
A pünkösd a kereszténység 
harmadik legfontosabb ünne
pe. Beteljesítése, megerősíté
se a fel támadásnak, az Atyá
hoz való föl emeltetésnek, és fő
leg Jézus ma radandó jelenlét
ének. A keresz tény világ ebben 
az esztendőben június 8-án, va
sárnap ün nepli a Szentlélek el
jö  ve te lét és egyben az egyház 
meg alapítását, azaz pünkösd 
napját. A húsvéthoz alkalmaz
kodó pünkösd is mozgó ünnep 
a niceai zsinat (Kr. u. 325.) ha
tározata óta.

Pünkösd a húsvétot követő ötvene
dik nap, neve a görög pentekosztész 
 ötvenedik  szóból ered. Eredetileg 
a zsidó nép ünnepe volt, mikor is a 
hús vét szombatját követő ötvenedik 
nap a befejezett aratás meghálálásá
nak ünnepe volt a Szentföldön. A ké
sőbbi időkben ez a nap a híres Sínai-
hegyi törvényhozás ünnepévé vált, 
vagyis amikor Mózes megkapta Is
tentől – kőtáblákon – a törvényeket. 
Iz  rá el népe a Pünkösd ünnepét külön
leges áldozatok bemutatásával és pi
henéssel töltötte el. Ekkor mutatták 
be az új gabonából készült két ko
vá szos kenyeret, és gyümölcsöket is 
ajánlottak fel Izráel istenének.

A zsidó nép pünkösdi ünnepéből 
alakult ki tehát ez a keresztény ünne

pünk, amelyen a Szentlélek eljövete
lét ünnepli a keresztény ember, vallá
si felekezetétől függetlenül. Pünkös
döt a keresztény világ a Krisztus utá
ni 2. századtól tartja számon. A ke
resztény egyházi ünnep története a 
következő:

Krisztus mennybemenetele után, 
az ötvenedik napon az apostolok ösz
szegyűltek, majd hatalmas zúgás, 
szélvihar támadt, s a szentlélek láng
nyelvek alakjában leszállt a tanítvá
nyokra.

„És mikor a pünkösd napja el
jött, mindnyájan egy akarattal együtt 
valának. És lőn nagy hirtelenséggel 

az égből mintegy sebesen zúgó szél
nek zendülése, és eltelé az egész há
zat, ahol ülnek vala. És megjelen
tek előttük kettős tüzes nyelvek, és 

üle mindenikre azok közül. És meg
te lének mindnyájan Szent Szellem
mel, és kezdének szólni más nyelve
ken, amint a Szellem adta nékik szól
niuk.” (Csel 2:1-4)

Ekkor Péter apostol prédikálni 
kez dett, beszédére sokan figyeltek, 
kö vették, megalakultak az első ke
resztény gyülekezetek. Ez az a „tör
ténelmi pillanat”, amikor az idegen 
népek közé téríteni induló apostolok 
lép teivel a keresztény vallás világ
hódító útjára indult. Az Írás értelmé
ben pünkösd vasárnapját már az ős
egyház is a Szentlélek eljövetelének 
emlékezetére ülte meg, de a pünkös

di esemény értelem szerint az egye
temes egyház születésnapja volt kez
dettől fogva.

(Forrás: internet)
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Pünkösd
– A Szentlélek eljövetele
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Hírek, időpontok az iskola tájáról...

•   A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az önkor
mány zat 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

•   Képviselő-testület rendeletet alkotott a személyes gondosko-
dást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fi zetendő térítési díjakról.

•   Megtárgyalta a képviselő-testület a Gyermekjóléti Szolgálat 
2013. évi munkájáról szóló beszámolót.

•   Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2014. évi 
köz  be szerzési tervét.

•   Pályázatot írt ki a képviselő-testület a nem közművel ösz-
sze gyűj tött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
köz szol gáltatás ellátására.

•   Megtárgyalta a képviselő-testület a Nyíregyháza Hivatásos 
Ön  kormányzati Tűzoltóság 2013. évi munkájáról szóló be
számolót.

•   Megtárgyalta a képviselő-testület a 2013. évi belső ellenőrzé-
si vizsgálatokról szóló jelentést.

•   Megtárgyalta a képviselő-testület a Ibrány és Térsége Csa-
lád  segítő Társulás 2013. évi beszámolóját. 

•   Képviselő-testület állást foglalt intézmény vezetői pályázat
tal kapcsolatban.

Dr. Németh Károly
jegyző

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2014. április 30. napján tartott képviselő-testületi 
ülésén az alábbi döntéseket hozta:

Testületi ülésről...

Kedves Olvasók, Szülők, Tanulók!

Szeretnénk Önöket tájékoztatni a helyi újságban a tanév 
végi események egy részéről, azok időpontjairól. 

