
KEDVES BUJIAK!

Nem hiszem, hogy akad olyan em-
ber, aki ne ígéretekkel kezdené az új-
évet. Az ember alapvető tulajdonsá-
ga, hogy vágyik a megújulásra, akarja a 

szeb bet, a jobbat. Vajon van-e olyan, aki 
egy új esztendő kezdetén ne mérlegelné 
az elmúlt évet, és ne készítene összeg-
zést annak hibáiról, erényeiről?

Minden számvetés eredménye egy 
újabb, nehezen betartható fogadalom, és 
egy, az előző évnél sikeresebb eszten
dő megtervezése. Mi, emberek nem va-
gyunk egyformák. Eltérőek személyes 
ambícióink, terveink, értékeink, más-
képp gondolkodunk. Abban viszont 
mind  annyian egyetértünk: szeretnénk az 
újév napjait nagyobb szeretetben, több 
bol dogságban, jobb egészségben, bizto-
sabb egzisztenciában eltölteni. Én ma-
gam sem szeretnék mást, minthogy csa-
ládomnak sokkal több öröme legyen eb-
ben az esztendőben. Azonban ma már 
nem csak rájuk gondolok, nem kizárólag 
irán tuk érzek felelősséget.

A 2010. október 3án, majd 2014. 
ok tóber 12én megtartott önkormányza-

ti választásokon Önöktől bizalmat kap-
tunk, ezzel a bizalommal együtt egy új 
családot is, melynek mintegy 2300 tagja 
van. Ennek a mi nagycsaládunknak szá-
mos közös vágya, reménye van. Ezek a 
leghétköznapibb dolgoktól kezdve a leg-

mélyebb érzületekig terjed-
nek. Vágyunk arra, hogy itt-
hon érezzük magunkat közsé-
günkben, ahol jó megpihenni, 
ki kapcsolódni, ahol vannak 
barátaink, ahol biztonságban 
tudhatjuk magunkat, gyerme-
keinket és szüleinket. 

Mindig a legjobb szándék
kal, és min dent meg fogok 
tenni azért, hogy a mi kis köz-
ségünk, Buj valódi otthon le-
gyen. 

Úgy érzem, hogy ebbe az 
újévi köszöntőbe, az Önök-
nek szánt gondolataimba nem 

illik bele, hogy pénzügyi, gazdasági, ön-
kor mányzati, falusi problémákról be-
széljek. Ezek voltak, vannak, lesznek, 
de kérem, higgyék el, a teljes kép viselő
testülettel azért dolgozunk, hogy orvo-
soljuk gondjainkat, tervezzük a jövőt. 
Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy 
szebbé, jobbá, még élhetőbbé tegyük 
községünket. 

Számomra talán az egyik legnagyobb 
örö mömet szeretném megosztani Önök-
kel. Mindegyik, de különösen a 2014. év 
volt az, amely ékes bizonyítékát adta an-
nak, hogy Bujon nagyon sok értékes, ön-
zetlen, segíteni és tenni akaró ember él. 
Olyanok, akik szívesen dolgoznak má-
sok öröméért, akikre mindig lehet szá-
mítani, akik mindig készek az együttmű-
ködésre. Sok olyan esemény, változás 
tör tént a községben, melyek a közössé-
gi összefogást példázzák. Az, hogy ilyen 
közösség tagja lehetek, és a magam ere-

jét ennek a közösségnek a felvirágozta-
tására fordíthatom: megtiszteltetés. 

Sikereink közösek, örömre adnak 
okot, s a legfontosabb: példát mutat-
nak. Mert sokan olyan gyarlók vagyunk, 
hogy a mindennapi örömöket, apró sike-
reket természetesnek vesszük. 

Nem így érzünk azonban a kudarcok-
kal kapcsolatban. Főleg, ha azok nem a 
saját sikertelenségeink. Általában felna-
gyítjuk azokat, és elfelejtjük az örömök 
és a sikertelenségek arányát összehason-
lítani. Közhely ugyan, de a kudarcokból 
is tanulnunk kell. Fordítsuk a magunk 
javára. Gondoljuk át, hogy mi az, amit 
mi magunk csinálhattunk volna más-
képp, mi az, amit megtehettünk volna, 
de nem tettük, és mi az, ami rajtunk kí-
vül álló okok miatt vált sikertelenné. Ta
nul juk a megértést, éljünk a szeretet és a 
kölcsönös megbecsülés hatalmával. Ab-
ban azonban biztos vagyok, hogy az em-
bernek mindig küzdenie kell, s hogy ezt 
a küzdelmet soha nem szabad feladnia. 

