
 XX. évfolyam, 4. szám  •  2012. április                        Ára: 80,– Ft

Jeruzsálem a világ egyik legrégibb városa, három világvallás 
közös öröksége. A zsidók, a keresztények és a mohamedánok 
egyaránt sajátjuknak tartják ezt a szent helyet. 

A zsidóknak Dávid király adta, amikor Krisztus előtt kb. ezer 
évvel a kánaánitáktól elfoglalta és fővárossá tette ezt a jelen
téktelen, dombtetőn álló kis várost. Dávid fia, Salamon, a szik
la mögött, amelyiken Ábrahám feláldozta Izsákot, kőtemplomot 
épí tett, s ott helyezte el Mózes két kőtábláját, amelyekbe maga 
Is ten véste a tízparancsolatot. 587-ben Ázsia legnagyobb uralko
dója, Nabukodonozor megtámadta a várost, lerombolta a temp
lomot és a zsidókat Babilonba hurcoltatta. A fogságból hazatérő 
zsidóság (520 táján) újjáépítette a templomot. Krisztus születé
se idején Nagy Heródes átépíttette és a világ csodájává varázsol
ta, de ez sem tartott sokáig, mert Kr. u. 70-ben a rómaiak földig 
rombolták. Csak a nyugati fala maradt meg a mai napig. Most ez 
a „Siratófal” a zsidók legszentebb helye.  

Mekka és Medina után Jeruzsálemben található az iszlám vi
lág legszentebb zarándokhelye: a Sziklamecset. 638-ban a mu-
zul mán Omar kalifa a várost elfoglalta és a legendás szikla kö ré 
megépítette a mecse tet. Ha
gyományuk sze rint Moha
med prófé ta erről a sziklá
ról emel kedett a mennybe, 
hogy ott meg kap ja az üze
netet, (Korán) ame lyet földi 
küldetésében hirdetett. 

A keresztények szá má ra 
a Szent Sír-templom a leg
jelentősebb épü let Je ru zsá-
lemben. 326-ban Nagy Kon-
stantin császár Jézus sír ja 
fölé kör alakú szentélyt épített, ami kiegészült egy árkádos ud
varral a Golgota (Kálvária) helyén. Ez az eredetileg palesztin 
szentély vonzotta a világ minden tájáról a keresztényeket. 614-
ben a perzsák felégették, de legyőzőjük, I. Herakliusz kelet-ró
mai császár, majd a keresztesek újjáépítették (1149). Ma 6 ke
resztény vallási közösség osztozik rajta.

A Szent Sír eredetileg Arimatiai József tulajdona volt, ma
gának vágatta a Kálvária domb keleti lejtőjén, (annak idején) a 
városon kívül, az országút mentén. Mai formájában 1810-ben 
épült, s a legutóbbi időkig bizonytalanság övezte, hogy tényleg 

ott feküdt Jézus? 1990-ben Martin Biddle angol professzor egy 
ku tatócsoport munkájának eredményét összegezte a cambridge-i 
egyetem egyháztörténeti folyóiratában (52. évf. 1. szám), misze
rint a leletek és levéltári források alapján az első templom va
lóban a sír fölé épült, al-Hakim kalifa ugyan 1012-ben, ponto
san ezer évvel ezelőtt, lerombolta, de a sírkamra (és a templom 
fala is!) kb. 2 méter magasságig megmarad, s a helyi keresztény 
közös ség újjáépítette.

A mai napig hosszú sorokban várakoznak a zarándokok, 
hogy bejussanak abba a sírba, amelyikben senki sem fekszik. 
Nagy kérdés, hogy a föld leglátogatottabb sírja miért egy üres 
sírkápolna? Miért vonja magára az üresség olyan ellenállhatat
lanul a figyelmünket? Miért tekintenek oly sokan arra a hely
re, ahol nincs senki? – Talán éppen ezért! – írja Halko József po
zsonyi segédpüspök a Keresztény Élet húsvéti számában. Mert 
az ember nem nyugszik bele, hogy a temető, a sírhely, a kripta, 
az urna az emberi élet végső és utolsó állomása! Az emberi elme 
nem fogadja el, hogy az ember tényleg és visszafordíthatatlanul 
a halálra, a teljes megsemmisülésre, a semmire (nilil) van ítélve. 
A tapasztalat az, hogy valami védekezik bennünk: élni, alkotni, 

szeretni akarunk. Túl akarjuk élni a halált. 
A halál nem győzhet, mert Jézus győzött a ha

lál felett, és most él! Nem véletlen hangzott el két 
év ezreddel ezelőtt, amikor tanítványai a sírjához 
futottak: Miért keresitek az élőt a holtak között? 
Jézus nincs itt! Feltámadt! 

