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János apostol egyik elragadtatásában betekinthetett 
a mennyországba, s ott hihetetlen dolgokat látott. (Jel 
7,2-4: 9-14) – Látta, hogy megjelölik homlokukon az Isten 
szolgáit, s hallotta a megjelöltek számát is: száznegyven
négyezren voltak, Izrael fiainak minden törzséből valók. Te-
hát a látomás zsidókra vonatkozik. Semmi képen sem je-
lenti azt, hogy a Mennyországban csak ennyi üdvözült 
lélek lenne. Túl kevés ez ahhoz képest, hogy Isten min-
den ember üdvösségét akarja. Ha csak ennyi lenne, ez 
Isten szándékának meghiúsulása, egyenesen Isten csőd-
je lenne. Az igazságot tehát máshol kell keresni.

Kelet népeinek nyelvében, így a héberben is a számok
nak meghatározó jelentésük van. Pl. Izrael népe 12 törzs
ből áll, Jákob 12 fiának megfelelően. A „tizenkettes” szám 
a tökéletesség száma. A 12 négyzete pedig a tökéletesség 
tel jessége. – Ha ezt még a nagyszámúságot jelentő „1000”-
rel is megszorozzuk, akkor ez azt sugallja, hogy az üdvö-
zültek száma 12x12x1000=144.000, azaz teljes, a lehető 
leg több lesz. S ez csak a zsidókra vonatkozik.

Ezen kívül látott egy megszámlálhatatlan sereget is. Erről 
meg azt mondja a látomás, hogy minden nemzetből, törzs-
ből, népből és nyelvből valók. Tehát itt már nem a zsidókról 
van szó. A megszámlálhatatlan sokaság kezében a győze

lem jele, a pálmaág van, mivel a nagy szorongatásból jöt
tek, de Isten kegyelmével, mint győztesek érkeztek. Fehér 
ru hában magasztalják Istent, mert megmosták ruhájukat a 
Bá rány vérében, vagyis megtisztultak bűneiktől. Tisztulásu
kat nem maguknak tulajdonítják, hanem Isten kegyelmének. 
Így a megpróbáltatásokban sem önerejükből tartottak ki. 
Győzelmük Krisztus győzelme: nem a saját vérükben, ha
nem a Bárányéban mosakodtak meg.

Ezek fényében értelmetlennek tűnik az a sokak által fel
tett kérdés, hogy vajon kevesen, vagy sokan vannak-e, akik 
üd vözülnek? – A teljesség és a megszámlálhatatlanság azt 
jelenti, hogy az Isten üdvözítő akarata nem hiúsulhat meg 
a bűn miatt. Isten egyetemes üdvözítő szándéka az, hogy 
nem akarja a bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy minden 
em ber megtérjen és örökké éljen, vagyis üdvözüljön és feltá-
mad jon az utolsó napon.

Jellemző, hogy mi a szenteknek sohasem a születésük 
nap ját ünnepeljük, hanem a haláluk napját, vagyis a meny
nyei születésnapjukat, mert az egyben Isten kegyelmének a 
győzelme is. A katolikus naptár minden napján megemlé
kezünk néhány szentről, többnyire a legismertebbekről No
vember elsején az így kimaradt szentekről, vagyis minden 
szentről megemlékezünk. Ünnepeljük azokat is, akiket az 
egyház nem avatott szentté, vagyis a névteleneket, a saját 
hozzátartozóink közül megüdvözült lelkeket is. – Hát ezért 
megyünk ki ilyenkor a temetőbe...

Minden nép életében szokás, hogy felkeresik halotta
inak emlékhelyét, sírját. Annak a meggyőződésüknek ad
nak ilyen módon kifejezést, hogy számukra a halottak is él-
nek. – Ez a meggyőződés visz ki bennünket is a temetőbe. 
Min denszentek napja ma már piros betűs ünnep. Délelőtt a 
templomban ünneplünk, délután, és november 2-án, halot-
tak napján a temetőbe megyünk, hogy minden meghaltról 
megemlékezzünk. Minden halottért imádkozunk azzal a re
ménységgel, hogy a feltámadás napján újra találkozunk. 

Varga János
plébános

Sokan, vagy kevesen vannak
a Mennyországban?
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Buj Község Önkormányzata
4483 Buj, Rákóczi u. 1.
KEOP-4.2-0/A/11-2011-0153

Uniós támogatásból napelemes rendszer telepítése történik a BUJI II. Rákóczi Ferenc Általános 
és Művészeti Iskola, Óvoda, Bölcsőde, Könyvtárban.

Buj Község Önkormányzata 29.206.000,– Ft Uniós támogatást nyert az iskola villamos energia 
igényének kielégítésére, megújuló energiaforrás felhasználásával – napelemes rendszer kiépítésé-
vel. A pályázat az Új Széchenyi Terv, Környezet és Energia Operatív Program keretében zajlik.

A 34.360.000,– forintos összköltségvetést meghaladó, vissza nem térítendő beruházás kapcsán 
nagy volumenű korszerűsítésről, és számottevő villamos energia költségtakarékoskodásról beszél
he tünk. 