A vastag betűvel jelzett rendezvényekre szívesen várjuk az 
ér deklődőket:

⇒   05.27. 16:30–18:30 óra között – Fogadó órák lesznek 
mindkét tagozaton. 

⇒   05.28. Országos kompetenciamérés a 6. és 8. évfolyamo
kon. Ezen a napon az érintett tanulók csak a délelőtti órák
ban tartózkodhatnak az iskolában, ebéd után hazamennek. 

⇒   05.30. péntek 15:00 Művészeti gála a tornateremben. 
Belépés díjtalan.

⇒   06.02–06. Rákóczi-hét. A naponta 14:00–16:00 óra közöt

ti eseményeket jelenleg szervezzük, további tájékoztatás 
pla káton olvasható. 

⇒   Egyik délután családi napot tartunk a szülők részvé
telével.

⇒   06.10–13. 4 nap tanítás nélküli munkanap. A gyerekek eze
ken a napokon már nem járnak iskolába. Lesznek azonban 
TÁ MOP kirándulások az érintett osztályoknak.

⇒  06.10. TÁMOP kiránduló nap: 2–3. évfolyamok számára.
⇒   06.12. TÁMOP kirándulás Budapestre a 3–4. évfolyam 

szá  mára.
⇒   06.14. 10:00 a végzős tanulók BALLAGÁSI ÜNNEP

SÉGE.
⇒   06.20. 15:00 A 2013/14. tanév záró ünnepsége, bizonyít

ványosztás.
Az iskola vezetősége

Született:   Anyja neve:

2013. 12. 12. Bakos Mirella Bakos Gabriella 
2013. 12. 24. Lakatos Milán Erik  Lakatos Mariann 

Zsuzsanna
2013. 12. 28. Oláh Jázmin Oláh Klára
2014. 01. 15. Kubinka Anna Adél Kasselák Katalin
2014. 02. 27. Sebestyén Jázmin Hanna Horváth Szilvia

Elhunytak:

Kiss Józsefné sz.: Mikula Ilona Rákóczi u. 41. 79 éves
Rendes János Feketehalom 4. 66 éves
Marsó Pálné sz.: Huncsik Julianna Liliom u. 4. 91 éves

Csvercsó Julianna  Dózsa György
u. 20. 90 éves

Takács Sándorné sz.: Nagy Ilona Ady Endre u. 6. 74 éves
Sárosi Mihályné sz.: Soltész Etelka Toldi u. 10. 85 éves
Barna Gyula Béke u. 64. 72 éves
Jóni Attiláné sz.: Dinó Erzsébet Arany J. u. 28. 39 éves
Román Miklósné sz.: Medve Borbála Rákóczi u. 45. 85 éves
Bényei Gábor Bem u. 24. 81 éves
Fodor Gábroné sz.: Laskay Margit Kossuth u. 48. 90 éves

Házasságkötés:

2014. 04. 30. Tálas Erzsébet – Arnóczki Tamás

ANYAKÖNYV
2013. december 12-től 2014. április 30-ig
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A tavaszi jótékonysági bál másnapján hajnalban újra vo
natra szálltunk négy buji kis diákkal, hogy egy fél napos uta
zás után megérkezzünk programunk koordinátor iskolájá
nak városába, Usti nad Labembe. Ez a város Csehor szág 9. 
leg  nagyobb városa az Elba partján. Én magam már ismerős
ként tértem vissza ide, hiszen a program előkészítésekor már 
el látogattam ide.

Most egy teljes hetet töltöttünk itt, mialatt meglátogattuk a 
partner iskolát, illetve megismerkedtünk a várossal és a környék
kel is. A gyerekek családoknál voltak elszállásolva, így is segítve 
a nyelvgyakorlást és egymás életének megismerését. Kirándu lá
sokat tettünk a környező hegyekben és falvakban. Nagyon élvez
tük a falumúzeumot, a városházán tett látogatást, illetve a sörgyá
ri sétát. A legnagyobb élményt az IQ park jelentette mindannyi
unk számára. Sajnos, nem töltöttünk ott túl hosszú időt, de a rö
vid idő alatt is igyekeztünk minden, a parkban található eszközt 
kipróbálni.

A programunkhoz tartozó workshop témája most a kisebbsé
geink hobbija volt. Ezen belül mi úgy döntöttünk, hogy rongyba
bát készítünk. Nyugodtan állíthatom, hogy nagy sikere volt a 
be mutatónknak, sok gyerek és külföldi kolléga készítette nagy 
öröm mel a babákat.

Érdekes adalékul szolgált a találkozóhoz, hogy az iskolánk
ban október óta dolgozó idegen nyelvi lektor, aki Ameri ká ból ér
kezett Ibrányba és nálunk is fejleszti a tanulók beszéd készségét. 