Varga János
plébános

A leglátogatottabb sír
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Buj Község Önkormányzat Képviselő-
tes tülete 2012. március 29. napján tartott 
ülésén a következő döntéseket hozta:

–  Módosította a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2011. (IV.1.) önkormányzati rendeletét, 
a térítési díjak a következők:

Testületi ülésről...

BUJ

I.  Szociális étkeztetés 
a)  Kizárólag ebéd igénybevétele esetén

Önköltség/nap 
(Ft)

Normatív 
támogatás/nap (Ft)

Számított intézményi térítési 
díj/ellátási nap (Ft)

Intézményi térítési díj/ellátási nap 
(Ft)

668 236 432
kiszállítással kiszállítás nélkül

ebéd szállítás ebéd
350 70 350

b)  Háromszori étkezés esetén 

Önköltség/nap 
(Ft)

Normatív 
támogatás/nap (Ft)

Számított intézményi térítési 
díj/ellátási nap (Ft)

Intézményi térítési díj/ellátási nap 
(Ft)

1.046 236 810
kiszállítással kiszállítás nélkül

étkezés szállítás étkezés
730 70 730

II. Házi segítségnyújtás

Önköltség/nap 
(Ft)

Normatív 
támogatás/nap (Ft)

Számított intézményi térítési 
díj/ ellátási nap (Ft)

Intézményi térítési díj 1 gondozási órára 
(Ft/óra)

1.105 821 284 100

III. Nappali ellátás

Önköltség/nap 
(Ft)

Normatív 
támogatás/nap (Ft)

Számított intézményi térítési 
díj/ ellátási nap (Ft)

Intézményi térítési díj/ellátási nap 
(Ft/óra)

1.505 353 1.152 20

−  Elfogadta a 2011. évi belső ellenőr
zés vizsgálati jelentését.

−  Módosításra került a gyermekek vé-
del méről szóló 12/1997. (XI.27.) ön
kormányzati rendelet. 

−  Módosította a képviselő-testület az 
ön kormányzati vagyon feletti ren

del   kezési jog gyakorlásáról szóló 
1/1994. (II.15.) ön kormányzati ren-
de letét.

−  Döntött együttműködési megállapo
dás kötéséről a Buj Község Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatával.

−  Véleményezte Gávavencsellő Nagy

község Helyi Építési Sza bályzat mó
dosítását.

− Döntött pályázat beadásáról
− Döntött létszámcsökkentésről.

Dr. Németh Károly
jegyző

A fenntartó önkormányzata képviselő-testületének jóváhagyá-
sá val a következő térítési díjak érvényesek intézményünkben:

Bölcsőde: 214,– Ft + 58,– Ft (ÁFA) = 272,– Ft
 Gyev nem fizet

Óvoda: 243,– Ft + 66,– Ft (ÁFA)= 309,– Ft 
 3 v. több gyerek, tartós beteg 50%-ot 155,– Ft
 1–2 gyerekes 309,– Ft
 Gyev nem fizet

Napközi otthon: 
1–8 évfolyam 290,– Ft + 78.- Ft (ÁFA)= 368,– Ft 
 3 v. több gyerek, tartós beteg 50 %-ot 184,– Ft

 1–2 gyerek 368,– Ft
 Gyev nem fizet

Csak ebéd: 
1–8 évfolyam 
 206,– Ft + 56,– Ft (ÁFA) = 262,– Ft
 3 v. több gyerek, tartós beteg 50 %-ot 131,– Ft
 1–2 gyerek 262,– Ft
 Gyev nem fizet

Vendég és intézményi dolgozók:
 271+163 (60% rezsi) +117,– (ÁFA) =  551,– Ft

Iskolavezetőség

Térítési díj változások 2012. március 1-től (Áfa 27%)
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MEGNYITOTTUNK!!!