A megvalósítás időszaka: 2011.08.15. – 2011.11.30.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: H–1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22. 
Levelezési cím: H–1393 Budapest, pf. 332. 
Tel.: +36 40/638–638 (+36–1–474–9180) 
E-mail: nfu@nfu.gov.hu 
www.nfu.hu 
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Buj Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. októ-
ber 13. napján tartott ülésén a következő döntéseket hozta:

–   A képviselő-testület elfogadta Barta Miklós Ferenc polgár-
mes ter beszámolóját.

–   Döntött a testület, hogy 2012. évben a finanszírozás megvál-
tozás miatt nem tud részt venni a Bursa Hungarica Felsőok
tatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázaton.

–   Az önkormányzat 2012. január 1. napjától, mint számlave-
zető pénzintézet Tiszavasvári Takarékszövetkezet (4440 Ti-
sza vasvári, Kossuth u. 1. sz.) ajánlatát fogadta el.

–   A képviselő-testület hozzájárult, hogy Balsa Község Önkor-
mány zat és Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 
2011. december 31. napjával az Ibrány- és Térsége Gyer
mekjóléti és Családsegítő Szolgálat intézményfenntartó 
tár sulásból kilépjen.

–   Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fényhozam 
Kft. árajánlatát a közvilágítás üzemeltetésére és karbantar-
tására megvizsgálta és azt elfogadta.

–   Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete megválasztot-
ta alpolgármesternek Fazekas András képviselőt.

–   A Szociális és Pénzügyi Bizottság elnöki posztjáról lemondott 
Buhajla János, az ő helyére a képviselő-testület megvá lasz-
totta Kiss Józsefnét.

–   Szabolcs község Önkormányzat Képviselő-testülete csatla-
ko zott a Szociális Alapszolgáltatási Központ Társulásunkhoz 
ét keztetési feladatok ellátására. Szükséges ezért a térítési 
díj meghatározása és a rendelet módosítása. Buj község 

Ön kormányzat képviselő-testülete módosította a 8/2011.
(IV.1.) önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fize
tendő térítési díjakról.

–   Fazekas András megválasztott alpolgármester helyére a 
kép viselő-testület megválasztotta a Szociális és Pénzügyi 
Bi zottság tagjának Munkáncsiné Kolozsi Katalint.

–   Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízta 
Akeef és Társa Bt. 4482 Kótaj, Árpád u. 6. vállalkozást, 
hogy 2012. január 20. napjától a II. Rákóczi Ferenc Általá
nos és Művészeti Iskola, Óvoda, Bölcsőde, Könyvtár (4483 
Buj, Rákóczi u. 6.) intézménynél az iskola-egészségügyi fel-
ada tokat ellássa. 

Az önkormányzat és intézményei tekintetében a következők
ben a foglalkozás-egészségügyi tevékenységet Akeef és Társa 
Bt. látja el.

–   Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete Oláh Gábor 
Nyír egyháza, Kossuth u. 2. III/10. szám alatti lakos részére 
Dísz polgári címet adományoz. Elismerve eddigi tevékeny
ségét és életútját, mely során munkájával, életével mind a 
köz ségen belül, mind országos viszonylatban általános elis-
me rést szerzett. 

Tevékenységével hozzájárult a község jó hírnevének öregbíté
sé hez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztisz
teletben áll. Rendszeresen támogatja a tehetséges, de hátrányos 
hely zetű tanulókat.

Dr. Németh Károly jegyző

Testületi ülésről...
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Az a település, amelyikben nincs is
kola, joggal érzi úgy, hogy nincs jövője. 
Nem véletlen ezért, hogy a községek, 
a városok, a főváros kerületei büszkék 
is kolájukra, az iskolák által nyújtott tel
jesítményre, az iskola diákjainak ered
ményeire. Ki ne emlékezne tanáraira? 
Ki ne szeretné, hogy gyermeke abba 
az iskolába járjon, ahol ő tanult? Ki ne 
se gítene gyermeke iskolájának? Ki ne 
szeretné, ha az iskola vezetőivel, pe
dagógusaival megbeszélhetné gond
jait, akár napi szinten? Ki ne érezné 
úgy, hogy köze van ahhoz is, hogyan 
ér zi magát gyermeke az iskolában?

Ezekre a kérdésekre ma még so
kan tudják tiszta szívvel azt a választ 
adni, az iskola a mienk: a községé, a 
városé, a gyerekeké, a szülőké. Mert 

ma még az iskola a lakóközösségért, 
a lakóközös séggel együtt tölti be ren
deltetését mindenütt. Ma még a közsé-
gé, a városé az iskola, a közösség 
kép viselői választják ki, bízzák meg 
az intézmények vezetőit, figyelemmel 
kí sérik működésüket.

Az oktatás megreformálását célul 
tűzte ki a kormányzat, a tervezet nap
jainkban látott napvilágot. Lehet a té
máról olvasni az írott sajtóban, in ter
ne ten, vagy hallani a híradásokban. 
Élő szóban, első kézből tájékoztatód
hatnak az érdeklődő pedagógusok, 
szü lők Nyíregyházán.

2011. november 18-án 14:00 órá-
tól „Megújul a tanügy. Az új nemzeti 
köznevelési rendszer” című konferen

cia megrendezésére kerül sor a Nyír-
egyházi Főiskola Bessenyei Aulájá-
ban. 

A tanácskozás legfontosabb elő
adója Dr. Hoffmann Rózsa, a Nemze-
ti Erőforrás Minisztérium oktatásért fe-
le lős államtitkára lesz.

