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A farsang vízkereszttől nagyböjt kezdetéig tartó időszak 
el nevezése, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bá-
lok, mulatságok, népünnepélyek jellemeznek. Óvodánk is 
min den évben nagy örömmel készül a farsangi időszakra, 
melyet projekthét keretében dolgozunk fel.

Minden napra más-más érdekes tevékenységet szervezünk, 
figyelembevéveagyermekekeltérőéletkorisajátosságait.Sok
történetetmesélünkafarsangról,képeket,videókatnézegetünk,
énekeket,verseket,mondókákattanulunk,álarcokat,szemüvege-
ket,bohócokatkészítünk.Igyekszünkminéltöbbinformációtát-
adniatélésatavaszküzdelmétszimbolizálófarsangrólésahoz-
zákapcsolódónépszokásokról(pl.:Miértünnepeljük?Mikorfar-
sangolhatunk?Miakiszebáb?Mirehasználjuk?).Atémahétle-
zárásakéntkerülmegrendezésreafarsangimulatság.

Farsangimulatságunkfebruár11-énkerültmegrendezésre.A
gyerekeknagy izgalommalésörömmelkészültekerreanapra.
Márkorareggelbenépesültazóvoda,jelmezbeöltözött,vidám
gyerekekkel,akikbüszkénmutattákegymásnakötletesjelmezei-
ket.Találkozhattunk tündérrel, hercegnővel, báránnyal, bohóc-
cal,tűzoltóval,determészetesenPókemberrelésBatman-nelis.
Aprogramelőszörajelmezekbemutatásá-
valkezdődött,majdkezdetétvetteamóká-
zás(pl.,seprűtáncoltatás,székfoglaló,be-
kötöttszemmelegymásmegetetésestb.)és
a tánc.A terített asztalnál finom sütemé-
nyek és üdítők kínálták magukat.Az idő
nagyon gyorsan elszállt, a gyerekek észre
semvettékmilyengyorsanelröppent aza
pár óra, amely a kellemes fáradtságonkí-
vül sokáig tartó, emlékezetes pillanatokat
okozott számukra. Másnap kitáncoltattuk
az udvarra a cirokseprűből készített, ron-

gyos ruhábaöltöztetett kisze bábun-
katéstavaszhívogatórigmusokatki-
abálvaelégettük.Atélűzőünnepségünknéphagyományielemek-
reépült,ésvidám,önfeledtjátékkísérteazegészrendezvényt.

Harkály Gyuláné megbízott intézményvezető

Farsang
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Közérdekű címek, telefonszámok
Polgármesteri Hivatal

Buj, Rákóczi u. 1. 205-455 • 528-002 • 06-20/999-8969
Gyermekjóléti Szolgálat 06-20/298-2847

Gáz (TIGÁZ Zrt.)
Nyíregyháza, Debreceni u. 102. 597-536 • 460-764
Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése 

(0–24 óráig, ingyen hívható) 06-80/300-300
Általános ügyintézés

(napi munkarend szerint, helyi tarifával) 06-40/333-338

Villany (E-ON Zrt.)
Nyíregyháza, Bethlen G. u. 53.
Hibabejelentés

(0–24 óráig, ingyen hívható) 06-80/210-310
Általános ügyintézés

(H-P: 7:30–20:00 óráig helyi tarifával) 06-40/210-210

Víz, szennyvíz (Nyírségvíz Zrt. – Ibrányi telepe)
Ibrány, Árpád u. 45.
Általános ügyintézés 200-688
Hibabejelentés (ivóvíz)

(0–24 óráig) 06-20/964-1713
(munkarend szerint) 310-456

Hibabejelentés (szennyvíz)
(0–24 óráig) 06-20/964-1597
(munkarend szerint) 430-004

Kábel TV (ELEKTRONET Zrt.)
Nyíregyháza, Nádor u. 28.
Általános ügyintézés, kábel tv. hibabejelentés

(H-P: 8:00–18:00 óráig) 465-466
Kábel Internet hibabejelentés

(H-P: 8:00–18:00 óráig) 509-066

Rendőrség
Ibrány, Szegfű u. 39. 200-116 • 06-20/573-1557
Buji mezőőrök 06-20/298-2724 • 06-20/298-2861

Háziorvos
Dr. Balogh Roland 205-411
Buj, Bem u. 2. 06-20/967-2847

Fogorvos
Dr. Várkonyi Oszkár – Buj, Kossuth u. 2.
Rendel: kedd:   8.00–14.00
 szerda: 13.00–19.00
 csütörtök:   8.00–14.00

Központi orvosi ügyelet
Ibrány, Nagyhalászi u. 1.
Hétköznap: du. 17:00 – másnap 7:00
Hétvége: szombat 7:00 – hétfő 7:00 200-118
Ügyeletes orvos 06-30/495-2339

Mentők
Ibrány, Lehel u. 47. 104 • 200-277

Zafír Gyógyszertár
Buj, Kossuth u. 18. 205-404

Járási Hivatal
Ibrány, Hősök tere 3. 527-002

Kerületi Főállatorvosi Hivatal
Járási Hivatal, Ibrány 527-002/104-es mellék

Falugazdász
Vásárhelyi Sándorné 06-20/332-90-94
Járási Hivatal, Ibrány 527-002/110-es mellék

Temetkezés
Takács Péterné – Kemecse, Sport u. 8. 358-412
 06-20/259-9942
Benő József – Buj, Dózsa Gy. u. 2. 205-469
Nagy László – Buj, Dózsa Gy. u. 31. 205-435

Kommunális hulladékszállítás 2013.
Minden héten hétfői napokon.
Változás esetén külön értesítés.

Szelektív hulladékszállítás 2013.
Február 5., március 5., április 2., május 7., június 4., július 2.,
augusztus 6., szeptember 3., október 1., november 5.,
december 3.

