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Júniusban elbúcsúztattuk a tanévet, a maga 183 tanítási napjá-
val. A tanév történéseit, az oktatás-nevelés időszerű kérdéseit a 
ne velők különböző fórumokon, kisebb-nagyobb cso por tokban 
elemzik, értékelik. A szülők, gyerekek számára pedig az ilyen-
kor megkapott bizonyítvány az „összefoglaló elemzés”. 

Munkánk során elsősorban a kompetencia alapú oktatásra tö
rekedtünk, ami az elsajátítandó ismereteken túl más készségek, jár
tasságok kialakítását is jelenti, pl. hasznos életvezetés, prob léma-
megoldás, illemtanács, konfliktuskezelés, digitális kom petencia.

Tanórákon igyekeztünk a tavaly tanult, innovatív módszereket 
használni, differenciáltan, egyénileg fejleszteni a tanulókat az új 
He lyi Pedagógiai Programunk szerint. 

A tanítás-tanuláson kívül számos eseményben bővelkedett az 
elmúlt tanév: szerveztünk háromhetes projektet Szülőföldünk mot
tóval, Rákóczi-hetet, úszásoktatásokat, farsangokat, színházlátoga
tásokat, kirándulásokat, hogy csak a legterjedelmesebbeket emel
jük ki. A közös jellemző az volt, hogy a ha gyományok mentén to-
vábbhaladva, sok-sok új öt letet próbáltunk ki.

Az egyik legkülön le gesebb program a Co me nius nemzetkö-
zi kapcsolat pályázati folyamata volt, melyben 3 külföldi utazást 
hajtott végre 8 pedagó
gus, Tóth Lajosné tanár
nő koordi nálásával. Gra-
tulálunk a sikeres pályá-
zat hoz, és további erőt 
kí vánunk a következő 
tan évhez! Az utazások 
so rában Magyarország, 
Buj következik, szeptem
ber utolsó hetében fogad
juk a mintegy 10-15 fős, 
5 országból érkező peda
gógus-delegációt! 

A tanulmányi eredmények alakulása: 

Ebben az évben az 5. b osztály lépett fel a képzeletbeli dobo gó 
legmagasabb fokára a tanulmányi versenyben. Osztályátlaguk: 4,0, 
az iskolai átlag: 3,6. Kitűnő: 26 tanuló.

Tanulóink száma 217 fő volt, akik 12 osztályban, 6 napközis 
és 1 tanulószobás csoportban foglalkoztak. Több sikeres pályázat 
se gített abban bennünket, hogy tökéletes tárgyi feltételek közepette 
dol gozzunk. 

—  TIOP-1.1.1-07/1. jelű, 2008. óta elhúzódó pályázatunk rea
lizálódott május hónapban. Interaktív táblákat, számítógépe
ket kaptunk több, mint 10 millió forint értékben. Nem kellett 
önrészt biztosítani.
 A pályázattal kapcsolatos feladat a következő tanévre: – a 
tanórákbizonyosszázalékábankötelezőhasználniazújesz-
közöket. 

— Integrált Pedagógia Rendszer működtetése.
— Művészeti oktatás feltételeinek javítása.
—  A Nemzeti Kulturális Alaptól könyvtárfejlesztési pályázat 

1.340.000,– Ft. A 150.000,– Ft saját erővel kiegészülve a 
könyvtár teljes berendezése megújul, – polcok, asztalok, 
székek. Árvai Csilla – fiatal könyvtáros ezzel a sikeres mun
kájával kezdheti meg ténykedését. Gratulálunk!

A négy művészeti tanszakon 81 tanuló szerzett bizonyítványt, 
majd május végén egy sikeres gálaműsorral zártuk a művészeti ok
tatás szorgalmi évét. Sajnos nem minden szülő volt kíváncsi gyer-
me ke hangszeres, előadói, vagy tánctudására. Pedig a színpadra 
fel lépők rögtön hozzátartozóikat keresik a tekintetükkel, figyelik 
reakciójukat.

Munkánk során gyakorta kaptunk a szülőktől is segítséget a 
prog ramok szervezésében, lebonyolításában. A javaslatok az osz-
tály főnököktől erednek, hiszen ők tapasztalják az aktív közreműkö-
dést. A tanévzáró ünnepségen kívül, szeretnénk a helyi újságban is 
nyil vánosságra hozni a neveket:

Vaszil József és Józsefné, Rábainé Lengyel Karolina, Baka 
József, Kónyáné Balogh Ibolya, Kocsis Andrásné, Gergely Atti
la, Kósa Ildikó, Hudákné Horváth Tünde, Szabóné Fekete Ágnes,  

Tanévzárás, összegzés 2010/2011-ről

A tanévzáró ünnepségen először viselte minden tanuló 
és tanár az iskola nyakkendőjét
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Kövér Gyuláné, Harkály Gyuláné, Tóth Emese, Hovánszki Istvánné, 
Fodor Györgyné, Zson Tiborné, Popovics Ferencné, Ács Istvánné, 
Boj tos Julianna, Virágné Moldván Mária, Katóné Vincze Judit, 
Koós Róbertné, Gál Csaba, és Csabáné, Sváner Róbert, Benyusz 
Jánosné, Sze pesvári Béla, Vincze Mihályné, Hajdu Gézáné, Nagy 
Mária, Ho mo nai Csaba, Vargáné Bukai Andrea, Fazekasné Ka
tó Mária, Pál Mó nika, Balogh Brigitta, Kovács Zoltánné, Orosz 
Lászlóné, Fintor Zoltán. 

Nyerges Flóra 7.o. tanuló részesült a tanévzáró ünnepségen 
igaz gatói dicséretben. Kitűnt a többiek közül eredményességével 
– egy mesterötöst vitt végbe: két 1., két 2., megyei 4. hely részese. 
Nem csak a tanulmányi versenyeken, de a sportban is jeleskedett: 
ké zilabdázott, futballozott. 