Eric nagyon jól érezte magát a csoporttal és örült, hogy találkoz
ha tott a Comenius csapattal.

Az utolsó napunkat Prágában töltöttük, hosszú sétát tettünk a 
történelmi belvárosban. Rengeteg képet készítettünk, a gyerekek 
nagyon élvezték a sétát a városban. Az utazás után na pokig be
szélgettek az élményeikről. Remélem, ez további motivációt je
lent nekik a nyelvtanuláshoz.

A következő utazásunk sajnos már az utolsó lesz ebben a 
programban. Itt már a záró beszámolónk elkészítése lesz a téma. 
Ezen a találkozón Szicíliában négy kolléga képviseli majd isko
lánkat június első hetében.

Tóth Lajosné Comenius koordinátor

Egy újabb túra Csehországban

VÉRADÁS!
Ideje:  

2014. június 11. (szerda), 13.30–16.00 
Helye: Buji Szociális Alapszolgáltatási Központ,

Buj, Jókai u. 2.
A véradásra feltétlenül hozzák magukkal 

személyi igazolványukat és a TAJ kártyájukat!

TUDNIVALÓK A VÉRADÁSRÓL

  Véradó lehet mindenki, aki egészséges, betöltötte a 18. élet -
évét, de még nincs 65 éves, és a testsúlya meghaladja az 50 
kgot. Nők évente háromszor, férfiak évente ötször ad hat  nak 
vért. Két véradás között minimum 56 napnak kell eltelni.

  A véradás az a segítségnyújtás, amikor önkéntesen, saját 
vé   rünkből csekély mennyiséget más személy számára fel-
ajánlunk úgy, hogy az alkalmas a beteg gyógyítására.

  Mindig steril vérvételi zsákba, egyszer használatos tű se gít-
ségével 4,5 deciliter teljes vért vesznek le (egy egység/ 1E), 
és egy keveset a vizsgálathoz mintacsövekbe.

  A véradás 3045 percet vesz igénybe, adatfelvétellel és ki
vizsgálással együtt. Fontos a véradás előtti étkezés és fo lya-
dékfogyasztás, mely segít a véradás alkalmával levett plaz-
ma pótlásában. Ha megfelelő mennyiségű folyadék van a 
szervezetben, akkor az erek teltebbek, a véna jobban lát ható, 
gyorsabb a vérvétel.

Véradás = Szűrővizsgálat
  Független attól, hogy a véradó hányszor adott vért, minden 

al kalommal megtörténik a vércsoport meghatározása va la
mint a kötelező tesztek (HIV, hepatitisz B, hepatitisz C, szi-
fi lisz) elvégzése.                                  (folytatás a 4. oldalon)
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Az édesanya

Nincsen a gyermeknek 
Olyan erős vára, 
Mint mikor az anyja 
Őt karjaiba zárja. 
Nincsen őrzőbb angyal 
Az édesanyánál, 
Éberebb csillag sincs 
Szeme sugaránál. 
Nincs is annyi áldás 
Amennyi sok lenne, 
Amennyit az anya 
Meg ne érdemelne. 

Az Anyák Napját a világon mindenhol 
megünneplik.

Az ünnep jelentése nem más, mint 
meg   köszönni az édesanyáknak, hogy vi
lágra hoztak, hogy felneveltek, hogy ren

geteg erőfeszítés árán vállaltak minket. 
Nem csak megköszönni, hanem hálát is 
adni azért, hogy van még édesanyánk.

Május első vasárnapján köszöntjük az 
édes anyákat. Számukra mindig mi a gye 

rekek vagyunk a legfontosabbak. Édes
anyánk rengeteget dolgozik azért, hogy 
ne künk meglegyen mindenünk. Kimossa 
a ruhánkat, megfőzi a ked  venc ételünket, 
rendbe teszi a ren det  lenül hagyott szobán
kat. A bánatunkat neki mondjuk el. Az ő 
szemükben mindig nekünk van igazunk, 
ha megbán tanak bennünket idegenek. Az 
örömünknek, sikereinknek ő örül igazán, 
őszintén, irigység nélkül. A fájdalmunkat 
ve lünk együtt érzi. 

Egy igazi anya mindent megtesz sze
rettei egészségéért és jobb életéért. Ezért 
is foglal el minden gyermek és felnőtt szí
vében különleges helyet.

Ezt a sok gondoskodást a gyerekek az 
óvo dában kis műsorukkal próbálták vi
szo nozni. Nagy izgalommal, szeretettel 
készültek és adták elő május 5-én délután 
hálájuk jeléül. 