Az MSZP január 20-án „Magyarország ma” elnevezéssel
kampányt indított. A kampány óriásplakátok kihelyezésével
kezdődött.A narancssárga hátterű plakátok egyikénMatolcsy
Györgyésa„Fidesz:példátlangazdaságikudarc”felirat,amá-
sikonHoffmannRózsaarcmásaésa„Fidesz:bevezetjükatandí-
jat”szöveglátható.AzMSZPkinyilvánította,hogytovábbipla-
kátokkaliskészülnek,deezekrőlnemárulteltöbbet.

Magyarországmanemkéragyűlöletkampányból.Ezagyű-
löletkampányazMSZPkudarca.

Aszocialistáksemmitnemtanultaka2010-esbukásukból.
Magyarországmanemkéragyűlöletkeltésből,abaloldalve-

szélyesgazdaságpolitikájábólésaBajnai-Gyurcsányszövetség
aminimálbércsökkentéséből.

Őkmostmégismocskolódássaltapétázzákkiazországot.Ez
maaMagyarSzocialistaPárt;rombolásésuszítás.Azóriáspla-
kátokonmocskolódás helyett a bocsánatkérésnek lenne helye
azért,hogyeladósították,kifosztották,megnyomorítottákazor-
szágot.

Amagyarkormány,amagyaremberekáltalmegtermeltadó-
forintokból 607millió Eurót – átszámítva 175milliárd forin-
tot(!)–fizetettvisszajanuárbanaszocialistákáltalfelvettIMF
hiteltörlesztésére!Ebbenazévbentovábbiszázmilliárdforin-
tokatkell törlesztenünkaGyurcsány-Bajnaikorszakfelelőtlen
gazdaságpolitikájamiatt.

AzMSZP-SZDSZkormány súlyosörökségét nyögi azor-
szág,mígőkegyrecsaksüllyednekRonWerbergyűlölettelteli
világába,egyolyanvilágba,aholazutcákon,aplakátokoncsak
uszításéshergelésvan.Magyarországnemakarsohatöbbéve-
lüksüllyedni,nemkérebből.

Békét,nyugalmat,biztonságotésegyerősországotakarunk.
Gyűlölködéshelyettamagyarcsaládok,anyugdíjasok,abérből
ésfizetésbőlélők,ahazaivállalkozásokkezétfogvakimászunk
abbólagödörből,amitabaloldalásott.

Dr. Vinnai Győző
országgyűlési képviselő

választókerületi elnök

A FIdESZ SZAbOLcS 2-ES VÁLASZTóKERüLETéNEK
(Nyíregyháza-Tiszavasvári-Tiszalök-Rakamaz-Ibrány) KÖZLEMÉNYE
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Szociális Alapszolgáltatási Központ
– Buj község szociális intézménye – 

ASzociálisAlapszolgáltatásiKözpont 2008-tól látja el az
önkormányzat által kötelezően biztosított helyi szociális alap-
szolgáltatásokintézményikeretekközöttműködtetését,közpon-
tiszerepetvállalvamégháromkörnyezőtelepülésTiszabercel,
BalsaésSzabolcsszociálisellátórendszerében.

Atelepüléseklakosságszámátólfüggőenavonatkozójogsza-
bályokazönkormányzatokszámáraazegyesszociálisalapszol-
gáltatásoktekintetébenkötelezőfeladatellátástírnakelő.Aszo-
ciális étkeztetés és a házi segítségnyújtásszolgáltatásbiztosítá-
sakötelezőmindentelepülésszámára.ASzociálisAlapszolgál-
tatásiKözpontműködtetésévelazönkormányzatezenkötelessé-
génekteszeleget.Akétkötelezőalapszolgáltatásmellettazidő-
sek nappali ellátása szolgáltatásisrészeazellátórendszernek.

Étkeztetés
Azintézményaszociális étkeztetés szolgáltatáskeretébenel-

látjaazokataszociálisanrászorultakat,betegeket,időseketleg-
alábbnapiegyszerimelegétkezésbiztosításával,akikaztma-
guknak,illetveönmaguknakéseltartottjaiknaktartósanvagyát-
menetijelleggelnemképesekbiztosítani.

AzintézményazellátottakrészérebiztosítjaaKözpontépü-
letébenazételhelybenfogyasztását,elviteléneklehetővétételét
ésalakásraszállítását.Azétkeztetéskeretébenlehetőségvanaz
egyszerimelegebédmellettatízóraiésavacsoraétkezésigény-
bevételéreis.

Jelenlegaszolgáltatásnyújtására78ellátottalvanmegállapo
dásunkAszociálisétkezéstigénybevevőellátottaink63%-aaz
ebéd lakásra szállításávalveszi igénybeezta szolgáltatást,ők
főlegazidős(80–89év)korosztályhoztartoznak.Mivelaszo-
ci ális étkezésjogosultságánaknemegyértelműfeltételeazidős
kor,eztaszolgáltatástgyakranazokisigénybeveszik,akikva-
lamilyenoknálfogva,mintpéldáulbetegség,szociálisrászorult-
ság,rosszéletkörülményekmiatt igénylikeztazellátást.Ezek
azellátottakalegtöbbesetbenazételelvitelének,illetvehelyben
fogyasztásánaklehetőségévelveszikigénybeaszolgáltatást.

Azétkeztetéskeretébennyújtottnapiegyszeriebédetazön-
kormányzatáltalműködtetettkonyhabiztosítja,melyételekelő-
állításasoránanyersanyagfelhasználástazönellátógazdálko-
dásábantermeltzöldségkultúrapótolja.

Az ellátottak nem és korcsoportonkénti megoszlása 
(2013. januári adat)

Kor
Férfi Nő

kiszállítással helyben
v. elvitellel kiszállítással helyben

v. elvitellel
40–59 9 2
60–69 4 5 6
70–79 4 2 12 3

80– 4 – 24 3
78 ellátott

Azétkeztetésértazellátottaknaktérítésidíjatkellfizetni.A
térítésidíjazétkezésönköltségénekanormatívállamitámoga-
tássalcsökkentettösszege.Atérítésidíjösszegétazönkormány-
zathelyirendeletbenszabályozza.