Sok értékes tanulmányi siker született ebben a tanévben. Sze
rény tárgy jutalommal ismertük el azoknak a tanulóknak a mun
káját, akik a Rétközi Iskolaszövetség 1–3, megyei 1–6 helyezései 
között szerepeltek.

Tanuló neve Hely Tantárgy Felkészítő tanár Helyszín Típus

Alsó tagozat

Szunyogh Tamás (4.o.) 3. Rajz Bartáné Szanics Éva,
Podlovics Imre Kemecse RISZ

Bancsók Viktória (3.o.) 2.
Hangos meseolvasó Laub Ilona Kótaj RISZ

Vajkó Zsófia (3.o.) 3.

Rácz Boglárka (1.o.) 2. Szavaló Toma Erzsébet Paszab RISZ

Kocsis Krisztina (4.o.) 3. Mesemondó Bartáné Szanics Éva Tiszatelek RISZ

Béres Dániel (4.o.) 3. Matematika Bartáné Szanics Éva Nyírpazony RISZ

Popovics Balázs (4.o.) 2.
Informatika-Logo Munkácsiné Kolozsi 

Katalin Nyíregyháza Megyei 
Béres Dániel (4.o.) 4.

Felső tagozat

Nyerges Flóra (7.o.) 1. Megyei prózamondó

Frank Edina

Nyíregyháza Megyei

Nyerges Flóra (7.o.) 1. Prózamondó Kék RISZ

Nyerges Flóra (7.o.) 2. Szavaló Gávavencsellő RISZ

Nyerges Flóra (7.o.) 2. Informatika Munkácsiné Kolozsi 
Katalin

Nyírbogdány RISZ

Nyerges Flóra (7.o.) 4. RUT-IN-FO Nyíregyháza Megyei 

Géczi Fábián 3. (8.o.) 3. Történelem Géczi Ferenc Gégény RISZ

Géczi Fábián 3. (8.o.) 3. Angol Pető Attila Ibrány RISZ

Dankó Dávid (8.o.) 1. Rajz Podlovics Imre Demecser RISZ

Varkoly Nelli (6.o.) 2. Szavaló Molnárné Márta 
Erika

Gávavencsellő RISZ

Oláh Fanni (6.o.) 3. Helyesírás Kemecse RISZ

Szunyogh Roland (5.o.) 3. Rajz Podlovics Imre Demecser RISZ

Fazekas János 6. RUT-IN-FO
Munkácsiné Kolozsi 
Katalin

Nyíregyháza Megyei 

Fazekas János (6.o.) 
20+1!! 3. Informatika Nyírbogdány RISZ

Sport

Koós Martina (4.o.) 2. Egyéni 3 tusa Mester János

Csapat: 
Koós Martina
Kocsis Krisztina
Nagy Vivien

3. Csapat 3 tusa Mester János

Csapat:
Béres Dániel
Bakos Attila
Horváth András
Popovics Balázs
Szepesvári Patrik

2. Csapat 3 tusa Mester János
Popovics Norbert

Korpai Angéla (7.o.) 3. Kislabdahajítás Popovics Norbert

Ádám Mihály (8.o.) 1.
3.

5 tusa
Kislabdahajítás Popovics Norbert Nagykörzeti

Csapat:
Ádám Mihály
Dankó Dávid
Dorcsák Attila
Kocsis Krisztián
Kovács István
Takács Zoltán

2. Csapat 5 tusa Mester János 
Popovics Norbert Nagykörzeti

Hét elbúcsúzó, 8.o. tanuló kapott a ballagási ünnepségen 1–1 
tán cos ezüst medált emlékül. A meghatározó érdemük az volt, hogy 
is kolánk néptánc csoportjának alapító tagjai. Igen magas szín
vonalra jutottak e tánc műfajban, számos ünnepségen, rendezvé
nyen gyönyörködhettünk műsorukban. 

Név szerint: Vaszil Nóra, Kovács Zoltán, Béres Krisztián, Bé-
nyei Dominika, Fintor Vivien, Homonai Virág, Szunyogh Andrea.

Egy pedagógus kollégától is elbúcsúztunk nyugdíjba vonulása 
al kalmából – Podlovics Imréné tanárnő az új tanévben már nem áll 
munkába.

1975-ben 36 éve, Bujon kezdte el a tanítást, fiatal pályakezdő
ként – és lám, itt fejezi be. Iskolánk meghatározó személyisége, ma-
tematika-műszaki ismeretek tanára volt. Ifjú nevelőként számos gya
logos vándortáborozást vezetett, magas színvonalon oktatta a mate
matikát, folyamatosan osztályfőnöki feladatokat látott el. Nyugdíjba 
vonulása alkalmával, Pedagógus napon átvehette a Nem zeti Erőfor
rás Minisztérium Pedagógus Szolgálati Emlékérmét. 

Ahogyan erről már tájékoztattuk az ol
vasókat további három munkatársunk vo
nult nyugdíjba: Fazekas Gézáné (könyvtá
ros), Vaszil Miklósné (iskolatitkár), Turóczi 
Mi hályné (takarítónő). További erőt, egész
séget kívánunk nekik a jövőben!

A 26 kitűnő tanulmányi eredményt el
ért tanuló munkáját 1–1 értékes könyvvel is-
mertük el. Ezeket a csodálatos jutalomköny-
veket id. Géczi Ferenc – Buj község Díszpol-
gára és felesége, Éva néni – adományozta, 
melyet nagy szeretettel megköszönünk a helyi 
újságban is. Immáron 5. éve tisztel, ill. örven
deztet meg bennünket az Igazgató Úr. A köny
vek átadásában szívesen közreműködött.

Szép nyarat, jó pihenést, tartalmas szün
időt kívánok a diákjainknak, tanárainknak. 
Vi szontlátásra szeptember elsején!