Csatlós András Zsoltné
óvodapedagógus

Anyák napja az óvodában

Napraforgó csoport

Pillangó csoportMéhecske csoport

VÉRADÁS!
(folytatás a 3. oldalról)

A véradáskor szűrt betegségek közül legnagyobb va ló szí-
nű  sége a hepatitisz C-nek van. Ez nem más, mint a krónikus 
máj   gyulladás egy formája, amelyet egy vírus, az ún. hepatitisz 
C vírus okoz. Általánosan elfogadott nézet szerint minden ezer 
em   ber közül 3–4-ben megtalálható a vírus, de csak töredékük 
tud ja ezt és jár kezelésre. Még ha Önnek nincsenek is panaszai, 
el képzelhető, hogy a vírus, mint alattomos kórokozó, ott lapul az 
Ön szervezetében. Jobb ezt minél hamarabb kimutatni, mert korai 
kezeléssel az esetleges súlyosabb májkárosodás meg előzhető! 
Ezért nagy segítség a vírus kimutatása a véradás kapcsán.

„ Adj vért és ments meg három életet”

A levett vérből a vörösvérsejt koncentrátum, plazma ké  szít-
mé nyek és vérlemezke-koncentrátum készül, így egy egy ség tel-
jes vér 3 beteg életén segíthet.

A VÉRADÁS MENETE

  Ön megadja személyi adatait a nyilvántartáshoz, majd kitölt 
egy kérdőívet az egészségi állapotáról.

  Az adatfelvételhez a személyi igazolványra és TAJ kártyára 
feltétlenül szükség van.

  Külföldi állampolgár csak útlevéllel és magyar TAJ kár tyá val 
jelentkezhet véradásra.

  Elfogyaszt egykét pohár teát, hogy a leadandó folyadékot 
előre pótolja szervezetében.

  Orvosi és laboratóriumi vizsgálat következik.
  Ha minden rendben, Ön kényelmesen elhelyezkedik a vér-

vételi ágyon. A steril vérvételi zsákba 5–10 perc alatt le ve szik 
a vért. Kérjük, utána még pihenjen egy kicsit!

A véradásra soha ne jöjjön éhgyomorral! 
Segítségét előre is köszönjük

(Forrás: Magyar Vöröskereszt kiadvány)
Vargáné Bukai Andrea Szociális Alapszolgáltatási Központ
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A medditerán világban és Közép-Európában a májusi első 
napok mindig a tavasz ünnepei voltak. Az ősgermánok hatal-
mas legendakörében és az etnográfiai feljegyzések gyűjtemé-
nyében is sok-sok adat van arra, hogy a tavasz elérkeztét, a ki-
virágosodást, a megújulást, az ifjú-
ságot, az életet, – boldogságra tö-
rekvést ünnepelték az emberek év-
ezredek óta ekkor.

Mint falusi gyerek a nyárba haj-
ló, duzzadó tavaszon éreztem én is 
min dig a legjobban magam. Izgatott várakozással barangol-
tam a határban, a színekre sóvár szememnek ízes táplálékot 
nyúj tottak a virágok, a tarka mező, az illatos orgonák. A kép, 
a jelenség, a hangulat úgy tapadt meg bennem, mint színes 
üveg golyó az agyagban. S tovább élt felnőtté válásom során 
mindig, él ma is és emlékeimnek, énemnek, egyéniségemnek 
olyan alkotó elemeivé váltak, mint csontnak a mész.

Még el sem múlt a gyermekkor napsütése, még ki sem ját-
szottam magam igazában, már felnőttnek számítottam. A má-
jus száz szimbóluma az évek során kinyílt az értelmemben. Ősi 
le győzhetetlen szabadság ösztön vett rajtam erőt, vágy egy 
igaz ságos, szebb jövő után. Olyan, mint ahogy a füvek, a fák 
meg értik és engedelmeskednek a május szavának.

Éppen itt tartottam gondolataimban, amikor a nyugdí-
jas otthon bejáratához értem. Bennt hatalmas májusfa állt az 
ud varon. Alatta az otthon idős lakói jó hangulatban, ritku-

ló csontjaikat sütteték a padokon, s gyönyörködtek a feldíszí-
tett májusfában.

Szívélyesen invitáltak. Dicsérjük a Jézus nevét, igyuk meg 
a szőlő levét, állt elém egy magas szikár férfi bokrétás ve zény-

bottal az egyik kezében, a másik-
ban borral telt pohár volt. Be mu tat-
ko zott, igaz 78 éves vagyok már, de 
még nem öreg. Ha ellátnak eleség-
gel, elbírok hat feleséggel. Huszá-
rosan vitézkedve, kacsintott egyet. 