étkezés Térítési díj/nap Kiszállítás/nap
Ebéd 350 Ft

70 Ft
Háromszori étkezés 730 Ft

Házi segítségnyújtás
Aházisegítségnyújtásolyanalapellátásiforma,melynekke-

retébenaszolgáltatástigénybevevőszemélysajátlakókörnye-
zetébenkapjamegazönállóéletviteléhezszükségesellátást.A
szociálisintézménydolgozóiaházisegítségnyújtásellátáskere-
tébengondoskodnakazokrólazidőskorú,beteg,fogyatékossze-
mélyekről,akikönmagukellátására,önkiszolgálásrasajáterő-
bőlnemképesek.Aszolgáltatássegítségetnyújtahhoz,hogyaz
ellátástigénybevevőfizikai,mentális,szociálisszükségletesa-
játlakókörnyezetében,életkorának,élethelyzeténekésegészsé-
gi állapotánakmegfelelően,meglévőképességeinek fenntartá-
sával,fejlesztésévelbiztosítottlegyen.

Aszociálisgondozófeladataazellátásban:
–azalapvetőápolási-gondozásifeladatokelvégzése(sebkö-
tözés,vércukor-vérnyomásmérés,gyógyszeradagolás),

–közreműködésazönállóéletvitelfenntartásában(bevásár-
lás,ügyintézés),

–az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek
megtartásábanvalóközreműködés(takarítás,mosás,tisz-
tálkodásban–étkezésbenvalósegítségnyújtás),

–feladata a veszélyhelyzetek kialakulásának a megakadá-
lyozása(rövidebb-hosszabbtávúszemélyifelügyelet),

–az egészségügyi alap- és szakellátáshoz való hozzáférés
elősegítése(gyógyszeríratás,gyógyszerkiváltás).

Aházi segítségnyújtásszolgáltatásbanazellátottainkkedvez-
ményesdíjértvehetikigénybeaközségautóbuszátegészségügyi
szakellátásbavalóeljutáshoz,ésemellettazellátottainkataházi
gondozókszemélyisegítőkéntelkísérik,segítik.

Aházi segítségnyújtásbanrészesülőgondozottakvalameny-
nyien étkezéstisigénybevesznek,ígyakétellátásegyüttesbiz-
tosításával az ellátottaink számára az intézmény rendeltetésé-
nekmegfelelően,alehetőlegnagyobbbiztonságottudjuknyúj-
tani azév251ellátásinapján.A fokozottabbápolást és tartós
felügyeletetigénylőbetegeknél,időseknélnemmindenesetben
tudjukeztazellátástbiztosítani,ebbenazesetbenahozzátarto-
zónaknyújtunksegítségetabetegcsaládtagápolásában,gondo-
zásában, végső esetbenpedigközreműködünka tartósbentla-
kástnyújtóidősekotthonaelhelyezésben.

Jelenleg 30 ellátott veszi igénybe ezt a szolgáltatást, napi
szinten1–1,5órásidőtartamban.Aházisegítségnyújtásbanré-
szesülőellátottaink53%-anőialakosokkörébőlkerültki.Ezt
aszolgáltatástelsősorbanazidőskorosztályigényli.Azellátot-
takéletkoráttekintvefőleg80évfelettiek,őkkorukésegészsé-
giállapotukmiattjogosultakazellátásigénybevételére,amikor
isebbenakorbanagondozásiszükségletmárfokozottabbanje-
lentkezik.

Az ellátottak nem és korcsoportonkénti megoszlása
(2013. januári adat)

Kor Férfi Nő
40–59
60–69 5
70–79 1 6
80– 2 16

30 ellátott

Azellátottakházisegítségnyújtásszolgáltatásérttérítésidí-
jatfizetnek.Ahelyirendeletbenszabályozotttérítésidíjösszege:

Szolgáltatás Térítési díj/óra
házi segítségnyújtás 100 Ft/óra
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Nagy élményvolt a bölcsődések számá-
raaközösszánkózás,hógolyózás.Mégatél
éshónyújtottaélményekissokkaljobbak,ha
közösségbenvanagyermek.

Acsoportbaisbevittükahavat,hogyis-
merkedhessenekvele.

Fazekasné Kató Mária

Nappali ellátás – idősek nappali ellátása
Anappali ellátáselsősorbanasajátotthonukbanélőtizen-

nyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős
korukmiattszociálisésmentálistámogatásraszoruló,önmaguk
ellátásárarészbenképesszemélyekrészérebiztosítlehetőséget
napközbenitartózkodásra.

Anappaliellátásfeladata,
–anapközbenitartózkodásbiztosítása,
–atársaskapcsolatokkialakításaésfenntartása,
–azalapvetőhigiéniaiszükségletekkielégítése,
–szükségeseténazétkeztetésmegszervezése,
–hivatalosügyekintézése,
–azegészségügyialap-ésszakellátásbanvalóközreműkö-
dés.

Az intézmény lehetőséget biztosít az ellátottak részére a
hosszabbtávúfelügyeletiigénykielégítésére.

Anappaliellátáskeretébengondoskodunkatelepülésazon
lakosairól,akiknagyonrosszszociáliskörülményekközöttél-
nek, számukra az intézmény épülete, főleg a hideg téli hóna-
pokbanmelegedésreszolgál,valamintaszemélyihigiéniabiz-
tosításáraadlehetőséget.Anappali ellátásszolgáltatástigény-
bevevőkétkezéstisigényelnek.Ellátottainkközöttvannakolya-
nok,akikhelybenétkeznek.Agondozottainkrészéreaz intéz-
ménybenlehetőségvantv-nézésre,újságolvasásra,ésesetlege-
senszámítógéphasználatárais.