Lejegyezte:Munkácsiné Kolozsi Katalin

A tanulmányi verseny győztese  
az 5.b osztály

Nyerges Flóra Adél igazgatói dicséretet 
kapott, mint legjobban versenyző diák



3
2011. július

Az eddigi életem során számtalan elis-
me  résben, kitüntetésben részesültem. Biz
tosan mindegyiket megszolgáltam, büszke 
is vagyok rájuk. Mégis legkedvesebb közöt
tük az Elemi Népiskolai megsárgult értesítő 
könyvecske, amelyik dokumentál ja, hogy 
a buji elemi iskolában 1936 és 1924 között 
vé gig kitűnő eredményt értem el. Büszkén 
mutogatom ma is az unokáimnak. Haraszti 
D. Attila volt a tanárom, Zsol dos Ferenc az 
igaz gató és Szirok Zoltán református lelkész 
az iskolaszék elnöke. S mi történt az elemi 
iskola elvégzése után, faggattak a gyerekek. 
Apám szabó volt, anyám varrónő, kezdtem. 
Azt szerették volna, hogy én is igazi becsü
letes iparos, munkásember legyek, mint ők. 
A tanítóim beszélték rá őket, hogy tovább
tanuljak. Saját erőből, a háborús körülmé
nyek miatt ezt nem vállalhatták, s ekkor jött 
a Kle bels berg Kunó által megálmodott és 
majd be vezetett „Horthy ösztöndíj”. 

A hatalom ugyanis rájött, hogy a dek
lasszálódó úri osztály felfrissítésre szorul. A 
helyzet pedig adott volt, sok tízezer tehet

séges gyerek várt arra, hogy tanulhasson. 
Az igen alapos tesztelés, kiválasztás után, a 
kiválasztottak a megyénkben is 32-en meg
kezdhették a tanulmányaikat Kis vár dán a 
Bessenyei Gimnáziumban, fa lunk ból egye
dül én. Minden költséget, a kol légiumot is 
az állam vállalta. 

Ma újból egyre többen halljuk Kle bels-
berg Kunó nevét. Ki is volt ő? Elég, ha tet
teit, megnyilvánulásait ismerjük, ezek mi
nősítik az embert is. Példakép lehetne ma 
is. A Klebelsberg-féle oktatáspolitika je-
len tős lépés volt az akkori európai szintet 
megközelítő oktatás felé, s ez nyitás is volt 
többek között a továbbtanulás lehetőségei 
felé is. Abban a válságos helyzetben sem 
volt mellébeszélés, megteremtette annak az 
anya gi feltételeit is. Köszönöm, köszönjük 
Klebelsberg Kunó (1985–1932).

Gondolataiból:
–  „Imádkozzatok az igaz vezetőkért, a 

családokért, a gyerekekért, a falusi is
kolákért, a tanárokért, a tanítókért.”

–  „Mert lehet egy nemzetet szegénnyé, 
koldussá tenni, de ha a nemzetben la
koz szellemi és erkölcsi erőket meg-
tar tani és gyarapítani is képesek va
gyunk, akkor a nemzet nincsen elvesz
ve, és mindent vissza lehet szeretni.”

–  „Ha a kultúrfölényünket elveszítjük, 
kitörölnek bennünket az önálló nem
zetek sorából.”

A számok is beszélnek:
–  Három év alatt 5284 tantermet, 2278 

tanulói lakást és 8062 új iskolai objek
tumot építettek. Azon kívül az elcsa tol-
tak helyett három egyetemet (a pé csit, 
a szegedit, a debrecenit) és 21 klinikát, 
nem könnyű gazdasági helyzetben.

–  Az analfabetizmus felszámolását célul 
tűző népiskolai építési program ke-
retében öt esztendő alatt ötezer nép is-
ko lát létesítettek.

Oláh Gábor

Tanulságként és példaként a mindenkori hatalomnak
Tanévzáró apropóján

Ballagás az óvodában
„Hej, óvoda, óvoda, ég veled, te kacsalábon forgó, ékes palota!
Elhagyjuk sok fényes termed, többet nem sétálunk benned.
Isten veled, óvoda!
Holnap mi már nem csak játszunk, fogócskázunk, bújócskázunk.
Hív a komoly kötelesség, hív minket az iskola.”

Óvodás gyermekeink életének fontos állomásához érkeztünk 
2011. június 15-én. A nagycsoportosok elbúcsúztak az óvó néniktől, 
dajka nénitől, az óvodától. Nagy lépés ez számukra, hiszen éle tük 
gondtalan szakasza véget ért. Eddig a játék volt legfontosabb te-
vé kenységük. Az óvoda falai között óvtuk őket, vigyáztunk rájuk, 
sokat játszottunk, beszélgettünk, énekeltünk, verseltünk, meséltünk. 
Meghatározó élményekre, tudásra tettek szert. Szep tembertől ko-
moly iskolásként tekintünk majd rájuk. Minden nap újabb és újabb 
fel adat, kaland várja őket. Egy nagy utazás, mely során elérkeznek 
majd Betű- és Számországba. Itt megis mer kedhetnek a betűk és 
számok csodás, titokzatos világával. 