Katka 
Virágboltja
•   alkalmi, ill. menyasszonyi 

virágcsokrok
•  cserepes dísznövények
•  szezonális dekorációk
•  kegyeleti készítmények
•  játék, ajándék
•  illatszer

Erdélyi Árpád
Buj, Vasút u. 17.

Telefon: 06-42/205-321
06-20/450-92-88

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

2012. január 1-jétől a diákigazolványok igénylési folyamata teljesen 
elektronikusan működik. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. 
(XII. 30.) Kormányrendelet alapján.

A fénykép és aláírás felvételét az új igénylési folyamat szerint az ok
mány irodák végzik 2012. február 06tól. 

Első lépésként tehát az Okmányirodában kell megjelenni.
Az eljárás megindításához, a személyazonosításhoz elfogadható ok má

nyok: személyi igazolvány, útlevél. Amennyiben a kiskorú tanuló nem ren
delkezik még okmánnyal, úgy szükséges a születési anyakönyvi kivonata 
és a lakcímkártyája. 

A kiskorú tanuló esetében szükséges a törvényes képviselő jelenléte is a 
sze mélyazonosító okmányával, mert ő írja alá az adatlapot.

Az Okmányirodán kapott adatlappal fel kell keresni iskolánkat, ahol 
kez deményezzük a diákigazolvány kiállítását.

Az igazolvány ára 1.400,– Ft, melyet az iskola titkárságán készpénzben 
kell a szülőnek befizetnie, utána kezdődik el az igazolványok legyártása, 
me lyet közvetlenül az igénylő lakcímére postáznak ki. 

Az igénylés adatairól beküldés előtt az iskola ellenőrző adatlapot nyom
tat, ezt kell a szülőnek aláírnia. Az adatlapot az intézményben tároljuk, 
mely az esetlegesen rossz adatokkal elkészült igazolvány újragyártása 
ese tén a vitás kérdések eldöntésére szolgál, ezért fontos, hogy az igénylő 
az aláírás előtt ellenőrizze a rajta szereplő adatokat.

Iskolavezetőség

Megváltozott a diákigazolvány 
igénylésének folyamata

A nagyapa már hetek óta a locsolkodásra készül. Nem ő 
akar locsolkodni, hanem az unokáit fogják locsolni. Mert, 
hogy fogják, az biztos, hiszen olyan jól előkészített mindent.

A két lány – hat és tizenkét évesek – Pestről érkeznek az 
ünnepekre. S ha már itt lesznek, miért ne tegye emlékezetes
sé számukra a húsvétot úgy, hogy a lá
nyok nagymama korukban is emlékezze
nek majd rá.

Hat fiú húsvét második napján csak az 
ő utcájukból teszi majd tiszteletét, de más
honnan, főleg a rokoni körből még kettő, 
három. Minden fiú más verset mond majd, 
régieket, szépeket, nem olyanokat, ame
lyeket a rímfaragók kávéházi asztalnál 
fab rikálnak manapság.

Semmit sem bízhat a véletlenre, így 
hát mindegyiket felkészíti, majd kikérde
zi. Egy-két fiúnál van még finomítani való, 
de hát idő is van még a csiszolásra. Fon
tos a megjelenés, a cipő, a ruha, de fontos 
a szép versmondás is, mert mit mondaná
nak a lányok, ha nem rímelne a mondóka, nem volna hangsú
lyos a vers. Húsvét első napján lesz a főpróba, utána már nem 
lehet tévedés.

Ellenőrizte a kölnivizet is.
– Arra vigyázzatok, hogy pacsuli ne legyen, és szembe ne 

ke rüljön – mondta. Az egyik fiú igazi rózsavízzel jön, olyan

nal, amilyennel annak idején ő is locsolta a nagymamát, meg 
a szomszéd lányokat. Szagos szappanból készül majd és színes 
papírból, a jó nagy üveg szája szitaszerűen gyolccsal lesz köt
ve. – Csak vigyázzatok, – figyelmeztetett – sokat ne öntsetek, 
mert a fehér blúzokból a legjobban reklámozott tisztítószerek 

sem viszik ki a foltokat és az illatot.
Természetesen gondoskodott a hímes 

to jásokról is. Nem olyan boltokban vá
sá rolható drága csokoládé cifraságok
ról, hanem olyanokról, amelyeket a régi 
fa lusi asszonyok pingálnak. Talált olyan 
nagymamát is, aki ezt szívesen vállalta. 
Az azokon levő motívumok igazi remek
művek lesznek, biztosan a kislányok is fel
fedezik majd szépségüket.