Az ellátottak nem és korcsoportonkénti megoszlása
(2013. januári adat)

Kor Férfi Nő
40-59 5 3
60-69 2 3
70-79 2 3

80- 1
19 ellátott

Anappaliellátásbanrészesülőktérítésidíjatfizetnek.Ahelyi
rendeletbenszabályozotttérítésidíjösszege:

Szolgáltatás Térítési díj/nap
nappali ellátás 20 Ft/nap

ASzociálisAlapszolgáltatásiKözpontmindháromellátásá-
banfokozottanfigyelellátottaiegészségére,mentálisállapotá-
ra,szociálishelyzetére.Szükségleteikfeltérképezéseutánaszá-
mukralegmegfelelőbbsegítségnyújtástigyekszünkbiztosítani.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük egészségi állapotukat,
kontrollvizsgálatok esedékességét, szervezzük a vizsgálatokra
történőeljutáslehetőségét,ésehhezszükségesszemélyisegítő
biztosítását.Képviseljükellátottainkathivatalosügyeikintézé-
sébenésközreműködünkérdekeikképviseletében.

Fokozottanfigyeljükatelepülésenélőrosszszociáliskörül-
ményekközöttélőket,ésazokatazellátóirendszerbebevonva
biztonságosabbéletkörülményeketigyekszünkszámukrabizto-
sítani.

ASzociálisAlapszolgáltatásiKözpont általbiztosított sze-
mélyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások a te-
lepülésminden lakosaszámáraelérhető,akiazellátásra jogo-
sult.Az intézményaközség szociális ellátórendszerébenköz-
pontihelyetfoglalel.Célunkavalósszükségletekreépülő,mi-
nőségiszociálisalapellátórendszerműködtetése.

ASzociálisAlapszolgáltatásiKözpontBujközségsaját in-
tézménye.Intézményvezetőkéntbízokabban,hogyatelepülés
lakosai elsősorban ezt a szolgáltatót keresikmajd esetlegesen
problémáikmegoldásaérdekében,amikorishelybenigényelhe-
tősegítségetkapnak,helyiszakemberektől.

Forduljanakhozzánkbizalommal!
Kérem,keressenekminketaBuj, Jókai u. 2. sz. alatt,vagy

telefonon205-455/18melléken,ahol további részletes felvilá-
gosításttudunkadniabiztosítottszolgáltatásokról.

Vargáné Bukai Andrea
SZAK intézményvezető

Született:   Anyja neve:

2012. 10. 13. Erdei Ramóna Bancsók Erika
2012. 10. 22. Varga Zétény Dávid Varga Rita
2012. 11. 12. Tudlik Zsombor Zsolt Inklovics Tímea
2012. 11. 18. Stadler Botond Jónai Erzsébet
2012. 12. 12 Csikós Linett Turcsányi Tímea
2012. 12. 16. Horváth Leonetta Horváth Margit
2012. 12. 26. Bancsók Rikárdó Radó Mária Anita
2013. 01. 03. Hrabina Alíz Kecskeméti Andrea
2013. 01. 04. Fedor Flórián Fedor Anita

Házasságkötés:

2012. 12. 22  Palkovics Katalin – Bendik Zsolt
2012. 12. 22.  Izsó Vivien – Bodnár András
2012. 12. 29.  Tarjányi Mária – Szanyi Ferenc

Elhunytak:

Mokánszki László Hunyadi u. 21. 51 éves
Kalydi Károlyné sz.: Kerülő Katalin Rákóczi u. 30. 84 éves

AnyAkönyv
2012. november 1-jétől 

2013. január 31-ig
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…ha a nyár még nincs is jelen, de a tavasz közeledtét már jel-
zik a hóvirágok. Mi pedig az iskolában búcsúztattuk a telet 
igazi vidám, tarkabarka kavalkáddal, a farsanggal.

Gyerekeinkazideiévbenislázasizgatottsággalkészültekjel-
mezes fellépésükre.Szüleikés tanítóikötletességükről, lelemé-
nyességükről,őkpedigszereplésivágyukróladtaktanúbizonyos-
ságot.

Mutatja ezt, hogyminden évfolyam készült csoportos pro-
dukcióval.Azelsőosztályoskismatrózokvidám,kedvestáncuk-
kalbizonyították,hogyalkalmasakmárakomolykihívástjelen-
tőfeladatokellátására.Anegyedikaésbosztályosmatrózokmár
ahajótismagukkal„úsztatták”,hogytáncuknyománigazábóla
tengerenérezzükmagunkat.Aharmadikosokbakancsothúztak,s
egyzenéskirándulásrainvitáltakbennünketmegmutatva,meny-
nyimindenttanulhatunk,hanéhanapmerjükelhagyniotthonun-
kat.Svégezetülamásodikosokfergetegesprodukciótmutattak
beazörökharcról,sjátékról:amacska-egérklasszikusduójáról.

Egyéni jelmezként vidám tavasztündérekben, szépen smin-
kelthercegnőkben,elegánshókirálynőbengyönyörködtünk.Fél-

tünkabátorZorrótól,avadnindzsától,keményfegyvereskato-
nától,acsúfkisördögtől,acsinos(gonosz)boszorkánytólsafi-
nomeleganciávalöltözködőkereszteslovagtól.Megkértükatá-
volrólérkezőindiánt,hamáreljöttközénk,nerejtseelelőlünk
ijesztő fejdíszét. Jókedvet varázsolt arcunkra abohóc tarka ru-
hájával, s a disco-táncosok különlegesmozgásukkal. Sajnáltuk
azöregnénit, akikissémárbicegett fájós lábamiatt,mégis itt
voltköztünk.Csodáltukacsikósokateredetiöltözékük,jólsike-
rült ostorpattogtatásukmiatt. Szurkoltunk aMcDonald’s bűvé-
szének is, hogymutatványa legalább olyan varázslatos legyen,
mintöltözéke.Fejdíszükkelskristálytisztahangjukkalelbűvöl-
tekbennünketa tavaszikislányok, sazÖsszetartadalténeklő
duó.Úgyéreztük,életünketbármikorrábíznánkahatározottfel-
lépésű mentősre.Megcsodáltuk a vidám tököcske öltözékét, a
Dalmatafoltosbundácskáját,s jólszórakoztunkapajkos, tarka
bocifickándozásán.FogadtukaTávol-Kelettehetségeshastánco-
sait,svisszafogott,méltóságteljesgésáját.Svégezetülmegkértük
akülönlegesöltözékű(kártyákbólvarrtruhátviselő)dámakirály-
nőt,sacsinikisszerencsepókot,jelenlétükkelsegítsékanyerni
vágyókatatombolasorsolásnál.