Reméljük a tervezet ezen az ország
já ráson változik, finomul, kiegészül 
mind azokkal a hasznos gondolatokkal, 
amelyeket a gyakorló pedagógusok 
hoz záfűznek az elméleti szakemberek 
által kialakított koncepcióhoz.

Viszontlátásra a tisztelt érdeklődők-
kel a konferencián!

Lejegyezte:
Munkácsiné Kolozsi Katalin

igazgató

OKTATÁSI REFORM KÉSZÜLŐBEN

DÍSZPOLGÁRI CÍM

Buj Község Önkormányzat Képviselő-tes tü  lete 
egyhangú szavazással Díszpolgári cí met adomá-
nyozott Oláh Gábor nyugdíjas pe da gógusnak. A 
cím átadására 2011. október 21-én került sor. Fel-
kértem Gabi bácsit, egy pár gon do lat ban foglalja 
össze eddigi munkásságát.

Szabómester gyermekeként Bujon születtem 1929. ok-
tóber 17-én. Szüleim haláláig ott éltem és az iskola elemi 
osztályaitisottvégeztem.Kiemelkedőteljesítményemré-
vén Horthy ösztöndíjasként, iskolám javaslatára középis-
kolai tanulmányaimat Kisvárdán kezdtem, majd a háború 
utánNyíregyházánaKossuthGimnáziumban,azkövető-
en a Kereskedelmi Szakközépiskolában folytattam, itt is 
érettségiztem. 

Felsőfokú tanulmányaimat Debrecenben a Kossuth
La jos Tudományegyetemen, majd Budapesten az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen folytattam. Itt szereztem kö-
zépiskolai tanári diplomát, majd újságírói képesítést. 

A fővárosban kezdtem dolgozni, majd a forradalom
után visszatértem Nyíregyházára. Tanítottam általános- és 
kö zépiskolában, majd három évig óraadóként a Tanárkép-
zőFőiskolán.

Eztkövetőenapedagóguspályátpolitikaipályáracse
rél tem. 25 éven át voltam a Pedagógus Szakszervezet me-
gyei titkára, ezzel párhuzamosan 15 éven keresztül a Szoci-
áldemokrata Párt társadalmi elnöke is. 

Nyugdíjba vonulásom után és ma is számtalan egyesü-
let, társaság, szövetség aktív tagja vagyok. Írásaimat olvas-
hatjákkülönbözőlapokban,stagjavagyoktöbbszerkesz-

tőbizottságnakis.Munkáimértszámtalankitüntetésbenré-
szesültem,ezekközüllegkiemelkedőbbaMaléterPálDíj,
melyet az 56-os forradalomban való aktív részvételemért 
kaptam. 

Legtöbb időmet jelenleg a Szociáldemokrata Baráti
Kör Egyesület elnöki tiszte, és az igen széles emberi és ba-
ráti kapcsolatok ápolása tölti ki. 

Szabadidőm nagy részét családom körében töltöm.
Testvérem Emma, aki érzelmileg igen szoros kapcsolat-
banállszülőfalujával,Debrecenbenél.Büszkevagyokkét
gyer mekemre és az iskolai tanulmányokat sikeresen foly-
tató négy unokámra.

Oláh Gábor
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Jótékonysági bál 
2011. október 15.

Hagyományainkhoz híven az idén 
is megrendeztük, immár 17. alkalom-
mal szüreti jótékonysági bálunkat.

Az idén az almaszüreté volt a fő-
szerep a nagycsoportosok életében, 
így joggal idéztem Takács Gyula ver-
séből az alábbi pár sort: 

„...szüretelnek, énekelnek,
Láttál-e már ennél szebbet”?

A jól végzett munka után nemcsak 
éne keltek, de táncoltak is a nagycsopor
tos gyerekek kis csoportja Halász Melin
da vezetésével, ami nagyon jó han gulati 
előkészítő volt az est kezdetén.

Az óvodásokat az iskola énekkara 
követte Laurinyecz László vezetésével, 
tőlük megszokott igényes műsorukkal.

A felnőttek előadásában egy „év
záró műsort” OVI-SOK címmel láthat
tunk, ahol énekeltek, mesejelenetet és 
tán cot láthattunk,kis időre a gyermekek 
bő rébe bújva.

Az est házigazdája Podlovics Imre, 
háziasszonya Graczka Istvánné volt.

A zenét a „Hangulat Trió” szolgál
tatta, minden zenei stílust képviselve jó 
hangulatot teremtettek.

A büfében, mely Vincze Ferencné 
szer vezésében működött, megalapoz
hatták kedves vendégeink a finom va
csorához szükséges „étvágycseppek
kel” gyomrukat. 

A műsor után a finom vacsoráról Po-
po vicsné Évike élelmezésvezetőnk, és 
Gyöngyike a főszakácsunk, és munka
társai gondoskodtak.

A hangosításról Labbancz Csaba 
gon doskodott. A technika segítségével 

a kivetítőn bepillantást kaphattunk a 
nagycsoportosok projekt hetéről, az al-
ma szedéséről.

A sok szép tárgyi felajánlást 100,–
Ft-os tombolajegyekkel vihették haza 
ked ves vendégeink.