A ballagó gyerekek izgatottan készültek a nagy napra. Az ügyes 
kezű anyukáknak köszönhetően szépen feldíszített tornaterem jelez-
te, hogy ez a nap csak róluk szól, ők az igazi ünnepeltek. A rendez-
vényt Graczka Istvánné intézményegység vezető kö szöntő beszéde 
nyi totta meg. A kedves szavak után átadta az em léklapokat azok-
nak a szülőknek, akik éveken keresztül önzetlen munkájukkal sokat 

tettek az óvodás gyermekekért, segítették az óvoda szépülését, 
fej lesztését (Árvai Csilla, Kósa Ildikó, Nagy Zol tánné, Vajda Éva). 
Ezután következett a gyerekek műsora. A négy őselem (levegő, tűz, 
víz, föld) köré csoportosítva csendült fel minden kedves rím, dallam, 
mese, tánc, mely a szíveket célozta meg, és utólag megállapíthatom, 
hogy telibe talált. A szülők, nagyszülők, rokonok, ismerősök könnye-
ikkel küszködve nevettek, a meghatottság jeleként sírtak, büszkén 
tekintettek szemük fényére. A hagyományoknak megfelelően a kis 
és középső csoportos gyerekek elköszöntek a búcsúzó nagycsopor-
tosoktól, majd Tálas Mihály parókus úr megáldotta az iskolába ké-
szülő gyerekeket. A Napfény Nyugdíjas Egyesület nevében Németh 
Erzsébet és Boj tos Józsefné ajándékkal kedveskedett az ünnepel-
teknek. Az ese mény lezárásaként a szülők megköszönték az óvó 
néniknek, dajka néninek a három év munkáját.

Búcsúzó nagycsoportosaink: Bakos Bianka, Bakos Szintia, Ban csók 
Enikő, Bancsók Milán, Barnai Viktória, Bereczki Vivien, Cservenyák 
Ke vin, Cservenyák Vanessza, Drótos Erzsébet, Durányik Gabriella,  
Hegyes József, Hudák Patrik, Kocsis Krisz to fer, Kotrányi János, Ko-
vács Alex, Lakatos Vanda, Lovas László, Márkus Lili, Molnár Bianka, 
Nagy Emese, Nagy Zoltán, Orosz Mihály, Pataki István, Pócsik Ábel, 
Radó Margit, Szarka Fanni, Tropa Ágnes.

Harkály Gyuláné óvodapedagógus



Sok kirándulást szerveztünk már, ahon
nan mindig sok élménnyel tértünk haza. 
Most régi álom vált valóra, eljutottunk az 
or szág még nem látott (részeire) tájaira.

Első látnivaló a Művészetek Palotája 
volt. Jól szemügyre vettük már kívülről is, a 
ki  látóból csodáltuk Buda látnivalóit, a moz-
gal mas életet a Dunán. Aztán eljutottunk 
a Palotába. Remek idegenvezetőnk volt – 
ámu latba ejtett a csoda, ami ott volt. Leírni 
nem is lehet, azt látni kell. Nem véletlenül 
volt olyan véleménynyilvánítás, ha csak eny
nyi lett volna a kirándulás célja, már ez is 
megérte.

Az első nap programjában szerepelt még a 
Velencei tó megtekintése és Székesfehérvár ne-
vezetessége. A Bence hegyről gyönyörködtünk 
az elénk táruló tóban, a víz felől jövő áramlat 
felfrissített valamennyiőnket. Velencén felfris
sültünk a finom fagylalttól, hűs üdítőtől.

Aztán Székesfehérvárig meg sem áll
tunk. Az idegenvezetőnk – Magdika – már iz-
gatottan várt ránk. Attól félt, hogy nem si ke rül 
megnéznünk és hallgatnunk a harangjátéko
kat. Szerencsénk volt, hisz időben ott vol tunk 
és boldogság töltött el bennünket a já tékoktól. 
Először a kicsi, majd nagyobb s még nagyobb 
harangok csendültek. Valami csodálatos volt.

Ezután utunk a Bazilikába vezetett. Szé
kesfehérvár történelmi vonatkozásokban, 
mű emlékekben kiemelkedően gazdag város. 
1972-ben ünnepelte alapításának ezeréves 
évfordulóját. Nevezetességei közül meg néz-
tük a Bazilikát. Nagyon szép a belső tere. A 
fő oltár, a három mellékoltár, a rokokó bú tor-
zat.

Idegenvezetőnk jóvoltából felidéződött a 
történelem. A díszkút környéke igen hangu-
latos volt. „Öleljük meg egymást!” napot 
tar tottak, melynek mi is részesei voltunk.

Innen tovább sétálva értünk el a közép
kori Alba Regia szívéhez, a hajdani székes
egyház és királyi palota helyén az ásatások 
során kialakított Romkerthez. Nagyon sokat 
mesélt idegenvezetőnk. 

Ezután gyönyörködtünk Székesfehérvár 
vi rágórájában, ahol szebbnél-szebb színes vi-
rágokból van kialakítva az óra, még a dátum, 
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Osztály, vigyázz!
„ Ma összegyűlünk e szelíd szigetre, 

Melynek vihar nem ronthatja falát, 
Ma összebújunk szépen a szívedre 
Mint anya szívére a kis család.”

   (Tóth Árpád)

Talán a költővel együtt valami hasonlót 
érezhettünk mikor 2011. július 2-án össze
gyűltünk az iskola ebédlőjében, azzal a cél
lal, hogy mint egykori osztálytársak 25 év 
után először találkozzunk. Úgy gondoltuk 
va lamennyien, hogy szükségünk van erre a 
találkozásra, az együttlétre, a visszatekintés
re és az emlékezésre.

Egymás üdvözlése után köszönetet 
mond tunk tanárainknak, akik annak idején 
neveltek, akik belénk táplálták az anyanyelv 
szeretetét. Olyan szellemi munícióval láttak 
el bennünket, amellyel azután megálltuk he
lyünket a középiskolában, és néhányan még 
a felsőfokú tanulmányaink során is bátran tá
maszkodhattunk az itt megszerzett tudásra.

Külön öröm volt számunkra, hogy ezt 
a köszönetet személyesen mondhattuk el 
Mun kácsiné Kolozsi Katalinnak (egykori 
osz tályfőnökünknek) és Podlovics Imrének, 
akik jelenlétükkel megtiszteltek bennünket.