Nagyörömvoltatornateremnyiszülő,
rokonrészvételeszámunkra!Jelenlétükkel
talánoldottákgyermekükizgalmát,Őkpe-
digboldogokvoltakasikerláttán.

Ennyivolt,mesevolt,sfüle-farkatény-
legbennevolt!

Köszönet támogatóinknak:CigányKi-
sebbségiÖnkormányzat,OláhMárta,Var-
gánéBukaiAndreaszülők,StruktúraKFT.

Aközönségnekpedighálásakvagyunk
afigyelemért,tapsért,biztatásért.

Toma Erzsébet mkv.

Január, február, itt a nyár...

Köszönet!
Köszönetemetfejezemkiannakafiatalember-

nek(sajnosanevétnemtudom),akiezévjanuár
közepénsegítségetnyújtott.Kapunyitásközbena
hóbaestem,ősegítettfel,kísértbeaházba.Támo-
gatásanélkülmegisfagyhattamvolna.Áldjameg
azIstenjótettéért,figyelmességéért!

Madácsi Sándorné

1. osztály – Matróztánc

4. osztály – Matróztánc3. osztály – Zenés nyári kirándulás

2. osztály – Macska duett

Az ajándékokért köszönet Oláh Márta szülőnek

Támogatás
BujKözségRomaNemzetiségiÖnkormányzatszendviccselésüdítő-

velvendégeltemegazáltalánosiskolatanulóitésszüleiketafarsangimu-
latságon.Szívesenfogadtákafelajánlást,jóétvággyal,jóhangulatbanfo-
gyasztottákazt.Örömvoltlátniarcukonamosolyt,amegelégedést.Remé-
lemajövőbenistudjuktámogatniarászorulógyerekeket.

KöszönömFarkasZsigmondalelnökésKruptákMáriaképviselőtár-
samsegítségét.

Bancsók Elemér
elnök
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Farsangi dÖK-buli
A farsang vízkereszttől hamvazó-

szer dáig tartó időszak elnevezése, ilyen-
kor a tél elűzését, temetését, búcsúzá-
sát különböző szokások szerint ünnep-
lik. Rio de Janeiroban és Velencében 
hagyományosan karnevált rendeznek 
ez idő tájt, Nagy-Britanniában és Íror-
szágban elterjedt a palacsintás verseny-
futás Nagycsütörtökön, míg Magyar-
or szágon az egyik legnevezetesebb ese-
mény a mohácsi busójárás. 

Iskolánkbanfelső tagozatonazelmúlt
éveksoránszinténsokszínűvoltapaletta
a farsangmegrendezésével kapcsolatban.
Változikavilág,veleegyüttazigényekis.
Ajelmezesfelvonulásegyreinkábbháttér-
beszorult,felváltottaegyKi-Mit-Tudjel-
legűrendezvény.Majdezisvesztettnép-
szerűségéből, s új dolgokkal próbálkoz-
tunk.Ahagyományosműsorutánestigtar-
tó táncosmulatságot tartottunk. Ez utób-
bi sikeresnekbizonyult tanítványainkkö-
rében,ezértúgygondoltuk,hogyazidéna
diákönkormányzatáltalszervezettbulinak
igyekszünk farsangi jelleget kölcsönözni.
Jelmez,álarc,vagy legalábbegy farsangi
szemüveg viselésére ösztönöztük tanítvá-
nyainkat.Arra törekedtünk, hogymi, pe-
dagógusok is példát mutassunk, s töb-
benjelmezbeöltöztünk.Agyerekekköré-
ben a bátrabbak szinténmás bőrébe búj-
tak.Voltboszorkány,bohóc,cowboy,egy
igaziolaszmacsó,belopódzotthozzánkaz
AddamsFamily, sokanviseltekkarneváli
szemüveget,farsangikalapot.Azestsorán
egyretöbbifjúarcárakerültarcfestés.Re-
mélem,jövőreversenytishirdethetünkkö-
rükben.Mindezekmellett a gyerekeknek
lehetőségükvolt arra is, hogy szerepelje-
nek.Azönkéntesprodukciókmégváltoza-
tosabbátettékadélutánt. 

DicséretilletiazosztályokDÖKképvi-
selőit,akikPopovicsNorberttanárúrirá-
nyításávalszendvicsetkészítettek,tombo-
látárultak,termetrendeztek,üzemeltették
a büfét, s mindent előkészítettek ahhoz,
hogyarésztvevőkjólérezhessékmagukat.

Hangulatmesterünk Labbancz Csaba
volt.Őgondoskodottarról,hogydiákjaink
ízlésüknek megfelelő zenére táncolhas-
sanak.Köszönjükmunkáját.

Abulifontosrészevoltatombolasor-
solás. Ez ismételten alkalmat biztosított
igazgatónőnk számára, hogy valamilyen
területen eredményesen szereplő tanítvá-
nyunkat megjutalmazza. Nyereményeit
olyandiákoknakajándékozta,akikiemel-
kedően teljesített informatikából, bátran
megszólalt angol nyelven, vagy táncával
varázsoltaelarésztvevőket.

A délután jó hangulatban telt.Remé-
lem,mindenrésztvevőjóléreztemagát.

A rendezvényt adományaikkal támo-
gatták: Toma Lászlóné, Kövér Gyuláné,
MoldvánAnikó,BazsóIstván,Munkácsi-
néKolozsiKatalin,LaurinyecznéTikász
Magdolna,Bartáné SzanicsÉva,COOP-
NyírzemKFT,StruktúraKFT,TATEKFT.

A gyermekek nevében is köszönjük
szépenfelajánlásukat.