Szeretném megköszönni minden fel-
aján lónak, aki tárgyi, pénzbeli, a va
cso rához szükséges élelmiszerek, jóté
konysági jegyek vásárlásával támogat
ták a bál megrendezését. Megköszö
nöm a kedves vendégeinknek, hogy 
meg tiszteltek bennünket, s elfogadták 
meghívásunkat.

Munkatársaimnak, szülőknek, gyere-
keknek, akik szervezésben, lebonyolí
tásban aktívan részt vettek.

Ilyen összefogással sikerült az ed
digi bevételtől jóval nagyobb összeget 
kap nunk.

Az est tiszta bevétele: 305.100,– Ft

Az elmúlt évek báli bevételének ösz
szegeiből, az Alapítványunk számlájá
ra utalt személyi jövedelemadó 1%-ai
ból (723 ezer Ft) szeretnénk végre az 
ud vari játékokat bővíteni.

Pénzbeli felajánlók: 
Barna Melinda, Deme Sándorné, 

Dr. Gutlébeth Linda, Fibi Sándorné, 
Gál Zoltán, Graczka Istvánné, Graczka 
Sán dor, Harkály Gyuláné, id. Horváth 
András, Kiss Józsefné, Korpainé Dr. Be-
rencsi Mónika, Mikovics Miklósné, Mun
ká csiné Kolozsi Katalin, Napfény Nyug
díjas Egyesület, Podlovic Imre, Vaszil 
Jó zsef, Vincze Ferencné. 

Tárgyi felajánlók: 
Balogh Enikő, Barta Miklós Fe

renc, Bazsó Istvánné, Bojtos Józsefné, 
Boj tos Julianna, bölcsőde dolgozói, 
Czeglédiné Hudák Zsuzsanna, Csat
lós András Zsoltné, Dr. Gutlébeth Lin
da, Dr. Balogh Roland, Fazekasné Ka-
tó Maria, Fibi Sándorné, Frank Ibolya, 
Frank Sándor és neje, Gergely Gé-
záné, Habina Jánosné, Halász Melin
da, Homonnai Csaba, Imre Gergő és 
Im re József, iskola dolgozói, Juszku Jó-
zsefné, Katóné Vincze Judit, Kecskemé
ti Andrásné, Kolozsi Sándorné, Korpai 
Istvánné, Kósa Mónika, Kovács Mik
lós, Kövér Gyuláné, Labbancz Csaba, 
Márkus Gyula, Márton Ferenc, Mes
ter János, Mészáros Csabáné, Molnár 
Andrásné, Molnárné Márta Erika, Né
meth Erzsébet, Németh József, Oláhné 
Durányik Judit, Popovics Krisztián, Ro
mán Józsefné, Sárosiné Márton Anna, 
Szociális Alapszolgáltatási Központ, 
Tarjányi Ferenc, Toma László, Tóth Zol-
tán né, Urr Zsuzsanna, Vargáné Fekete 
Szilvia, Vincze Zoltánné, Virágné Mold
ván Mária.

Beszállítóink: 
Novaco Kereskedelmi Kft., Stuktúra 

Kft., Sváb-Gasztro Kft., Ta-Te Kft., Vass 
Ist vánné.

Remélem jövőre is ehhez hasonló 
összefogásról, eredményekről számol
hatunk majd be.

Graczka Istvánné
intézményegység vezető
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Halottak napján virágot vittem szüleim sírjára a szülőfa-
lumba. Már messziről láttam, hogy a sírnál kis gereblyével 
bo ronálja a sír környékét egy idősebb cigányasszony. Mit ke-
res itt, kérdeztem? Visszakérdezett; – én ki vagyok – majd me-
sélni kezdett. Háború volt, a velem terhes anyám vízért ment a 
kútra. A vízzel tele kupával elesett, nem tudott felállni. Szem-
ben, a másik oldalon a hentesüzlet előtt hosszú sor állt hú-
sért, köztük Károly bácsi is, a maga édesapja, a te kintélyes 
sza bómester is. Senki más nem moz-
dult a sorban, a maga édesapja kiállt 
onnan, felsegítette az anyámat, újból 
megtöltötte az edényt és elkísérte a kö-
zeli vendéglőig, ahonnan engem majd 
hazavittek. Az édesapja ezután vissza-
ment, újból beállt a sorba, s várta, 
hogy rákerüljön a sor. Amikor már nagylány lettem, akkor me-
sélte el édesanyám ezt a történetet. Először együtt, halála után 
már egyedül járok a sírhoz, s járnak majd az én gyermekeim is 
ha lálom után. Ugye nem baj? A meghatódottságtól nem tud-
tam szólni, csak a fejemmel intettem, hogy nem.

A második történet még régebbi. Egy családhoz voltam 
hi  vatalos Nyíregyházán, amikor bemutatkoztam egy idősebb 
asszonynak. Azonnal rákérdezett, csak nem az Oláh Károly 
szabómester fia Bujról? De igen, mondtam én. Ekkor mesélni 
kez  dett.