A találkozó emelkedett, örömteli han
gulatához mindenki hozzájárult. Ha mással 
nem, hát azzal, hogy megosztotta velünk sa
ját életének fordulatait, vidám vagy megható 
eseményeit. Jó volt hallgatni a beszámolókat 
a szakmai sikerekről, a családi élet kitelje
sedéséről. Elégedettség sugárzott a beszélők 
arcáról, mindenki megfelelt az élet kihívásá
nak, kezük munkájával teremtettek megélhe-
tést családjuk számára.

Az ízletes vacsora elfogyasztása előtt, 
melyet a konyhai dolgozók térítésmentesen 
készítettek el számunkra, kivetítőn régi ké

peket nézegettünk. A sok-sok emlékből fel
idéztük, a mozgalmas úttörőéletet, eljutot
tunk Csillebércre, Zánkára is, micsoda élmé
nyek! Abban az időben ezek nagy dolgoknak 
számítottak! 

Akadályversenyeken vettünk részt, ki
egyensúlyozottak voltunk, soha nem unat
koztunk. Nagy érdeklődést mutattunk min
den iránt. Boldogok voltunk. Jó volt felidéz
ni a régi emlékeket, a közös programokat, és 
csínytevéseket, az együtt töltött időt. Sajnál
juk, hogy többen nem jöttek el, még falube
liek sem, hiszen egy emlékezetes délutánról 
maradtak le.

Eltelt 25 olyan év az életünkben, me
lyet sohasem felejtünk el. Olyan 25 év mely 
idő alatt lehet, hogy csak percekre futottunk 
össze. De, 2011. június 2-án újra találkoz
tunk. Ez olyan élmény volt, amit nem lehet 
el felejteni. Csodás délutánt tölthettünk volt 
is kolánkban, ahol újra buji diáknak érezhet
tük magunkat. Tanáraink és osztálytársaink 
szeretete, közvetlensége minden várakozást 

felülmúlt. Régi ismerősként, mi több, ba
rátként köszöntöttük egymást. Öröm volt 
mesélni, mert tudtuk, olyan fülek hallgat
nak minket, akikkel sok-sok időt töltöttünk 
együtt; réges-régen egy általános iskolában, 
mely valahol meghatározta tanulmányain
kat, mai karakterünket, mai világlátásunkat. 
Mindenkinek nagyon köszönjük, hogy részt 
vett ezen a csodálatos délutánon és estén! 
Kü lönösen volt Tanárainknak: az Osztályfő
nöknek, aki ma már iskolánk igazgatónője, 
és a Tanár Úrnak, aki a testnevelés és rajz 
meg szerettetője, örülünk, hogy jelenlétükkel 
meg tisztelték találkozónkat. A konyhai dol-
go zóknak (Gyöngyikének és Ilikének), akik 
finom vacsorát készítettek nekünk. Valamint 
Nektek Kedves Osztálytársak, akik nélkül 
ez az este, nem lett volna ilyen igazi, ilyen 
őszin te, ilyen varázslatos!

Viszontlátásra 5 év múlva…

Valcsák Tünde és Pápa Csaba
szervezők

A Napfény Nyugdíjas Egyesület életéből



év, hónap, nap is. Láttuk a Vörösmarty Szín-
ház épületét, a Ligetet. Kellemesen elfárad
va érkeztünk meg szálláshelyünkre.

A következő nap is bővelkedett progra
mokban Pécs nevezetességeinek megisme
rése. Pécs a Mecsek déli lábánál fekszik. 
Sokat köszönhetünk a Nyugdíjas Szövetség 
aktív tagjának – Palotainé Ildikó – ő volt 
segítségünkre, megrendelte a „kisvonatot”, 
ebédet. Tudniillik 11 órakor indult a város
néző „kisvonat”. Egy óra volt a városnézés 
idegenvezetővel. A főtérre – Széchenyi tér, 
ez a város szíve – érkeztünk meg, ahol várta 
a csoportot Bodó Judit idegenvezető.

A tér nevezetességeivel ismerkedtünk. 
A térre 12 utca vezet. Nagyméretű épüle
tek találhatók itt. A Megyeháza, Nagy Lajos 
Gimnázium, Nádor Szálló, a tér északi lezá
rásaként emelkedik az ország legnagyobb 
méretű török kori épülete Gázi Kaszim pa
sa dzsámija, a jelenlegi belvárosi templom. 
Egészében és számos részletében ma is az 
eredeti állapotot mutatja.

A hűs pincében elfogyasztott ebéd után 
a Zsolnay Múzeum kiállított tárgyait cso
dálhattuk. Pécs nevezetességei közül a Dóm 
térre mentünk. A tér kiképzése is művészi.

A tér északi részét nagyarányú épüle
tek veszik körül. Első pillantásra szemünk 
elé tárult a négytornyos Székesegyház. Az 
ország legértékesebb középkori műemléke
inek egyike. I. István király kezdte építtetni, 

aztán minden század épített, alakított vala
mit. A templomot az elmúlt században res
taurálták. Nagyon szép a belső kiképzése, az 
itt elhelyezett díszítmények lenyűgöző lát
ványt nyújtanak.

Az altemplom megtekintése számunkra 
örökké emlékezetes marad. Az idegenvezető 
itt ismertette velünk, hogy a templom víz
ben álló fenyőfákon áll, tudniillik a fenyő a 
vízben megmarad, a víz szintjét ellenőrzik, 
hogy állandó magasságú legyen.

Búcsút vettünk segítőinktől és Pécstől. 
Utunk Zengővárkonyba vezetett.