Soltész Jánosné

Annak, ha valaki önadózó és készíti az adóbevallást, hogy tá-
mo  gasson olyan civil szervezeteket, amelyeknek erre nagy-nagy 
szüksége van. Sajnos még mindig jellemzők olyan adatok, hogy:

• A felajánlók közel fele nem rendelkezik adója 1 százalékáról 
egyik civil szervezet számára sem. • Hibásan töltötték ki a 
nyilatkozatot. • Többen nem tudnak erről a lehetőségről.

Mi a teendő? Meg kell szerezni a támogatni kívánt civil 
szervezet nevét, adószámát. Iskolánk alapítványának az adatai 
a következők:

bUJI ISKOLÁSOKéRT ALAPÍTVÁNY – 18804548-1-15
Miért kérjük Önöket? Mert jó érzés adni! Az alapítvány a gye-

re keket, programjaikat az Önök segítségével tudja támogatni.
Ráadásul adójuk 1 százalékának felajánlása egy fillérbe 

sem kerül, hiszen ezt az összeget amúgy is befizettük az ál lam-

kasszába. Az adó 1%-áról viszont magunk dönthetjük el, hogy 
ki nek a számlájára menjen. csupán 2 sor kitöltése, 1 perc az 
egész – megéri…

Mátyás Edit – B.I. Alapítvány elnöke

Kérjük Ön is támogassa a buji diáksport Egyesületet a sze-
mé lyi jövedelemadója 1%-ával! Ezúton is köszönjük az egyesület 
ja vára 2012-ben felajánlott SZJA 1%-okat! A befolyt összeget 
sportfelszerelések vásárlására és a gyerekek versenyeztetésére 
for dítjuk. Adószám: 18791879-1-15

Popovics Norbert – DSE elnök

A Napfény Nyugdíjas Egyesület is jogosult a személyi jö ve de-
lemadó 1%-ának elfogadására. Kérjük, ha még nem döntött, vá-
lassza Egyesületünket, és támogassa adója 1%-ával. Köszönjük! 
Adószáma: 18817375-1-15

Németh Erzsébet – egyesület elnöke

ITT AZ IDEJE LASSAN...
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A 2013. január 1-jét követően kiállított
igazolványok legfeljebb a kiállítás évétől
kezdődően számított harmadik adóév utol-
só napjáig hatályosak (ezt követően bármi-
lyen továbbérvényesítés, felülbélyegzés jog-
szabálysértő).Aháromévretörténőérvénye-
sítés díja 4000Ft.A2009. január 1-je előtt
kiállított igazolványok 2012. december 31-
ig hatályosak, ennekmegfelelően 2013. év-
tőlnemérvényesíthetőek.A2009. január1-
2012.december31.közöttkiállítottigazolvá-
nyok 2014. december 31-ig hatályosak, így
érvényesítésükre 2014. december 31-ig van
lehetőség.Azőstermelőiigazolványügyinté-
zésihatárideje8nap.Amezőgazdaságiőster-
melőnek15naponbelülvisszakelladniaaz
igazolványtamegyeikormányhivatalmező-
gazdaságiszakigazgatásiszervének,haate-
vékenységétbeszünteti,vagyaztnemmező-
gazdaságiőstermelőkéntkívánjafolytatni.A
regisztrációsszámmalrendelkezőőstermelő-
nek15naponbelülbekell jelentenieazős-
termelőiigazolványszámváltozásátazMVH
felészemélyesen,postai(G0002nyomtatvá-
nyon)vagyelektronikusúton.

A Korm. rendelet 1. számú mellékleté-
nek2.és9.pontjábanfoglaltadatokbanbe-
következett változásokat évente egyszer, jú-
nius 15. napjáig be kell jelenteni az igazol-
ványt kiadó megyei kormányhivatal mező-
gazdasági szakigazgatási szervéhez vagy a
kormányablakhozazerreacélrarendszeresí-
tettváltozás-bejelentőformanyomtatványon,
amelyet a kormányablak nyolc napon belül
megküldamegyeikormányhivatalmezőgaz-
daságiszakigazgatásiszerverészére.

Ajúnius15-étkövetőadatváltozástazős-
termelői igazolvány ismételt érvényesítése-
kor vagykövetkező adóév június 15-ig kell
bejelenteni, amelyminden esetben a terme-
lőfelelőssége.

A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj 
utáni jövedékiadó-visszatérítés  
egyszerűsítésének lényeges elemei: 

a)Afalugazdászokáltalvégzett,amun-
kaműveletekelvégzésérevonatkozóelőzetes
igazoláskiadásmegszűnik.

b)Amunkaműveletek elvégzéséről és a
földterületjogszerűhasználatáról,avonatko-
zó számlák adattartalmáról a mezőgazdasá-
gitermelőajövedékiadó-visszaigényléséről
benyújtottbevallásábannyilatkozik.

c)A vámhatóság az igényjogosultságot,
kockázatelemzési és ellenőrzési tevékenysé-
gekeretébenfogjavizsgálniésazellenőrzés-
re kiválasztott visszaigénylő esetén a mun-
kaműveletelvégzésetekintetében,elektroni-
kus úton megkeresi a mezőgazdasági szak-
igazgatásiszervet,illetőlegavízügyihatósá-
got,amelyekamegkeresésre10naponbelül
elektronikusanválaszolnak.

d)A földhasználatot szintén a vámható-
ságellenőrizhetiaTakarNetrendszerből.

e)Amezőgazdaságitermelőnek2013.ja-
nuár1-jétőlapapíralaponbenyújtottbeval-
láseseténsemkellcsatolniagázolajadózott

voltát igazoló számlákat (2014. január 1-jét
követően amezőgazdasági termelőkkizáró-
lagelektronikusútonérvényesíthetikjövedé-
kiadó-visszatérítésiigényüket).

f) A jövedékiadó-visszatérítés feltétele,
hogyamezőgazdaságitermelőagázolajvá-
sárlásáról vagy a gépibérmunka-szolgáltatás
igénybevételérőlsajátnevéreszóló,abeval-
lásbenyújtásátmegelőzőötévenbelülkiállí-
tottszámlávalrendelkezzen.