De hát a tojásokat sásból készült, fo
nott kosárba illik elhelyezni, s abból kí
nálni a locsolókat, mindenki vegyen egyet, 
neki tetszőt. Hol is látott ilyen kosa rat? 
Megvan, a lányáéknál van ilyen valahol a 
kamra mélyén. Szépen rendbe teszi, kitisz

títja, kibéleli majd friss fűvel, s abba kerülnek a tojások. Ilyen 
nem lesz a fővárosban, de talán az országban sem senkinek.

Talán jobban számolja a napokat, mint az unokái. Már 
csak négyet, már csak hármat kell aludni addig…

Oláh Gábor

ÉLETKÉPEK

Hímes tojás



E fényképről adtam a talányos címet mondandómnak. 
Van egy magyar film, Gábor Miklós főszereplésével, sok me-
zítlábas gyerekkel. 

Ez a fénykép rólunk készült, elsős fiú osztályról. A fotón lát
szik, hogy mi is mezítláb jártunk iskolába, mint a filmben sze
replő gyerekek. Sajnos akkor is szegénység lehetett.

Nagyon sok szeretettel gondolunk és hálával tartozunk Klá
rika tanító néninek (Szepessy Sándorné) a betűk és számok 

megismertetéséért. Megtanított írni-olvasni, számolni bennün
ket. Elindított minket az élet útján.

Ő is velünk kezdte a tanítói pályafutását. A későbbiekben is, 
mikor már külön szakórákon a tananyagok mellett nevelő, jó ta-
ná csokkal látott el bennünket. A jó Isten áldását, jó egészséget 
kívánok az 1950-ben kezdő és ma is élő fiúosztály nevében ked
ves Klárika néni.

A nyáron – iskolaszünetben – megtartjuk az 55 éves osztály-
ta lálkozónkat. Az 50 éves megvolt, mely nagyon jól sikerült. 
Meg egyeztünk, hogy 5 év múlva ismét találkozunk. Ebből a 
korosztályból jó szakemberek kerültek ki: lelkész, író, geoló
gus, bányamérnök, tanár, könyvelő, kőműves mester, építőipar
ban dolgozó. Látszik, hogy egy jól nevelt és megtanított gyere
kek voltunk.

A mostani osztálytalálkozót szeretném, ha a szabadban tud
nánk megrendezni.

Szeretettel meghívjuk még élő tanárainkat, a jelenlegi isko
laigazgatót, községünk polgármesterét.

Legyen emlékezetes számunkra e találkozó.

Béres Miklós
volt tanuló
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Egy ifjúsági találkozót szervezett az IKSZT a buji fiatalok számá
ra, amire először február elején került sor. Ezen találkozókon lehetősé
günk nyílt a debreceni rocksulis növendékek, illetve igazgatójuk megis
me résére, beszélgetések és néhány tréfás játék segítségével. Megany
nyi Bujon megrendezett találkozó után szerencsére alkalmunk nyílt ne
künk is ellátogatnunk a debreceni Ifjúsági Központba, ahol belátást 
nyer tünk a rocksulis tevékenységek mindennapjaiba, s ezáltal egy má
sik térség ifjúságának kultúrájába is. Bízunk benne, hogy a jövőben is 
tud juk tartani a kapcsolatot, melynek elmélyítése érdekében egy egy
na pos ifjúsági program kerül megrendezésre a közeljövőben Bujon.

Fazekas Zoltán és Fazekas Norbert

Ifjúsági közösségfejlesztés

VALAHOL EURÓPÁBAN!
Vagyis 1950 szeptemberében Bujon
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Mióta a mai, modern számítógép meg jelent a buji 
iskolában, mindig egyfajta „siker-ágazattá” vált. A 
tehetséggon dozás alap módszereit megörököl tem 
az öreg reformertől – Császár tanár úrtól. Magas 
színvonalat ért el a számítástechnika oktatásában, 
a versenyzés területén, és egyszerűen fontos lendü-
let ben maradni – a felnövekvő utánpótlás elvárja a 
törődést.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a ta nár önmagában 
kevés, egy cinkos tanít ványra is szükség van, aki kitartó a 
hosszú előkészítő munkában. A pedagógus mutatja az irányt, 
magyaráz, a diák pedig, szorgalmasan készíti a feladatait. 