Egyik ámulatból a másikba estünk. Itt 
néztük meg a Tojás Múzeumot, s majd a 
Szalma Múzeumot. Egy 300 lelkes telepü
lésen láttunk csodálatosnál csodálatosabb 
dolgokat. Egész apró tojásoktól kezdve ami 
létezik tojás, több ezer, az itt megtalálható 
patkolva, hímezve, riselve, gyöngyökkel dí
szítve, festve. Felfoghatatlan volt számunk
ra, hogy lehet Rákóczi és szatmári mintát 
varrni a tojásra. István királyt koronával, 
jogarral ráverni, szebbnél szebb riselt tojást 
készíteni. A szomszéd múzeumban szalmá
ból készült minden, amit csak el lehet kép
zelni. Ott mindent láttunk, a terítők csodála
tosak voltak, s a többi tárgy is.

A látvány leírhatatlan volt. Finom fagy
lalt és üdítő fogyasztása után elköszöntünk 

a falut kettészelő patakocskától, forrásvízzel 
megtöltöttük az üvegeket, búcsút intettünk 
Zengővárkonynak, s elindultunk az előttünk 
álló hosszú úton.

Köszönjük Barta Miklós Ferenc polgár
mester úrnak, Buhajla János képviselő úrnak, 
hogy anyagilag támogatták kirándulásunkat.

A kirándulás nagy élmény volt számunk
ra, amely sokáig téma marad a résztvevők 
között.

Köszönjük Angyal Csaba a Trans Tour 
buszsofőrjének türelmét, segítőkészségét, 
kívánunk még nagyon sok balesetmentes 
vezetést számára.

Június 30-ra Kékről, a Kék Madár Nyug
díjas Egyesülettől kaptunk meghívót baráti 
találkozóra. Nagy szeretettel fogadtak ben
nünket. Vendéglátásuk kellemes időtöltést 
biztosított számunkra.

Július 2-ára a paszabi Szőttes Napokra 
szólt a meghívó. A meghívásnak eleget tet
tünk. Felkérésünknek eleget téve énekkarunk 
operett dalokat adott elő, mely nagy tetszést 
aratott. A közönség velünk együtt énekelt. 
Finom ebéd elfogyasztása után megnéztük a 
kiállítást, a szövőházat, a népművészeti sát
rakat. A csepergő eső ellenére kellemes volt 
a napunk, s jól éreztük magunkat.

Németh Erzsébet egyesületelnöke
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Akkor is forró nyár volt, perzselt a határ. Nyári vakáción
voltamotthon,Jánosbátyámatahatárbanértemutol.Üdvözlés
utánmindjárt érdeklődni kezdett. Jó, hogymegjött az úrfi, de
nemúgyvanaz,hogyhamarjöttem,gyorsanmegyek,kellidea
segítség.

Ottegytartalékkaszaanagyfaalatt,fendmegésgyere,állj
beodaasorba.Marokszedőnekpedigalegszebblánytállítom
mögéd. Látta a tanácstalanságomat,
folytatta. Vagy ezt nem tanítják a ma-
gas egyetemen? Nem kímélt továbbra
sem. Zsuzsi nénéd tett a kosárba bam-
bit is, igyál.Nevetett,megérdemled ezt
is ti találtátokkiottPesten.Mégolyat
hallani–füstölgött–aratóknakbambit.Aratóknakpálinkakell
ésszalonna,attólvanazerő.Na,gyere,mondtamajdengesztel-
ve,csakmegneszúrjaalábadatatarló.Megismutatta,olyan
egyszerűvolt,csakcsúsztatnikellettatalpamat.Azértutoljára,
mégegyszercsakmegcsípett.Gábor,nekedtudnikellenearégi
igazságot:hanincseszed,legyennoteszed.

Belekezdtemamunkába,deazelsősuhintásutánmárcsődöt
mondtam.Akaszahegyeminduntalanbeleakadtaföldbe.Las
sanfordultam,mintazuszály.Ömlöttrólamavíz,akaromel
nehezedett,sütöttanapésénmégisacsillagokatláttam.Akkor
voltam 20 éves, János bátyámmegmár elmúlt 60 éves. Csak
ahátátláttam,megazt,hogyhátrahátrapillantvaösszemoso-

lyognakatöbbiekkel.Amarokszedőlánysajnáltmegvégül,ta-
lánmertnemvoltmellettemmunkája,talánmásért.Asorvégén
kiszálltam.

Amikor eljött adelelés ideje, leültünka fasorbaa fákalá.
Dalolnikezdtek,hangjukapálinkautánfelerősödött.Mégvan
kedvükdalolni,kérdeztem.Tanuljmegmosolyogni,akármilyen
kínodisvan,tartjaafrancia,hangzottamagyarázat.Hogymi-

ért éppen franciamondta ezt, és János
bátyámhonnantudhatta,masemtudom.
Akkor1953atírtunk.

Sohasem add fel, hangzott a másik
intelem.Amígdobogaszíved,szalada
lábad,tiedavilág.Mostnekemdolgoz-

tál,érezhetedúgy,sörüljisannak,hogyazokatszolgáltad,akik-
neknincsszolgája.Tudjad,jobbanesikígyamunkais.

Márcsépeltékelőcsépelésbenabúzátafőtéren,amikorJá-
nosbátyámbevittatörekesbeis.Gyerenézdmeg,milyenleheta
pokol.Megnéztem.Alányoknak,köztükahuncutszeműnekis–
belepteapor,atörekaszáját,aszemét.Arragondoltamapokol
azértennélcsakjobblehet.

Azonanyárontanultammegigazánbecsülniamunkátésa
munkást.Deenneka törekes lánynakaszemétsemfelejtemel
soha.

Oláh Gábor

ÉLETKÉPEK

Egy régi aratás emlékei



Szalonnasütés a Központban
Kellemes júniusi hétköznap délután került sor az intézmény udvarán az első 

szalonnasütésünkre. Az ellátottaink örömmel vettek részt a pikniken, ahol min-
denki boldogan és jóízűen fogyasztotta el a maga, illetve a gondozónők se-
gítségével elkészített hagymás-zsíros kenyeret. A tűz mellett és a sörsátor ár-
nyékában az ellátottak és gondozók jót beszélgettünk, de felcsendült a nóta és 
megmozdultak a lábak is. 