Az asszonyok derűsen, kuncogva hallgatták. Aztán én kerültem 
sorra. Tudom-e mint mond az orvos a betegének? Nem tudtam. 
„Örülök a betegségnek, hiszen végül ebből élek.” A ráncok kö-
zül előderengő nevető szempárokból hullot tak a könnyek. A 
mel lettem ülő megjegyezte; ki fiatal korában megszokta a tán-
cot, vénségére is ugrál. Egymás szavába vágtak – „a mi időnk-
ben is” – majd elfáradt a szó. A szemben ülő nagymama apró 
sze me ámuló gyermekszemmé kerekedett, aztán lesütötte pilláit 
és szemérmesen mosolygott. Biztosan azokra a régi májusokra 
em lékezett. Mint a többiek is, a szerenádokra, a májusfákra, a 
ha talmas virágcsokrokra, az adott és kapott csókokra, a tavasz-
ra, a májusra. Az elfutott ifjúságokat szólongatták.

Tizenhat ember ült az udvaron egy májusfa körül, s leg-
alább tizenhat falu-város ölelkezett szavaikban, emlékeikben. 
Álmodtak, s az élet utána repült álmaiknak.

Oláh Gábor

ÉLETKÉPEK

A tavasz ünnepe

Kevesebb, mint egy hónap van hátra a 
2013/14. tanévből, lassan elkészülnek az utolsó 
té mazárók, elhangzanak a feleletek a jobb ér
dem jegyekért.

Ilyenkor végezzük el a számadást a tehetséggon
dozás során elért kimagasló eredményekről.

A tehetségekre felfigyelnek a tanító nénik, a sza
kos nevelők a tanóráikon. Az ilyen gyerekek átla
gon felüli képességekkel és személyiségjegyekkel 
ren delkeznek. A kiszűrés után következik az igazi 
tehetséggondozás, hiszen a tanórákon kívül hosz
szan, rendszeresen kell fejleszteni, fejlődni, ha a ta
nárdiák el akar érni valamilyen szép eredményt.

Az út a sikerig igen göröngyös, hiszen a mai 
gyerekek nem terhelhetők sok plusz munkával, nem 
szeretnek olvasni, a gyors ismeretszerzés hívei, 
„pör gősebbek”, mint az őket körülvevő világ általá
ban. Egy szó, mint száz – óriási tanulói szorgalomra 
van szükség, mert hiába öntjük a kis fejecskéjébe a 
tudást, ha ő abból nem építkezik tovább önállóan is.

Akikre igazán büszkék lehetünk, azok a tanu
lók, akik a Rétközi Iskolaszövetség tanulmányi ver
senyein 1–3., illetve megyei fordulókban 1–6. he
lyezettek lettek, vagy országos megmérettetésben 
volt részük.

Íme az összefoglaló táblázat.
Gratulálok a tanulóknak, felkészítőiknek az el

ért eredményekhez!
Viszontlátásra gyerekek – legalább egy kézfo

gás ere jéig – a tanévzáró ünnepségen!

Lejegyezte: 
Munkácsiné Kolozsi Katalin

Tanuló neve Hely Tantárgy Felkészítő tanár Helyszín Típus

Alsó tagozat

Vezendi Angelika (1.o.) 3. Rajz Mátyás Edit Kemecse RISZ

Orosz Mihály (3.o.) 3. Meseolvasó
Dr. Némethné 
Kósa Mónika

Kótaj RISZ

Márkus Lili (3.o.) 1. Mesemondó 
Dr. Némethné 
Kósa Mónika

Tiszatelek  RISZ

Pócsik Ábel (3.o.) 2. Mesemondó 
Dr. Némethné 
Kósa Mónika

Tiszatelek RISZ

Baka Petra Tamara (4.o.) 1. Mesemondó Toma Erzsébet Tiszatelek  RISZ

Gergely Ákos (4.o.) 3. Mesemondó Toma Erzsébet Tiszatelek  RISZ

Hegyes József (3.o.) 2. Szavaló 
Dr. Némethné 
Kósa Mónika

Gávavencsellő RISZ

Orosz Mihály (3.o.) 3. Szavaló 
Dr. Némethné 
Kósa Mónika

Gávavencsellő RISZ

Baka Petra Tamara (4.o.) 2. Szavaló Toma Erzsébet Gávavencsellő RISZ

Gergely Ákos (4.o.) 5. Imagine Logo
Munkácsiné 
Kolozsi Katalin

Nyíregyháza Megyei

Antoni Adrián (4.o.) 6. Imagine Logo
Munkácsiné 
Kolozsi Katalin

Nyíregyháza Megyei

Felső tagozat

Harkály Máté (5.o.) 1. Szavaló Pál Mónika Kék RISZ

Tropa Barbara (6.o.) 1. Szavaló Frank Edina Kék RISZ

Varga Dávid (6.o.)
2.
27.

Imagine Logo
Munkácsiné 
Kolozsi Katalin

Nyíregyháza 
Megyei 
Országos

Popovics Balázs (7.o.)

3.
35.