Édesapám a fronton volt, anyám nagy szegénységben ne-
velt testvéremmel együtt. Közelgett a karácsony, apánk egy 

ré gi nadrágját kellett átalakítani a bátyámnak, akkoriban ez 
elég gyakori volt. Közben beszélgettünk, kérdezett bennün-
ket, a gyerekeket is. Mit hoz majd a Jézuska, s mi lesz majd 
a fa alatt? Kérdően néztünk az anyánkra, ő könnyezve vála-
szolt; nekünk most kenyérre sem futja. Együtt mentünk a meg-
adott időpontban a nadrágért is – a szavát mindig tartotta – 
majd édesanyánk megkérdezte, mivel tartozunk? Az édesapja 
azt válaszolta, két pen gő a munkadíj, de azért vegyenek most 

szaloncukrot, egyből fenyőágat, s ta-
lán így még kisebb ajándékra is fut ja. 
Gyermekeim és unokáim is isme rik ezt 
a történetet. Legyen büszke az édesap-
jára, legyen olyan, mint ő volt.

A napokban szülőfalum díszpolgár-
rá avatott és fogadott. Szám talan kitüntetés birtokosa vagyok, 
de ezek közül kettőre vagyok a legbüszkébb. Az egyik, amit a 
ma is bennem élő 1956-os forradalomban való aktív részvé-
telért kaptam, a másik, amivel most szülőfalum megtisztelt. Ez 
utóbbira nem pártok, politikai szervezetek javasoltak, hanem 
egyhangúlag a település választott képviselői, s a mindennél 
többet jelentő falu lakossága.

Tisztában vagyok azzal, hogy az elismerés engem kötelez, 
mert ez nem csak az enyém, hanem többek között apámnak is 
szól. Megpróbálok miatta is megszolgálni rá.

Oláh Gábor

ÉLETKÉPEK

Az én Apám!

Betekintés a bölcsődei életbe
A bölcsőde programjának alapelve, 

hogy derűs, szeretetteljes érzelmi bizton-
ságot nyújtó légkör vegye körül a böl-
cső dés gyermekeket, mert biztonságér-
zet és szeretet kapcsolat nélkül nem ne-
velhetőek.

Szakmai programunk kiemelt területe 
a környezeti nevelés. A legkézenfekvőbb 
természeti környezet a bölcsőde udvara, 
ahol az évszakoknak megfelelő környezeti 
vál tozásokat figyelhetjük meg a gyerme
kekkel. Most ősszel, például a fákról le
hulló különböző színű és formájú leveleket, 

amit együtt gyűjtögetünk a gyer
mekekkel és a csoportszobába is 
bevisszük, festegetjük, lenyomato
kat készítünk róluk.

Olyan helyzetet teremtünk, 
ahol a természetes környezetben 
ismerkednek meg az őket körülve
vő világgal. Ez igazi örömöt ad, 
maradandó élményt nyújt. Közben 
sokat beszélgetünk, így ismerete
iket és szókincsüket is bővítjük. A 
manuális tevékenységek pedig a 
ter mészetes anyagokkal való is
merkedésen kívül kézügyességü

ket is fejlesztik és esztéti
kai szempontból is kiemelt fontos
ságot kapnak. A csoportszobák 
dekorációi is mindig tükrözik az 
aktuális év szakok és közelgő ünne
pek hangulatát.

Az ősz levonultát a Mikulás vá
rás követi. Már szinte a napokban 
elkezdjük a Télapó ról szóló törté
neteket, énekeket, verseket mondo
gatni, hogy mire a „nagy szakál lú” 
megérkezik, a gyermekek felké-
szül ve és csak is a „jóságos” ol
daláról megismerve, félelem nél

kül várják az ajándékokat és a csomagot, 
amit a Mikulás bácsi hoz el a bölcsődébe.

Játékosan sok új ismeret birtokába jut
nak, okosodnak, közben megtanulnak egy
másra figyelni, alkalmazkodni egymáshoz. 
Na gyon sok területen önállóakká válnak, 
kialakul egy állandó napirend, ami nagy
ban megkönnyíti és zökkenőmentessé teszi 
majd az óvodába való beilleszkedést.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk, 
aki részese szeretne lenni a bölcsődei élet
nek.

Fazekasné Kató Mária
intézményegység vezető



Szeretettel meghívjuk

ISKOLAI JÓTÉKONYSÁGI BÁLRA
A II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola, Óvoda, Bölcsőde, Könyvtár tornatermében

Időpontja: 2011. december 3. (szombat) 19 óra
Belépőjegy ára: 2.500,– Ft (a vacsora árát is tartalmazza)
A vendégek szórakoztatásáról a Gönczi Duó gondoskodik.

Jegyek csak elővételben, az iskolában kaphatók. • Vacsora, zene, tánc, tombola

AZ ISKOLASZÉK és a BUJI ISKOLÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY
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TUDNIVALÓK  A VÉRADÁSRÓL

  A véradás az a segítségnyújtás, ami-
kor önkéntesen, saját vérünkből cse-
kély mennyiséget más személy számá-
ra felajánlunk úgy, hogy az alkalmas a 
beteg gyógyítására.

  Véradó lehet mindenki, aki egészsé-
ges, betöltötte a 18. életévét, de még 
nincs 65 éves, és a testsúlya megha-
ladja az 50 kg-ot.
 Nőkéventeháromszor,férfiakévente
öt ször adhatnak vért. Két véradás kö-
zött minimum 56 napnak kell eltelni.

  Mindig steril vérvételi zsákba, egy-
szer használatos tű segítségével 4,5
de ciliter teljes vért vesznek le (egy 
egység/1E), és egy keveset a vizsgá-
lathoz mintacsövekbe.