Ilyen jó csapattal indultunk a 2012. évi Országos Logo 
Számítástechnikai versenyen. A tavalyi tanulmányok csak rész
ben segítettek számunkra, hiszen egy új, korszerűbb progra
mozási nyelvet kellett elsajátítanunk – az Imagine logót.

Allergiának azt nevezzük, 
ami kor a szervezet im mun-
rend  szere kórosan reagál álta-
lában ártalmatlan anyagokra 
(al lergénekre). Ezek az anya-
gok jelen lehetnek a levegő-
ben, ételben vagy a megérin-
tett tárgyakon. Az allergiá-
nak fontos szerepe van egyes 
be  tegségek (például asztma és 
ek  céma) kialakulásában is. 

Ha az allergiás ember érintkezésbe 
kerül az allergénnel, az immunrendszer 
egy speciális antitestet (IgE) kezd el 
ter melni. Más sejtek egyéb anyagokat 
– például hisztamint – termelnek, ame
lyek szintén hozzájárulnak az allergiás 
tünetek kialakulásához.

Leggyakoribb 
allergének 

A leggyakoribb környezeti allergén 
a poratka, vagyis pontosabban annak 
szék lete.

A különböző pollenek – fűpollen, 
fa pollen, gyompollen – szintén gyak
ran előforduló allergének, mint ahogy 
az állati bőrdarabkák is.

Számos élelmiszer válthat ki aller
giát, a leggyakoribbak a földimogyoró, 
tej termékek, tojás és halak által kivál
tott allergia. A valódi ételallergia azon
ban ritka, a tüneteket leggyakrabban az 
immunrendszert nem aktiváló élelmi
szerintolerancia okozza.

Egyes rovarok csípése szintén okoz
hat allergiás reakciót. A cigarettafüstöt 
gyak ran sorolják az allergének közé, 
bár valójában inkább irritáns mint al-
ler gén, ami azt jelenti, hogy önmagá
ban nem vált ki al ler giás tüneteket, de a 
fenn álló allergiát súlyosbítja.

Allergiás tünetek 

A tünetek attól függően alakulnak 
ki, hogy az allergén a szervezet melyik 
ré szével érintkezett. Így a szénanátha 
(más néven allergiás rinitisz) szem- és 
orrtüneteket – többek között orrfolyást, 
szemviszketést, könnyezést, torokirri
tációt, orrdugulást – vált ki. 

Allergiás kontakt dermatitisz 
(bőr gyulladás, melyet a bőr és az al-
ler gén – pl. nikkel – érintkezése vált ki) 
esetén bőrvörösség, hámlás, viszketés 
ala kulhat ki azon a ponton, ahol a bőr 
és az allergén érintkezett. 

Étellel, rovarcsípéssel szembeni al
lergia esetén csalánkiütés (viszkető hó-
lyagok és bőrvörösödés) jelentkezhet.

Az allergiának számos oka és tüne
te lehet, ezért allergia gyanúja esetén 
mindenképpen javasolt a háziorvossal 
konzultálni. 

Súlyos allergiás reakciók 

A nagyon súlyos allergiás reakciót 
anafilaxiának nevezzük; ennek során 
kiterjedt bőrvörösödés, légzési nehéz
ség, jelentős vérnyomásesés, végső stá
diumban pedig eszméletvesztés is ki
alakulhat. 

Ez egy életveszélyes állapot és 
azon nali orvosi beavatkozást igényel 
(azonnal mentőt kell hívni)!

Mi váltja ki az allergiát?

Bár az allergiát közvetlenül örököl
ni nem lehet, az arra való hajlam vi
szont örökölhető, ezt orvosi szakszóval 
atópiának nevezzük. Az allergiás reak
ció akkor jelentkezik, amikor a szerve
zet érintkezik az allergénnel. 

Ha egyszer kialakult valamely al ler-
génnel szemben az érzékenység, akkor 
az allergiás reakció minden esetben ki
alakul, amikor a szervezet az adott al
ler génnel érintkezésbe kerül. 