Imagine Logo
Munkácsiné 
Kolozsi Katalin

Nyíregyháza 
Megyei 
Országos

3.
Számítás-
technika 

Munkácsiné 
Kolozsi Katalin

Nyírbogdány RISZ

Akikre büszkék vagyunk…



A tó területén való tartóz
kodás általános szabályai a 
családta gok ra, kísérőkre és 
a vendégekre is kötelező ér
vényűek, ezek betartásáért 
a sporthorgász, bérletes és a 
napijegyes horgász is felelős
séggel tartozik. 

Gépkocsit a Rákóczi utca felől talál
ható zúzott kővel borított részén kell le
rakni. 

Horgászni napkeltétől napnyugtá
ig lehet. Éjszakai horgászat nincs, ki
vétel az előre meghirdetett időpon-
tokban. 

14 éven aluli gyerek nem hor
gászhat. 

Tóban fürödni tilos! Élő ál
latot a tóban fürdetni tilos! 

Etetőanyag behordása do
bóhenger al kalmazása enge
délyezett, etetőhajó használa
ta tilos. A behordás mértéke az 
esetenkénti 1,5 kg-ot nem ha
ladhatja meg.

Fenekező horgászat esetén 
etetőkosár használata engedé
lyezett. 

A hal kiemelésére a merí
tőháló (szák) használata kötele
ző!!! 

Tilos a halak szemébe és a ko
poltyújába nyúlni! 

Mélyre nyelt horog esetén a ho
rogszabadító használata kötelező!!! 

Szigorúan TILOS a halak bármilyen 
mód szerrel való megjelölése, esetleges 
csonkítása! 

A kifogott hallal minden horgász kö
teles a lehető legkíméletesebb módon 
bánni. 

A horgász a fogás után azonnal köte
les a megtartani kívánt, illetve a köte
lezően regisztrálandó hal becsült/mért 
súlyát egyedenként olvashatóan, egy
értelműen bejegyezni a fogási naplóba 
a pontos fogási idő feltüntetése mellett 

úgy, hogy a bejegyzés a későbbiekben 
ne legyen javítható. 

Az egyéb hal beírása a horgászat be
fejezésekor történjék 

A horgász két bottal horgászhat, bo
tonként maximum 2 horoggal. fenekező 
vagy úszós kézséggel. 

Pergetés tilos! 
A kifogott, de megtartani nem kívánt 

halat a mérlegelés, az alapos fertőtlení
tés, és esetleges fényképezést követően 

 
 

 

 
 

 
kíméletesen azonnal vissza kell helyez
ni. 

Minden csukára, süllőre horgászó 
személynek rendelkeznie kell szájfeszí
tővel, illetve a horog kiszedéséhez szin
tén nélkülözhetetlen fogóval, csipesz
szel. 

Egy haltartó szákban egyidejűleg 
csak egy horgász zsákmánya tárolható. 

Szájbilincsre csak ragadozó halat sza
bad fűzni. Egy szájbilincsre állatjóléti 
okok miatt csak egy hal tehető. 

Tilos más horgásztárs tulajdonát ké
pező tárgyat eltulajdonítani, megron
gálni, jogtalanul használni, tönkreten
ni, megsemmisíteni (horgászhely, stég, 
növényzet, fák, építmény, vízpart, stb.). 

Tilos az egyesület tulajdonát képező 
tárgyat, jelzőtáblát, használati és egyéb 
tárgyat, hirdetőtáblát, az azon lévő hor
gászrendet, közérdekű hirdetményt, ki
írást, értesítést megrongálni, levenni, 
megsemmisíteni, eltulajdonítani. 

A tóberendezési tárgyak (padok, 
WC, szemetes stb.) rendeltetésszerű 

hasz nálata, illetve állapotmegóvása 
min den horgász és vendég köteles
sége. 

Másokat szándékosan zavaró, 
túlzott alkoholos befolyásoltság 
alatt álló horgász személyekkel 
szemben fegyelmi eljárás kez
deményezhető, illetve a vendé
geknek a tó területén való tar
tózkodás megtiltható. 

Tilos szemetelni és szeme
tes helyen horgászni. Szemét
nek számít a szotyola- és tök
maghéj, valamint a cigaretta
csikk is, így azok eldobása is ti

los. A hulladékot a területre ki
helyezett kukákban lehet hagyni. 

Szemetes horgászállást maga 
mögött hagyó horgásszal szemben 

szabálysértési eljárás kezdeményez
hető. 

Tilos a víz, vagy vízpart bármilyen 
szennyezése (a víz szennyezésének szá
mít az állati eredetű hulladék, valamint 
minden romlott, penészes etetőanyag, 
stb.), tilos az élővilág számára felvehe
tetlen anyag vagy csali vízbe dobása, az 
etetőanyagon és csalin kívül bármilyen 
anyag vízbe juttatása. 