  A véradás 30–45 percet vesz igény-
be, adatfelvétellel és kivizsgálással 
együtt. Fontos a véradás előtti étke-
zés és folyadékfogyasztás, mely se-
gít a véradás alkalmával levett plazma 
pótlásában.Hamegfelelőmennyiségű
folyadék van a szervezetben, akkor az 
erek teltebbek, a véna jobban látható, 
gyorsabb a vérvétel.

    
VÉRADÁS = SzűRőVIzSGÁLAT

  Független attól, hogy a véradó hány-
szor adott vért, minden alkalommal 

megtörténik a vércsoport meghatáro-
zásavalamintakötelezőtesztek(HIV,
hepatitiszB,hepatitiszC,szifilisz)el
vég zése.
Avéradáskor szűrtbetegségekközül

legnagyobb valószínűsége a hepatitisz
C-nek van. Ez nem más, mint a króni kus 
májgyulladás egy formája, amelyet egy 
vírus, az ún. hepatitisz C vírus okoz. Álta-
lánosan elfogadott nézet szerint minden 
ezer ember közül 3–4-ben megtalálható a 
vírus, de csak töredékük tudja ezt és jár 
kezelésre.MéghaÖnneknincsenekispa-
naszai, elképzelhető, hogy a vírus, mint
alattomoskórokozó,ottlapulazÖnszer
vezetében. Jobb ezt minél hamarabb ki-
mu tatni, mert korai kezeléssel az esetleges 
súlyosabb májkárosodás megelőzhető!
Ezért nagy segítség a vírus kimutatása a 
vér adás kapcsán.

„Adj vért és ments meg három életet”

A levett vérből a vörösvérsejt kon
cent rátum, plazmakészítmények és vér le-
mezke-koncentrátum készül, így egy egy-
ség teljes vér 3 beteg életén segíthet.

A VÉRADÁS MENETE

  Önmegadjaszemélyiadataitanyilván
tartáshoz,majdkitöltegykérdőívetaz
egészségi állapotáról.

  Az adatfelvételhez a személyi igazol-
ványra és TAJ kártyára feltétlenül 
szükség van.

  Külföldi állampolgár csak útlevéllel 
és magyar TAJ kártyával jelentkezhet 
véradásra.

  Elfogyaszt egy-két pohár teát, hogy 
a leadandó folyadékot előre pótolja
szer vezetében.

  Orvosi és laboratóriumi vizsgálat kö-
vetkezik.

  Ha minden rendben, Ön kényelme-
sen elhelyezkedik a vérvételi ágyon. A 
ste ril vérvételi zsákba 5–10 perc alatt 
leveszik a vért. Kérjük, utána még pi-
henjenegykicsit!

A véradásra soha ne jöjjön  
éhgyomorral! 

Segítségét előre is köszönjük!

   

(Forrás: Magyar Vöröskereszt kiadványa)
     

Vargáné Bukai Andrea
Szociális Alapszolgáltatási Központ

VÉRADÓ ÜNNEPSÉG

FELHÍVÁS!
Értesítjük a Tisztelt szőlősgazdákat, hogy 2011. november 29-én 15.00 órai kezdettel  

a Közösségi Házban szőlőpásztor választást és megbeszélést tartunk!

A Magyar Vöröskereszt SzabolcsSzatmárBereg Megyei Szervezete 
és Buj Község Önkormányzata 2011. november 21én

véradói ünnepséget rendez.
Az ünnepségre meghívást kapnak a község jubiláló véradói, akik 10, 20, 25, 30 és 40 véradáson jelentek meg,

kifejezveaMagyarVöröskeresztésazÖnkormányzatköszönetétezértazáldozatossegítségnyújtásért.

Pásztorgazdák
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I. korcsoport – 2011.10.27., 
Nyírbogdány

Azidénősszelmegkezdődtekadiák-
olimpia fordulói, amit a legkisebbekkel 
kezdtünk meg Nyírbogdányban. Csapa-
tunk mindkét mérkőzésen próbálta ki-
hozni magából a maximumot, de ez csak 
a tisztes helytálláshoz volt elegendő.
Megjegyezném,hogycsapatunkegyem-
ber kivételével, egy évvel fiatalabb volt
a másik két csapatnál. Fizikálisan sem 
tud tuk felvenni a versenyt az ibrányi és a 
nyírbogdányifiatalsággal.Talánmajdta-
vasszal sikerül szorosabb eredményt el-
érni. Gratulálni tudok mindenkinek, mert 
becsülettelküzdöttekabujifiúk.

Csapat tagjai: Gergely Á., Szabó L., 
Kanalas L., Pataki I., Nagy Z., Orosz M., 
Kocsis K.

Eredmények: 
1. Nyírbogdány–Ibrány 1:3
2. Ibrány–Buj 3:0
3.   Buj–Nyírbogdány 1:5  

Gól: Kanalas L.

III. korcsoport – 2011.10.28., Ibrány

A kicsik után a nagyok is megmutat-
hatták, hogy mire képesek, mert másnap 

már Ibrányban volt jelenésünk. Izgatot-
tanvártukazelőttünklévőkétmérkőzést.
Elsőmeccsünkön többgóllal is nyerhe-
tünk volna, de sajnos a kihagyhatatlant is 
ki hagytuk. Szerencsére Patrik csodálatos 
szabadrúgás góljával sovány egy nullával 
mehettünk pihenni. Paszab ellen átmen-
tettük azt a formánkat, ami Ibrány ellen 
is jellemezte a csapatot, kapussal szem-
ben 6–7 százszázalékos helyzet maradt 
ki,pluszegybüntető.Deasokhelyzetek
közül egyet csak sikerül begyötörni és le-
győzniapaszabiakat.Gratulálokminden-
kinek, aki egy kicsit is hozzátett a csapat 
sikereihez, folytatás tavasszal.