AzújBEV_J04nyomtatvány2013.janu-
ár15-tőlaNemzetiadó-ésVámhivatalhon-
lapjárólletölthetőlesz:

g)Acsekélyösszegű„deminimis”támo-
gatási–agyümölcsös,szőlőművelésiágban
–kérelmetkizárólag a tárgyévet követő év-
benéventeegyszeragázolajutánijövedéki-
adó-visszatérítésrevonatkozóévesbevallás-
ban lehet benyújtani, melyet a vámhatóság
megküldaMezőgazdaságiésVidékfejleszté-
siHivatalrészére.

AMezőgazdaságiésVidékfejlesztésiHi-
vatal bírálja el továbbra is a csekély össze-
gű„deminimis”támogatást,azonbanameny-
nyibenavámhatóságajövedékiadó-visszaté-
rítésrevonatkozóbevallást–jogosulatlanjö-
vedékiadó-visszaigénylésre tekintettel – el-
utasítja,úgyazújkörülményekre tekintettel
ismételten benyújtott bevallás esetén a cse-
kélyösszegű„deminimis”támogatásikére-
lemmárnemnyújthatóbe,mivelazelutasí-
tásról, azaz a jogosulatlan jövedékiadó-vis-
szaigénylés tényérőlavámhatóságértesítést
küldaMezőgazdaságiésVidékfejlesztésiHi-
vatalnak.(NAV)

A földhasználati nyilvántartásban 
bekövetkezett/bekövetkezendő 
fontosabb változásokról:

A Tft. 2013. február 1-jével kötelező
adatszolgáltatást írelőaföldhasználatinyil-
vántartásba már bejegyzett földhasználók
számára.ATft.új25/G.§(1)bekezdéseér-
telmébenaföldhasználatinyilvántartásbabe-
jegyzett magánszemély földhasználónak a
személyiazonosítójátésazállampolgárságát,
gazdálkodószervezetföldhasználónakpedig
astatisztikaiazonosítójátkellbejelentenieaz
ingatlanügyihatóságfelé.

Ezen rendelkezés azokra a földhaszná-
lókravonatkozik,akik2012.december31-ig
a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre
kerültek.Ezenföldhasználókazadatszolgál-
tatásikötelezettségüknek2013. március 30. 
napjáig a „földhasználatiazonosítóadatköz-
lési adatlap” használatával tehetnek eleget.
Az adatlaphoz csatolni kell magánszemély
földhasználó esetében a személyi azonosí-
tót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
gazdálkodó szervezet földhasználó esetében
astatisztikaiazonosítóttartalmazóokiratmá-
solatátis.Azadatközlésibejelentésselindult
eljárásdíjmentes.

Azadatközlésiadatlapotahasználtföld-
területfekvéseszerintilletékesjárásiföldhi-
vatalhozkell benyújtani.A földhivatal föld-
használatibírsággalsújthatjaaztabejegyzett

Gazdálkodók figyelmébe! földhasználót, aki adatszolgáltatási kötele-
zettségénekhatáridőnbelülnemteszeleget.

Azazonosítóadatokkötelezőbejelentése
aföldhasználatinyilvántartásországosszemé-
lyiadatbázisa létrehozásának, illetvea2013.
július1-jétkövetőenaföldhasználatinyilván-
tartásból igényelhetőújadatszolgáltatási for-
ma, a földhasználati összesítő szolgáltatásá-
nak lehetőségét készíti elő. A földhasznála-
tinyilvántartásközpontiadatbázisábólanyil-
vántartás személyi azonosítói alapján lesz
majd elkészíthető a földhasználati összesí-
tő.Azösszesítőaföldhasználóáltalazország
egész területén használt egyes földterületek
területét és aranykorona értékét tartalmazza
majd jogcímenkéntibontásban, illetveorszá-
gosanösszesítve,megjelölveahasználtföld-
területek fekvése szerint illetékes földhivata-
lokatis.Aföldhasználatiösszesítőigénylésé-
re–aTft.-bennevesítetthatóságonésszerve-
zetenkívül–magaaföldhasználóleszjogo-
sult,annakérdekében,hogyminthatóságibi-
zonyítványtbecsatolhassa,azt felhasználhas-
sa azőt érintő eljárásokban. (Vidékfejleszté-
siMinisztérium).

2013.január1-jévelkibővültaföldhasz-
nálatinyilvántartásbabejelentendőföldhasz-
nálatok köre azáltal, hogy a földhasználók-
nakmindennégyzetméterföldterülethaszná-
latátbekell jelenteni,haaföldterületazin-
gatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyü-
mölcsös,kert,rét,legelő(gyep),nádas,fásí-
tott területművelésiágbanvagyhalastóként
van nyilvántartva- kivéve az erdő művelési
ágúterülethasználata,melyetazerdőgazdál-
kodóinyilvántartásbakellbejelenteni.Lakó-
ház,udvar,beépítetlenterületkéntnyilvántar-
tottingatlanokattovábbrasemkellbejelente-
ni,mégakkorsemhaszántókéntvagygyü-
mölcsöskénthasznosítják,kivéveha1ha-nál
nagyobb területű (helyrajzi számonként).A
bejelentésikötelezettségkiterjesztésénekcél-
ja: a földhasználativiszonyok teljes átlátha-
tósága,országosellenőrzése.Aföldhasznála-
tibejelentésezentúlilletékésdíjmenteslesz.

Vásárhelyi Sándorné falugazdász

VÁRJUK EGYüTT A TAVASZT!
Köszöntsük a Nőket március 8-án 

gyönyörű vágott- és cserepes virágokkal!

Katka Virágboltja
Buj, Vasút u. 17.

(cT.: Erdélyi Árpád)
NYITVA TARTÁS: Hétfő: Zárva
Keddtől–péntekig: 8.00-17.00

Szombat–vasárnap: 8.00-12.00
Tel.: 06-42/205-321, 06-20/450-92-88



A Rétközi Önkéntes Központ önkén te seket keres! Olyan lel-
kes, segítőkész érdeklődőket keresünk, akik tenni akar nak va lamit 
lakóhelyük környezetéért, annak fenntarthatóságáért vagy egy-

szerűen egy jó ügyért! Várjuk prog ram jainkra azo kat, akik szeretnének a Központ akcióin aktívan részt venni (pl. 
par lagfűírtás, illegális szemétlerakók fel számolása, fa ültetés, nyári táboroztatás, videózás, fotózás...stb.)!