Az allergia 
diagnosztizálása 

Allergia gyanúja esetén konzultál-
ni kell a háziorvossal, aki beutalót ad
hat allergológus szakorvoshoz az aller
gia diagnózisához szüksé ges bőrpróba 
vagy vérteszt (RAST – ra dio al ler go sor-
bent test) elvégzésére.

A bőrpróba során az alkar belső fel
színére az allergént tartalmazó folyadé
kot cseppentenek, majd egy vékony tű
vel a csepp alatti bőrt megkarcolják. A 
bőrön kialakuló elváltozás nagyságából 
következtetni lehet az allergia súlyos
ságára. Egyszerre akár 30 allergénnel 
is elvégezhető ez a vizsgálat, így egy 
vizsgálattal ki lehet szűrni azt az anya
got, amely az allergiát okozza.

Dr. Balogh Roland háziorvos

                         Mi az allergia?Egészségünk érdekében

Az informatika világából...
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A megyei versenyen a következő he lye zéseket érték el a 
gyerekek:

5–6. évfolyam: 
 3. hely: Popovics Balázs (5.o.)
 7. hely: Béres Dániel (5.o.)

3–4. évfolyam: 
 2. hely: Harkály Máté (3.o.)
 3. hely: Gergely Zsófia (4.o.)

Popovics Balázs ezzel az eredménnyel a 381 fős országos 
listán az előkelő 37. helyen végzett, így részt vehetünk április 

14én a döntőben, melyet a budapesti ELTE informatika kará
nak épületében tartanak. 

Lehet, hogy most sokan arra gondolnak 37.ként nem is 
olyan nagy dolog, de higgyék el, mi nagyon elégedettek és 
boldogok vagyunk – Balázs és én – hiszen a Buj település név 
olyan oszlopban található az összesítő táblázatban, mint pl. 
Budapest, Szentendre, Győr, Debrecen, Zalaegerszeg, Sze
ged, vagy Sopron – pedig milyen messze van a mi hátrányos 
helyzetű régiónk, településünk a felsoroltakhoz? 

Informatikában mégis közel…

Lejegyezte: 
Munkácsiné Kolozsi Katalin tanár

A versenyzők csoportja Popovics Balázs

A nagykörzeti bajnoki cím megszer
zése után a megyei elődöntőben kellett 
ki vívnunk a döntőbe való jutást. Ti sza-
vas váriba utaztunk, ahol a házigazdákkal 
és Kállósemjénnel mérkőztünk meg a két 
továbbjutó helyért. Hamar eldőlt ennek 
a kérdése, mivel Tiszavasvári után, mi is 
fölényesen győztük le Kállósemjént. Így 
már tét nélkül mérkőztünk meg a hazai
akkal és egy nagyon jó mérkőzést játsz
va sajnos kikaptunk 1 góllal. A célunkat 
így is elértük, mivel a megyei döntőbe 

DSE SPORTHÍREK
A megyei döntőn 
a 4. helyen végeztek 
a IV. korcsoportos 
kézilabdás lányok
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A 2011 júniusában az Magyar Labdarúgó Szövet-
ség, az OTP és a MOL elöljárói, vezetői bejelen-
tették a Bozsik-program új raindítását. A prog-
ramban egyesületek és intézmények nevezhet-
tek és indulhattak. A mi iskolánk az Intézményi 
Prog  ram ban négy csapattal vágtunk neki a küz-
delmeknek (az egyesületiben azért nem indulhat
tunk, mert nem működik a Buji SE).

A program célja, a tömegesítés, a tehetségkutatás és a tehetsé
gek fejlesztése. A játék megszerettetése, az intézményi tömegbá
zis kialakítása és szélesítése, a tehetséges gyermekek sportszer
vezetekbe irányítása az 5–14 éves korosztályban.

Az első fordulót ősszel szerették volna megrendezni, de a 
je lentkezési határidő kitolásával ez a télre (februárra) maradt. 
Vegyes érzelmekkel térhettünk haza, az első forduló után a 
Tiszavasvári Sportcsarnokból. A legkisebbek az 1–2. osztályosok 
az 5. helyen végeztek (1 győzelem, 1 döntetlen és 4 verességgel). 