Csapat tagjai: Radó M., Bancsók S., 
Bod nár M., Szepesvári P., Homonnai N., 
Csikós D., Henyusz G., Popovics B., Zson 
K., Mészáros T., Fazekas J.,

(folytatás a 8. oldalon)

Labdarúgás őszi eredményei

3 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség 
az eddigi mérleg

Az idei tanévben két versenysorozat
ban is elindulunk a kézis lányokkal. A Ma
gyar Kézilabda Szövetség által meghir
detett bajnokságban már meg is kezdőd
tek a küzdelmek. 

A III. korcsoportosoknak (5–6. osztá
lyosok) Mátészalkán rendezték meg az 
1. fordulót. A hazaiak fölényesen győz
tek le minket, illetve Kisvárdát is. Látszott 
raj tuk, hogy már évek óta együtt játsza
nak, szemben a mi két hónapos munkánk
kal. Sajnos nehéz így jó eredményt elérni 
azokkal a csapatokkal szemben, akik már 
alsó tagozatban is komoly edzésmunkát 
végeznek. A csoport második helyéért 
Kis várdával mérkőztünk meg. Nagyon iz
galmas és eseménydús félidők után végül 
a mi kezünk emelkedett a magasba. 11:9-
re győztük le őket, köszönhetően Bodnár 
Eszter gólerős játékának. Varga Adrienn 
is fontos gólokat dobott, míg a kényszer
ből kapusként szereplő Alajtner Rebeka 
(a két kapusunk nem tudott eljönni) telje
sítménye is kiemelendő. A többiektől vi
szont sokkal többet várok, és remélem a 
visszavágókra az edzéseken mutatott bá
tor játékot fogom látni.

A csapat tagjai: Alajtner Rebeka (2 
gól), Bodnár Eszter (8), Csatlós Ágnes, 
Fe dor Melinda, Habina Adrienn, Kocsis 
Kris ztina, Koós Martina, Nagy Henrietta, 
Radó Krisztina, Sváner Lívia (1), Tóth Lí
via, Varga Adrienn (2).

A IV. korcsoportosoknak (7–8. osztá
lyosok) Demecserben kellett megmérkőz
niük az 1. fordulóban. 5 csapat (Buj, Fe-
hér gyarmat, Ibrány, Kállósemjén, Máté
szalka) küzd a két továbbjutó helyért 4 
fordulón keresztül. Ezekre a mérkőzések
re a nyírszőlősiek ellen egy edzőmeccsel 
hangolódtunk és sikerült is szép játékot 
be mutatva fölényesen győznünk ellenük 
(35:17). A sorsolásunknak köszönhető
en először Ibrány ellen léptünk pályára. 
A két csapat már évek óta folyamatosan 
küzd egymás ellen és így volt ez most is. 
A lányok szép támadásokat bemutatva 
az elején elhúztak az ibrányiaktól, de ké
sőbb fej-fej mellett haladtak a csapatok. 
A végére kétgólos hátrányba kerültünk, 
de bátor betörésekből sikerült kiegyenlí
tenünk, sőt a győztes gólt is megszerez-
het tünk volna. 9:9 lett a vége, vagyis majd 
a visszavágón dőlhet el a 2. hely sor sa… 
A következő mérkőzésünket Máté szalka 
ellen játszottuk és nem kis meglepetés
re 15:8-ra legyőztük őket. A kapusa

ink jól védtek, míg támadásban nagyon 
összhangban voltak a lányok. Az 1. for
duló után elmondható, hogy Fehérgyar
mat kiemelkedik a mezőnyből, míg a 2. 
helyért két csapat ellen kell megküzde
nünk. Remélem a következő alkalommal 
Kállósemjén és Fehérgyarmat ellen is si
kerül eredményesen szerepelnünk.

Eredmények:
Buj-Ibrány 9:  9
Buj-Mátészalka 15:  8
Fehérgyarmat-Ibrány 27:  8
Mátészalka-Kállósemjén 13:11
Fehérgyarmat-Kállósemjén 27:  7

A csapat tagjai: Benyusz Enikő (3 gól), 
Bodnár Eszter (1), Csiki Alexandra, Fedor 
Judit, Korpai Angéla (5 gól), Kovács Dóra 
(7), Lovas Adrienn (2), Lovas Evelin, Marsó 
Lilla, Nyerges Flóra (5), Radó Ramóna (2), 
Sza bó Zsófia.

Az eredményekhez mindenkinek gra
tulálunk! 

Popovics Norbert DSE elnök

DSE SPORTHÍREK
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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
Munkatársak: Dr. Balogh Roland, Fazekasné Kató Mária, Graczka Istvánné, Mester János, Munkácsiné Kolozsi Katalin,  

Dr. Németh Károly, Oláh Gábor, Popovics Norbert, Varga János, Vargáné Bukai Andrea

Eredmények: 
1.  Ibrány–Buj 0:1 (0:0)  

Gól: Szepesvári P.
2. Paszab–Ibrány 4:0
3.  Buj–Paszab 1:0 (0:0)  

Gól: Bancsók S.