A Sirinya-horgásztó halőrei jogo
sultak a horgász okmányainak, zsák
mányának, indokolt esetben felszerelési 
tárgyainak, csomagjainak és gépkocsi
jának ellenőrzésére.
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HORGÁSZREND
Sirinya-horgásztó



7 2014. május

Ellenőrzési szempontból a tó terüle
tén belül tartózkodó vendégek és a láto
gatók is horgásznak minősülnek. 

A halőröket hatósági feladatot ellá
tó személyként fokozott jogi védelem 
illeti meg, intézkedéseik kötelező érvé
nyűek! 

Buj Község Önkormányzat, mint 
jogi személy az általa kezelt területeken 
az esetlegesen bekövetkezett balesete
kért és károkért felelősséget nem vállal, 
utólagos reklamációt nem fogad el. 

Az itt nem szabályozott egyéb kér
désekben a PTK, a horgászatra és a ter
mészetvédelemre vonatkozó jogszabá
lyok, továbbá a MOHOSZ által kiadott, 
MOHOSZ Országos Horgászrendje cí-
mű tájékoztató előírásai és rendelkezé
sei az irányadók. 

A horgászrend be nem tartása 
vagy megszegése a horgász azonnali 
ki tiltását eredményezheti. 

SPORTHORGÁSZ JEGY: 

1000,– forint/nap, halat nem tartal
maz. Abban az esetben, ha a horgász 
meg kívánja vásárolni a halat jelezni, 
kell a halőr felé. A halat napi áron kell 
megvásárolni. 

Heti jegy (hétfőtől – vasárnapig) 
5000,– forint, halat nem tartalmaz. Ab
ban az esetben, ha a horgász meg kíván
ja vásárolni a halat, jelezni kell a hal

őr felé. A halat napi áron kell megvá
sárolni. 

Havi jegy (érvényes a kiváltástól 
szá mított 30 napig) 15.000,– forint, ha
lat nem tartalmaz. Abban az esetben, ha 
a horgász meg kívánja vásárolni a ha
lat, jelezni kell a halőr felé. A halat napi 
áron kell megvásárolni. 

NAPIJEGYES HORGÁSZJEGY: 

3.000,– forint/nap. 3 kg nemes ha
lat és 3 kg egyéb halat tartalmaz. A hor
gász a 3 kg feletti kifogott mennyiséget 
köteles megvásárolni a napi áron nemes 
hal esetében. 

BÉRLETES HORGÁSZJEGY: 

10.000,– forintos bérlet. (10 alka
lom mal horgászatot) 10 kg nemes ha
lat és 15 kg egyéb halat tartalmaz. Ha 
a horgász a bérlet szerinti mennyiségű 
halat megfogta, új bérlet kell vásárolni 
a további horgászat folytatásához, vagy 
megvásárolja a halat napi áron, vagy 
napijegyes horgászjegyet vált. 

20.000,– forintos bérlet. (20 alka
lom mal horgászatot) 20 kg nemes ha
lat és 30 kg egyéb halat tartalmaz. Ha 
a horgász a bérlet szerinti mennyiségű 
halat megfogta, új bérletet kell vásárol
ni a további horgászat folytatásához, 
vagy megvásárolja a halat napi áron, 
vagy napijegyes horgászjegyet vált. 

A 3 kg feletti halat a horgász kö
teles a horgásztóba azonnal visszahe
lyezni!

Méretkorlátozások 
Ponty 30 cm 
Süllő 30 cm 
Csuka 40 cm 
Harcsa 50 cm 
Amur 40 cm 

Árjegyzék 
Harcsa 2.500,– Ft/kg 
Csuka 1.700,– Ft/kg 
Ponty 1.000,– Ft/kg 
Amur 1.000,– Ft/kg 
Kárász    600,– Ft/kg 

2014. május 1jén megnyílt 

a SIRINYA HORGÁSZTÓ.
Horgászni minden nap, 

napkeltétől-napnyugtáig, 
a helyszínen kihelyezett horgászrendnek 

megfelelően lehet.

Érdeklődés 

a 0642/205455 telefonszámon.