A 2. korcsoportosok, a 3–4. osztályosok szerepeltek a legjob
ban, ugyanis senki nem tudta őket legyőzni ezen a napon (3 győ
zelem, 1 döntetlen). A döntőben, nagy csatában hétméteresekkel 
sikerült felülkerekedni a jóval, nagyobb fizikummal rendelkező 
tiszadadaiakon. 

A 3. korcsoport két csapattal képviseltette magát. Az „A” 
csapat, a 2000-es születésűek a 6. helyen zártak. A „B”csapat az 
1999-esek a 3. helyet szerezték meg, de egy kicsit jobban kon
centrálva az 1. vagy a 2. hely sem lett volna elérhetetlen szá
munkra.

A második forduló április elején került megrendezésre, szin
tén Tiszavasváriban, annyi különbséggel, hogy már füves játék
téren rúghatták a labdát a gyerekek. A 3. korcsoportosokkal csak 
egy csapattal indultunk, mert nagyon sokan megbetegedtek a hét 
elején. Ami örömtelibb volt számunkra, hogy a három korcso
portunkból, kettő éremmel fejezte be a Bozsik-program küzdel
meit.

– 1. korcsoport –

Itt 1x10 perces mérkőzéseket játszottak egymással a srácok, 
hogy eldöntsék ki lesz a legjobb ebben a korosztályban.

Két döntetlennel kezdtünk a Magiszter A és a Magiszter C 
csapatai ellen. Az utolsó meccsünkön magabiztosan vertük meg 
Tiszalök csapatát. A számolgatások után a 3. helyért játszhatunk 
Tiszadada ellen. Rendes játékidőben nem született gól, a hétmé
teresekben mi voltunk a jobbak így a harmadik helyen végez
tünk. Az első és a második forduló eredményei alapján összesít
ve sajnos „csak” a 4. helyet szerezték meg a legfiatalabbjaink.

Eredménynek:

1. Magiszter A – Buj 0:0
2. Buj – Magiszter C 1:1  Gól: Kanalas L.
3. Buj – Tiszalök 3:0  Gól: Kanalas L. (2), Gergely Á.

 3. helyért: Tiszadada – Buj 0:0 – hétméteresekkel 0:2, 
a büntetőket belőtte Gergely Á. és Kanalas L.

Csapat tagjai voltak: Kanalas László, Gergely Ákos, Szabó 
Levente, Bakos Sándor, Nagy Zoltán, Orosz Mihály, Pataki Ist
ván, Kocsis Krisztofer.

OTP–MOL Bozsik-program 2011–2012

jutottunk, amelyet Fehérgyarmaton ren
deztek meg. Mátészalka ellen léptünk 
elő ször pályára, de hiába készültünk fel a 
3 za varóval játszó ellenfelünkre, az utol
só percekben kihagytuk a helyzeteinket és 
két gólos vereséget szenvedtünk. Ezután 
a későbbi bajnok, Fehérgyarmat követ ke-
zett. Mivel korábbról már ismertük az el
lenfelünket (most is mindenkit fölénye
sen legyőztek), ezért igyekeztünk minél 
ha marabb túllenni és rákészülni a követ
kező, sorsdöntő mérkőzésünkre. Ahogy 
várható volt az eddig kevesebbet játszók 
nem tudták felvenni a versenyt a házigaz
dák ellen, akik magabiztosan győztek le 

minket. Tiszavasvári ellen mindent be
leadtunk, hogy szépen zárjuk ezt a hosz
szúra sikerült sorozatot. Remekül kezd
tünk, szinte végig vezettünk a mérkőzés 
során. Sajnos a hiányzó, – és 1–2 gyen
gébben teljesítő játékosunk hiányát nem 
tudtuk elviselni a végjátékban és végül az 
ellenfél megfordította az eredményt. Na
gyon szomorúak voltunk a lefújás után, 
mert hiába voltunk mi a legesélytele
neb bek a torna során, egy kis szerencsé
vel könnyen okozhattunk volna meglepe
téseket. 4 játékos teljesítménye emelke
dett ki a többiek közül. A kapuban Fedor 
Judit többször is bravúrosan védett, míg 

Korpai Angéla, Nyerges Flóra és Kovács 
Dóra védekezésben és támadásban is ki
hozta magából a maximumot. 