A jókedv és az ének hangjai a szomszéd utcáig is eljutottak, és ezt hallva 
Toma László képviselő úr egy láda finom ropogós cseresznyével lepett meg min-
ket, amit örömmel fogadtak az ellátottaink, amit ezúton is köszönünk neki. 

A gondozottaink nagyon jól érezték magukat, bízom benne, hogy már alig 
várják a következő szabadtéri sütö getés időpontját. 

Vargáné Bukai Andrea SZAK vezető
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Ifjúsági Napok keretében adtuk át, mint 
„Új korszaki Szakik” a Frédi mobilt. A ren
dezvényt a HumanNet Alapítvány se gít
ségé vel bo nyolítottuk le. Az óvodások szí
nes táncelőadással köszönték meg a fa
kocsit.

A programot a nyíregyházi „Szerencse-
patkó” Roma Hagyomány őr ző Tánccsoport 
és a „Kalamolók” Roma Ifjúsági Zenekar szí-
ne sítette. A Human-Net Alapítvány bemutat-
ko zó asztala mellett a Kalamáris Ifjúsági 
Egyesülettel is megismerkedhettek az érdek-
lődők. A Mo bilitas Országos Ifjúsági Szol-
gálat pályázatait és tevékenységét a MO-
BI LITÁS-TOTÓ „reklámozta”. 

A záró-rendezvény megvalósítását pol-
gármester úr is segítette a művelődési ház 
biztosításával és a fakocsi szállítását is meg-
oldotta. A Frédi pályázatot ifj. Csikós Árpád 
új kor szaki szaki foglalta össze beszédében.

Tisztelt Mindenki!

Csikós Árpád vagyok, az egyik Újkor-
szaki szaki. Ezzel a névvel há rom haverom-
mal együtt informális csoportot alapítottunk, 
és pályáztunk a Mobilitás Országos Ifjúsági 
Szervezethez.

Szeretünk barkácsolni, és a pályázat 
kigondolása idején hárman közülünk mun-

kanélküliek voltunk. Sem szerszámaink, sem 
fa anya gunk nem volt hobbinkhoz. Úgy gon-
doltuk pályázunk ezekre, és a későbbiekben 
vállalkozhatunk, vagy szociális szövetkeze-
tet ala kíthatunk – segítve ezzel a magunk 
és más fiatalok boldogulását. A munkahely-
teremtő tervünk eddig még megvalósításra 
vár, de sze rencsére most mindannyian dol-
go zunk.

Mint ahogy azt a megnyert pályázat is 
bizonyítja, jó ötlet volt egy újkorszaki Frédi-
Mobil közös elkészítése. A Fiatalok Lendü-
letben Program: Helyi Ifjúsági Kezdeménye-
zések című alprogramjának keretében való-
sítottuk meg ötletünket. A programért felelős 
befogadó szervezet a nyíregyházi Human–
Net Alapítvány. 

A „FRÉDI-MOBILT” hat hónap alatt ké-
szítettük el, 2011 január j ától–2011 júniusig. 
Tevékenységünket két faipari szakember is 
se gí tette: Szilágyi Zoltán és idősebb Csi-
kós Árpád. A pályázat fedezetet nyújtott 
a fakocsi megépítéséhez helyszínt biztosító 
Fré di-garázshoz, és magához a Frédi-mo-
bilhoz szükséges anyag megvásárlásához. 
Be tudtuk szerezni továbbá a faipari kézi-
szerszámokat, biztosította a pályázat a ta-
lálkozások idejére az étkezést, illetve a záró 
rendezvény költségeit, a projekt népszerűsí-
tését, dokumentálását is ebből a forrásból 
finanszíroztuk.

Közösségi munkát is végeztünk a prog-
ram során. A fakocsi ké szí tésébe bevontunk 
19 érdeklődő helyi fiatalt, és a pályaválasz-
tás előtt álló iskolai csoportnak bemutattuk a 
faipari kéziszerszámokat és munkafogáso-
kat. Megvalósult egy, a résztvevők számára 
térítésmentes pályaorientációs tréning is, 11 
fő munkanélküli fiatal részvételével.

Jó példánkkal, közösségépítő tevékeny-
ségünkkel próbálunk tenni lakóhelyünkön 
a fiatalok közösséggé formálódásáért, az 
esélyegyenlőségért. Ennek már látszik is a 
hatása, hiszen példánk nyomán és segítsé-
günkkel egy másik ifjúsági csoport is nyert 
„Mo bilitásos” pályázatot. A telepi kerti se-
gítők júliusban kezdik meg pályázatuk meg-
valósítását.

Programunkat a mai Ifjúsági Nap meg-
szervezésével és lebonyolításával zárjuk. 
Információs asztalunknál minden érdeklődő 
információt kaphat a Mobilitás pályázata-
iról és a Frédi-Mobil elkészítésének folya-
matáról.

Munkánk során és a mai napon is, sok se-
gítséget kaptunk a Human-Net Alapítvány-
tól, amit nagyon köszönünk.

Köszönjük továbbá Barta Miklós Ferenc 
Polgármester Úr segítségét és a fellépő cso-
portok részvételét.

Csikós Árpád

Frédi-Mobil átadása

FELHÍVÁS!
Értesítem azon tanulóinkat és szüleiket, akik a 

tanév végén nem ad ták le az iskolában tartós köny
veiket, hogy a tankönyvek pótlólagos leadására 

2011. augusztus 10-én
délelőtt 10 és 12 óra között

lesz lehetőség, az iskola 8-as tantermében. 

Kérek mindenkit, hogy a jövő tanév zavartalan 
tan könyvellátása érdekében, az adott időpontban 
hozza el könyveit.