HORGÁSZOK FIGYELEM!
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Buj község önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: Barta Miklós Ferenc polgármester  •  Felelős szerkesztő: Mikovics Miklósné
Nyomdai munkálatok: Tóth Nyomda  •  Munkatársak: Csatlós András Zsoltné, Erdélyi Jánosné,
Dr. Németh Károly, Munkácsiné Kolozsi Katalin, Oláh Gábor, Popovics Norbert, Tóth Lajosné

 KÉZILABDA
A IV. korcsoportos kézilabdás lá

nyoknak Ibrányban rendezték meg a 
Hús véti Kupát 3 csapat részvételével. 
A házigazdák ellen kellett először meg
mutatni a tudásunkat, ami a két csapat 
szokásához híven kőkemény mérkő
zés ben mutatkozott meg. A védekezé
sünkkel nem is volt probléma, de a tá
madások befejezésénél gyakran válasz
tottunk rossz megoldást. Folyamatosan 
futottunk az eredmény után, de néhány 
perccel a vége előtt már 10:7-re veze
tett az ibrányi csapat. Talán ez kellett a 
lányoknak, hogy úgy kezdjenek el ját
szani, ahogy azt korábban megszokhat
tam tőlük. Gyors betörésekből és 1:1 el
leni szituációkból sikerült ledolgozni a 
hátrányunkat, majd az utolsó percben a 
győztes találatot is elértük (11:10). A lá
nyok hatalmasat küzdve mutatták meg, 
hogyan kell a sírból visszahozni egy 
meccset. 

Rögtön ezután Geszteréd csapata kö
vetkezett. Már az elején látszott, hogy 
sokat kivett belőlünk az előző meccs, 
mert nagyon pontatlanul játszottunk. Az 
ellenfélnél viszont feltűnt egy olyan já
tékos, aki már elballagott az iskolából. 
Ezt később be is bizonyítottuk és így hi
ába dobott nekünk 8 gólt a túlkoros já
tékos és kaptunk ki tőlük 2 góllal, a sza
bályok értelmében kizárásra került a 

geszterédi csapat. Az ibrányiak ellen 
azért még lejátszották a mérkőzésüket, 
de a végeredményt már nem befolyásol
ta a mérkőzés.

Végeredmény:
1. Buj 
2. Ibrány
3. Geszteréd

A csapatból Bodnár 
Eszter és Koós Mar tina 
és Humicskó Hajnal-
ka játéka emel hető ki. A 
csa pat tagjai voltak még: 
Svá ner Lívia, Mihalik 
Alexandra, Csatlós Ág-
nes, Humicskó Gabriel-
la, Csikós Lívia, Vajkó 
Zsó fia, Kanalas Katalin, Tóth Lívia, Ne-
mes Diána, Gergely Zsófia.

 LÁNY LABDARÚGÁS
Évek óta a legjobbak között vagyunk 

a megyében lány labdarúgásban. Az idei 
évben is célunk volt, hogy bekerüljünk 
a legjobb csapatok közé. Ehhez első
ként a nagykörzeti döntőt kellett meg
nyernünk, amit Baktalórántházán ren
deztek meg. A házigazdák ellen renge
tek helyzetet dolgoztunk ki, de mégis 
„csak” egy szerencsés góllal tudtuk le
győzni őket, köszönhetően Vajkó Zsófia 

önfeláldozó megoldásá
nak. Nyírtét ellen már 
szinte minden sikerült. 
Bodnár Eszter és Csikós 
Lívia folyamatosan zör
gette az ellenfél hálóját, 
majd Mihalik Alexandra 
bombájával ki is alakult 
a 6:0-s végeredmény. A 
döntőben Levelek csa
pata következett, amely 
a mérkőzés elején rög
tön meg is szerezte a ve
zetést. Ezután újból be
indultak a lányok és ha

tározott védekezésünknek köszönhető
en, folyamatosan nyomás alatt tartottuk 
a levelekieket. Ez a fölény gólokban is 

megmutatkozott, mivel Eszter, Lívia és 
Zsófi összesen 4 gólt rámoltak be. 4:1-es 
győzelmünk azt jelentette, hogy tovább
jutottunk a megyei elődöntőbe, amit 
Gyulaházán rendeztek meg. A sorso
lás nem nagyon kedvezett nekünk, mi
vel két nagy iskolával kerültünk össze. 
Mindkét nyírbátori csapattól vereséget 
szenvedtünk úgy, hogy egyáltalán nem 
voltak jobbak nálunk. A vereség azért is 
fájó, mert az egyik bátori csapat a me
gyei döntőt is megnyerve kijutott az or
szágos döntőre, ahová talán nekünk kel
lett volna…

Buj–Baktalórántháza 1:0
Buj–Nyírtét 6:0
Buj–Levelek 4:1
 Buj–Nyírbátor,
    Báthory I. Ált. Isk. 2:5
 Buj–Nyírbátor,
    MagyarAngol Ált. Isk. 4:6

A csapat tagjai voltak: Bodnár Esz-
ter, Koós Martina, Sváner Lívia, Mihalik 
Alexandra, Csatlós Ágnes, Csikós Lívia, 
Vajkó Zsófia, Kanalas Katalin, Tóth Lí-
via, Ádám Bettina.

Az eredményekhez mindenkinek gra  
tulálunk!

Popovics Norbert
testnevelő

DSE SPORTHÍREK