A csapat tagjai voltak: Alajtner Rebe
ka, Benyusz Enikő, Bodnár Eszter, Csat
lós Ágnes, Fedor Judit, Korpai Angéla, 
Kovács Dóra, Kulcsár Emese, Lovas Ad
rienn, Lovas Evelin, Marsó Lilla, Nyer
ges Flóra, Radó Ramóna, Szabó Zsófia.

Az eredményekhez mindenkinek gra
tulálunk!

Popovics Norbert
DSE elnök
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– 2. korcsoport –

A 3–4. osztályosokkal első helyről vártuk és bíztunk a sikeres 
folytatásban. Ha itt is hasonlóan jól szereplünk, mint a téli fordu
lóban akkor esélyünk van továbbjutni a megyei döntőbe!

Szorgalmatos ellen kezdtünk, több helyzetet is elpuskázva 
kettővel nyertünk. Következett a csoport legjobbja a Magiszter A 
csa pata, nagy küzdelemben döntetlen lett a vége. Tiszalök ellen 
nem kellett játszani, mert nem jelentek meg, így három nullával 
megkaptuk a három pontot. A csoportmérkőzések után összesí
tettünk a kollégákkal, és ahogyan általában mindig most is a gól
arányunk rosszabb volt (egy góllal). Így a döntő helyett a 3. he
lyért játszhattunk, ahol Tiszadadától, rengeteg helyzetet kihagy
va vereséget szenvedtünk.

Ami bosszantó volt, hogy a Magiszter A csapat nem állt ki a 
döntőbe Gávavencsellő ellen így nekünk kellett volna játszani, 
csak erre későn jött rá a rendezőség ... sajnos. Pedig a döntő ered
ménytől függetlenül az összesített eredmények alapján, az első 
helyen jutottunk volna tovább. Így a harmadik helyet megszerez
ve kicsit rossz szájízzel távoztunk a Tiszavasvári sportpályáról.

Eredmények:

1. Buj – Szorgalmatos 2:0  Gól: Ádám T., Nagy D.
2. Magiszter A – Buj 1:1  Gól: Szabó D.
3. Buj – Tiszalök 3:0  (játék nélkül)

3. helyért: Buj – Tiszadada 0:2

Csapat tagjai voltak: Bodnár J., Radó A., Nagy D., Farkas A., 
Szabó D., Jónás Z., Ádám T., Szabó B., Sándor D., Tóth I., Koz
ma L.

– 3. korcsoport –

A Buj „B” csapatunkkal vágtunk neki a küzdelmeknek. El-
ső meccsünket lejátszva eredményünket törölték a rossz sor
so lás miatt (pedig 4:1-re nyertünk), így következett már éles
ben Szorgalmatos, akiket magabiztosan vertünk meg kettővel. 
Tiszavasvárival nagy csatában és egy kis szerencsével döntetlent 
játszottunk. Tiszalök ellen nem kellett játszani, ugyanis nem volt 
kivel, ezért három pont és három nullás gólkülönbség nekünk. A 
csoport első helyén végezve a döntőben a jóval erősebb Magisz
ter csapatával próbáltuk felvenni a versenyt. Végig kiegyenlített 
küzdelmet láthattak a szülők és a nézők, de egy 2 perces rövid
zárlat alatt bekapott három gól után a fiúk fejben feladták és ki
kaptunk.

Összesített eredmények alapján a második helyen végeztünk, 
ami azt gondolom mindenképp dicséretes teljesítmény.

Eredmények:

1. Buj – Szorgalmatos 2:0  Gól: Farkas D., Bancsók S.
2. Tiszavasvári – Buj 1:1  Gól: Radó M.
3. Buj – Tiszalök 3:0  (játék nélkül)

Döntőben: Magiszter – Buj 3:0

Csapat tagjai voltak: Radó M., Farkas D., Fazekas J., Ho mo-
nai N., Szepesvári P., Bancsók S., Henyusz G., Gál Cs., Csikós 
D., Mészáros T., Varga M., Zson K., Bakos A., Popovics B., Béres 
D., Mogyósi Zs., Mikitkó Z.

Ezúton szeretném megköszönni minden kísérő Szülőnek, 
akik eljöttek velünk, szurkoltak és segítettek az utazásban.

Mester János testnevelő