Az új tanév tankönyveinek kiosztására előrelát-
ha tó lag augusztus végén kerül sor. A kiosztás módjá-
ról illetve az ezzel kapcsolatos tud nivalókról a Buji 
Szemle augusztusi számának hasábjain és a fa lu ban 
kihelyezett plakátokon nyújtok tájékoztatást. 

Tóth Lajosné tankönyvfelelős
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A nemrégiben lezárult tanév egyik 
utol só mozzanata volt a Lengyelország-
ban lezajlott Comenius partnertalálko-
zó, amelyen Árvai Csilla kolléganőmmel 
ket ten képviseltük iskolánkat. Öt napig 
él  vezhettük lengyel kollégáink vendégsze-
re tetét, mely bizonyította számunkra a 
cím ben idézett mondóka igazságát.

A Rybnikben töltött öt nap igen tartalmas 
programokkal telt. Délelőttjeinket leginkább 
az iskolában töltöttük, míg délutánonként a 
kör nyék nevezetességeivel ismerkedtünk, 
helyi kollégáink segítségével. Látogatást tet
tünk egy bányásztechnikusokat képző szak
középiskolában, ahol egy gyakorló bányát is 
megnézhettünk. Érdekes volt hallani, hogy 
sokan jelentkeznek bányásztanulónak még 
manapság is. Ami tulajdonképpen érthető is, 
ha meggondoljuk, hogy Rybnik a sziléziai 
bányavidéken fekszik. Meghívást kaptunk 
egy óvodába is, ahol végigvezettek minket 
a foglalkoztatókon és a gyerekek egy kedves 
kis műsorral kedveskedtek nekünk.

Mint eddig minden találkozó alkalmával, 
most is sor került egy gyárlátogatásra. Ezút
tal sörgyárat néztünk meg, ahol bepillantást 
nyertünk a sör gyártási folyamatába. Bele
kóstolhattunk a környék legjobbnak mon
dott sörébe és megnéztünk egy 3 dimenziós 
filmet a gyár alapításáról.

Az iskolában töltött délelőttökön projekt
megbeszéléseket tartottunk, melyek során 
értékeltük az eddig végzett munkát, átadtuk 
egymásnak az általunk készített történetet 

tar talmazó könyvet és értékeltük az általunk 
kiírt logopályázatot. Büszkék lehetünk, mi
vel Szabó Zsófi rajza nyerte meg a partneris
kolák tanulóinak tetszését, ez lett a program 
hivatalos logoja, így mostantól ez szerepel 
minden hivatalos megjelenésünkön. A len
gyel gyerekeknek ezúttal az „Elvesztettem 
zsebkendőmet” kezdetű népi játékot tanítot
tuk meg, amit ők nagyon élveztek és nagy 
örömmel adtak elő a közös bemutató alkal
mával az utolsó napon.

Óralátogatás

Bemutató

Krakkóban

Mint eddig minden látogatás után, most 
is egy egész délutánt tölthetnénk élménye
ink elmesélésével, fotóink egy egész dvd-t 
megtöltenek. Remélhetőleg szeptemberben 
találunk majd időt arra, hogy elmeséljük él
ményeinket a gyerekeknek, kollégáknak, va
lamint megmutassuk fotóinkat Krakkóról, a 
sörgyárról és minden tapasztalatunkról. Ad
dig is álljon itt néhány fénykép, hogy érzé
keltesse a kint töltött napok élményeit.

A Szociális Alapszolgáltatási Központ szervezésében, előadással egybekötött 
elő zetes halláskontroll vizsgálat volt a településen, melynek a Közösségi ház adott 
helyet.

A település lakosai mellett a Központ tiszaberceli telephelyének néhány ellátottja 
is eljött, és így mintegy 25 fő részére Sipos Katica klinikai elektrofiziológus részletes 
fel világosító előadást tartott a halláskárosodások okairól, fajtáiról, a halláskároso-
dás szűréséről, kezeléséről, a hallókészülékekről.

Az előadást követően került sor az egyéni szűrésekre, melynek eredményeként 10 
fő részére történt továbbküldés, amihez a Szociális Alapszolgáltatási Központ továb-
bi segítséget nyújt az érdekeltek részére.

Vargáné Bukai Andrea SZAK vezető

Lengyel–Magyar két jó barát

Hallásvizsgálat

Ritkaságszámba menő 
látványosság Bujon 

Kánya Gáborné udvarán 
a kőből kinőtt, jól megtermett 

paradicsomfa

A nyertes logo

Tóth Lajosné Comenuskoordinátor
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Buj község önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: Barta Miklós Ferenc polgármester  •  Felelős szerkesztő: Mikovics Miklósné
Tanácsadó szerkesztő: Béres Csaba  •  Fotók: Mester János  •  Lapzárta: augusztus 10.

Munkatársak: Csikós Árpád, Harkály Gyuláné, Munkácsiné Kolozsi Katalin, Németh Erzsébet, Oláh Gábor, Pápa Csaba, 
Tóth Lajosné, Valcsák Tünde, Vargáné Bukai Andrea

Buj Község Önkormányzata a 9. alkalommal megrendezésre kerülő 

LECSóFőző FALuNAPOT 
hagyományosan augusztus utolsó szombatján, 2011. augusztus 27én 
10 órai kezdéssel tartja, melyre minden érdeklődőt szeretettel vár. 

A jelentkezéseket, nevezéseket augusztus 25-én 16 óráig várjuk a Polgármesteri Hivatalban.

 Nevezési díj: 2.000,– Ft/csapat. Tűzifát 8 fő részére, asztalt, padokat a rendezők 
biztosítanak, minden más kellékről a csapatok gondoskodnak.

A jó időben bízva mindenkinek kellemes szórakozást kíván a Rendezőség.

FAlUNAP 2011