II. korcsoport – 2011.11.10., Ibrány

Azősziszünetutánmeglehetősencsí
pős,hideg,szelesidőbenkerültsorazelső
fordulóra.ElsőnekIbránnyalkezdtünkés
csodaszép játékkal sikerült magabiz tosan 
nyernünk.

Rögtön az ibrányiak után Nagyhalász 
márnagyfalatnakbizonyult.Azelsőfél-

időben széllel szemben, elfáradva nagy
vereséget mért ránk az egyáltalán nem 
jobb ellenfelünk.A fiúkat így is dicsé-
ret illeti, mert fáradtan is nagyot küzdöt-
tek. Remélem, hogy tavasszal mindkét 
meccsün  ket sikerül megnyerni.

Csapat tagjai: Radó A., Ádám T., 
Nagy D., Jónás Z., Szabó D., Varga D., 
Szabó B., Tóth I., Sándor D., Bodnár J.

Eredmények:
1. Ibrány–Nagyhalász 2:2
2.  Buj–Ibrány 3:1 (1:1)  

Gól: Radó A. (2), Ádám T.
3. Nagyhalász–Buj 5:0 (3:0)

Mester János
testnevelő

Vannak jó néhányan, akik a nyarat szeretjük, akiknek 
hiányzik a napfény és télen nehezünkre esik kimozdulni, 
tár saságba menni, reggel felkelni. Valahol itt kezdődik a 
téli depresszió!

Melyek a tünetek?

A téli vagy más néven szezonális depressziónak tipikus 
tü netei vannak. Ősztől tavaszig tart és a klinikai depresszió 
számos tünetét tartalmazza. Jellemző tünet a fáradtság, az 
alu székonyság, a kedvtelenség. Az emberek visszahúzódnak, 
nem élnek úgy társasági életet, mint a nyári időszakban.  A 
korai sötétedés csökkenti az emberek kedvét a munka utá
ni programokra, találkozókra. A téli depresszióra jellemző, 
hogy enyhül amint kisüt a nap. Az idő javulásával párhuza
mosan a kedélybeteg ember hangulata egyre jobb lesz, ta
vasszal szinte új erőre kap. Ha azonban súlyosbodnak a téli 
dep resszió tünetei és a beteg kerüli a társaságot, hanyagolja 
a hobbiját és gyakran sírva fakad valamint motivációja nagy
mértékben lecsökkent, ezek mind olyan jelek, melyekre kellő 
figyelmet kell fordítani!

A téli depresszió oka: fényhiány?

Igen, mert a fényhiány, a napsütés hiánya közvetlenül hat a 
kedélyállapotra. A melatonin a tobozmirigy által termelt hor-
mon, mely a napszakokhoz alkalmazkodó természetes alvási 
ciklus fenntartásáért felelős. Sötétben a hormon kiválasztása 
növekszik a szervezetünkben, míg a fény gátolja a terme lő-
dé sét. Vizsgálatok tanúsága szerint ez a hormon hozzájárul a 
téli depressziós tünetek kialakulásához.

A fény a szemen keresztül jut el az agyba, így az gátolja 
vagy mérsékli a hormon termelődését. Ily módon működik az 

egy re ismert fényterápia is. Tanácsos elsősorban a téli napsü-
tés ben sétálni, mert egy óra napfényes séta olyan hatásos a 
kutatások szerint, mint két és fél óra fényterápia. Aki tehát 
teheti, minél többet legyen szabad levegőn! A fényterápia is 
szóba jöhet, mint lehetséges kezelés, de sajnos nem olcsó mu
latság és több kezelés szükséges, mire valaki érzi a változást. 
A trópusokra való utazás is nagyszerű terápiás módszer len
ne, ha támogatná a TB.

Mi segíthet leküzdeni vagy megelőzni a tüneteket?

Étkezés – Váltsuk fel a cukros nassolnivalókat dióra, mo-
gyo róra, tök mag ra, egyéb magokra és szárított gyümölcsök
re! Sok vitamin van a káposztafélékben és a hagymafélékben 
is, ráadásul utóbbi véd a rossz baktériumok ellen – főleg a 
fok hagyma, így természetes antibiotikum megfázás idején.

Gyógynövények és étrend-kiegészítők – Enyhe esetekben 
illetve kiegészítésként segíthetnek rajtunk a gyógynö vények. 
Tarthatunk egy kúrát belőlük ősztől tavaszig. Ezek alkalmazha
tóak idegnyugtatóként és természetes antidepresszánsként: az 
or báncfű, rhodiola rosea, macskagyökér, withania somnifera, 
citromfű, komló, galagonya, golgota, szúrós gyöngyajak, cic
kafarkfű. Azonban a legjobb hatást akkor érjük el, ha teake
veréket készítünk és abból főzünk teát, így növeljük a haté
konyságot. (Ilyenkor több teafüvet kell összekeverni és abból 
készíteni a főzetet.). A vitaminok és ásványi anyagok közül a 
legjobb, ha Cvitamint, a cinket, a magnéziumot és a B komp
lexet biztosítjuk, így egyéb betegségekkel szemben is na
gyobb védekezőképességünk lesz a téli hónapokban.

Dr. Balogh Roland
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