaiegészévbenlakóhelyéhezközel,ál-
landó ügyfélszolgálattal állnak rendel ke zésére.

VIDÉKÉRT EGYESÜLET
4400NyÍREGyHÁZA,KóTAJIÚT33.Adószám:18816996-2-15•Nyilv.sz.:15-0092-07

AL:1915•Tel./fax:06-42/430-313•FAx:06-42/596-318•www.videkert.hu