Keress bennünket további lehetőségeket is biztosítunk! 
Jelentkezni lehet a 06-20-77-53-961-es telefonszámon, a retkozionkenteskozpont@gmail.com email cí-

men vagy a RÖK Irodában személyesen: Ibrány, Lehel u. 64. szám alatt.

TObORZÁS

82013. február

buj község önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: barta Miklós Ferenc polgármester  •  Felelős szerkesztő: Mikovics Miklósné
Nyomdai munkatárs: béres csaba  •  Munkatársak: Fazekasné Kató Mária, Harkály Gyuláné, 
Mester János, Munkácsiné Kolozsi Katalin, Popovics Norbert, Soltész Jánosné, 
Toma Erzsébet, Vargáné bukai Andrea, Vásárhelyi Sándorné

Azideitanévbenalányokkalteremfo-
cira (futsal) is beneveztünk. Gyulaházá-
rautaztunk,aholaházigazdákmellett,az
évekótaverhetetlenPetneházávalmérkőz-
tünk meg. Az első meccsen Petneháza
11:0–ralegyőzteahazaiakat,majdezután
mi próbáltuk megnehezíteni a dolgukat.
Agresszív, letámadó játékunknak meg is
lettazeredménye,mertazelejénsikerült
avezetéstmegszereznünk.Sajnosezután
beindultazellenfelünkés8góligmegsem
állvabizonyította,hogymiértisőkaleg-
jobbakamegyében. (amegyeidöntőben
ismindenkitlegyőztek25:0-sgólkülönb-
séggel!).UtolsómérkőzésünketGyulahá-
závalvívtukmegésegynagyonizgalmas
mérkőzésen 2:2-es döntetlen született.
BodnárEszterrúgtamindháromgólunkat,
demindenkinekjáradicséret,mertebben
aférfiassportágbankőkeményenküzdöt-
tekazutolsópillanatbanis.

Acsoportbana2.helyenvégeztünk.A
csapattagjaivoltak:BodnárEszter,Csiki
Alexandra, Csikós Lívia, Kulcsár Eme-
se, Mihalik Alexandra, Radó Krisztina,
SvánerLívia.

Az eredményekhez gratulálunk!

Popovics Norbert DSE elnök

2. OTP – MOL Bozsik program

Az idén második alkalommal nevez-
tünk a 2. OTP-MOL Bozsik program-
ban.Tiszavasvárisportcsarnokaadotthe-
lyeta2.fordulónak(azelsőfordulónsaj-
nosnemtudtunkrésztvenni).Felemásér-
zelmekkel,deegyáltalánnemeredmény-

telemültérhettünkhazaahosszúszomba-
tinapután.

Szeretném megköszönni azoknak a szü-
lőknek, kísérőknek, akik segítettek az uta-
zásban és buzdították csapatomat: Ger-
gely Attila, Orosz Mihály, Nagy Zoltánné, 
Pó csik Mihály, Homonai Csaba, Sándor 
Csaba és Sándor Csabáné, Szabó Gábor.

1. korcsoport
Kétnégyescsoportbaosztottákameg-

jelentnyolccsapatot.KiscsapatunkaTi-
szavasvári Magiszter alapítványi isko-
la két csapatával és Szorgalmatossal ke-
rült egy csoportba. Picit meglepve érez-
tem magam, amikor a harmadik mérkő-
zést ismegnyerve (teljesenmegérdemel-
ten) jutottunk be a döntőbe. Itt a hason-
lóképességűTiszavasvárivaltalálkoztunk
és15másodperccelavégeelőttkaptunka
vesztünketokozógóltésmaradtunkalul.

Akiottvoltaz láthatta,hogya legki-
sebbek megmutatták, hogyan kell négy
helyzetből négyet kihasználni és egymá-
sértküzdeni.

Gratulálokmindenkinek!

A 2. helyet megszerző csapatunk

Csapat tagjai: Gergely Á., Szabó L., 
Bakos S., Nagy Z., Pócsik Ábel, Orosz M., 
Kocsis K., Homonai Sz.

Eredmények: 
1.Szorgalmatos–Buj0:4–Gól:Sza-
bóL.(2),GergelyÁ.,NagyZ.

2.Buj–MagiszterA2:0–Gól:Ger-
gelyÁ.,NagyZ.

3.Buj–MagiszterB2:1–Gól:Ger-
gelyÁ.,NagyZ.

Döntőben: Tiszavasvári – Buj 2:1 –
Gól:SzabóL.

2. korcsoport
Ezakorcsoportdélutánkezdtemega

küzdelmeket szintén két négyes csoport-
ban.Nem tűnt könnyűnek a sorsolásunk
ésnemislettaz,ahogyavégénkiderült.
Egygyőzelem,egyiksz,egyvereség,azt
eredményezte, hogy a végén a rosszabb
gólkülönbségmiattaz5–6.helyért játsz-
hattunk aMagiszter B csapatával. Nagy
csatábanvégülaz5.helyenzártukanapot.
Nagyonsokhelyzetethagytunkki.Ezena
térenmindenképpjavulnunkkell,haered-
ményesekszeretnénklenni.

Csapat tagjai: Nagy D., Jónás Z., 
Csiki K., Szabó B., Sándor D., Kozma L., 
Tóth I., Kanalas L.

Eredmények:
1.Tiszavasvári–Buj2:0
2.Buj –MagiszterA 1:0 –Gól:Ka-
nalasL.

3.Buj–Tiszadada0:0
4.5–6.helyért:Buj–MagiszterA1:0
–Gól:JónásZ.

5. helyet szerezték meg 
a 2. korcsoportosok

Mester János testnevelő

DSE SPORTHÍREK