Mindezen gondolatok keretében ez-
úton is szeretném megköszönni mind-
azok nak, akik a 2014. október 12i ön-
kormányzati választások alkalmával is-
mételten bizalmat szavaztak nekünk. Bi-
zalmat szavaztak, hogy folytassuk az el-
kezdett munkát az újból megválasztott, 
szinte teljesen új összetételű képviselő
testülettel. Még egyszer köszönöm a tá-
mogatásukat.

Köszönöm továbbá minden munka-
társamnak, a községünkben lévő egyhá-
zaknak, civileknek, magánembereknek 
azt a munkát, mellyel hozzájárultak ah-
hoz, hogy kis községünk szebbé, jobbá, 
élhetőbbé vált. 

Maradok tisztelettel:

Barta Miklós Ferenc polgármester
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TISZTELT BUJI LAKOSOK!

Községünk képviselő-testülete nevében szeretettel kö-
szöntöm a megjelent választópolgárokat.

A képviselőtestületnek évente legalább egy alkalommal 
köz  meghallgatást kell tartania, melyen a lakosság közérdekű be-
jelentést tehet. 

Ebben az évben a képviselőtestület 13 alkalommal összesen 
12 rendeletet és 67 határozatot hozott. 

A 2014es évről elmondhatom, hogy az évi költségvetés 573 
millió 418 ezer Ftra, a forráshiány 40 millió 887 ezer Ftra mó-
dosult.

2012. év végén az állam az önkormányzatok adósság állo-
mányából szinte mindent átvállalt, így az éven beadott kétfor-
dulós ÖNHIKIs pályázatunkra a 2013. évhez hasonlóan 14 mil-
lió 180 ezer Ftot kaptunk. Elmondhatom, hogy Buj kiemelten 
volt kezelve, hisz a szomszédos települések egyike sem kapott 
hasonló mértékű támogatást. Azonban az állam részéről nyújtott 
segítségek közül a 2016. évtől az ÖNHIKIs támogatási forma 
kivezetésre kerül, ezért még megfontoltabban, takarékosabban 
kell majd gazdálkodnunk a következő években, mely takarékos 
gazdálkodás jelenlegi költségvetésünkben is jól látszik.

−  Több területen szervezeti átalakítást, átszervezést hajtot-
tunk végre. Pl. a régi bölcsőde megszüntetésével éves szin-
ten 7,5 millió Ftot takarítottunk meg. A gyerekek további 
el látását pedig egy újszerű, egységes óvodabölcsőde ki
épí   tésével továbbra is biztosítani tudjuk.

−  A temető üzemeltetésénél is 1,7 millió Ftot takarítottunk 
meg éves szinten. 

−  A mezőőri szolgálatnál szintén nem kell az önkormányza-
tunknak az évekkel ezelőtti plusztámogatást biztosítani. A 
be  szedett járulékok, az állam és az önkormányzati támoga-
tás fedezi a mezőőr bérét. 

−  A szilárd hulladékelszállítás díját 2013 áprilisától közsé-
günk lakói maguk után fizetik, mely az önkormányzat költ
ség   vetésében évi 7–8 millió Ftos megtakarítást eredmé-
nyez. Szomszédos településeinken már évek óta ez a rend-
szer működik.

Ezen az említett 4 területen közel 15–16 millió Ftot takarít 
meg önkormányzatunk.

A 2014. évben közfoglalkoztatás keretén belül összesen 449 
főt tudtunk foglalkoztatni különböző területeken. Ebből hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatásban 334 főt, START mező gaz dasági 
programban 25 főt, START betonelemek gyártása prog ramban 33 
főt, START belvíz elvezetési programban 13 főt, START közút-
hálózat javítási programban 13 főt, START me zőgazdasági utak 
karbantartási programjában 31 főt foglalkoztattunk. Az éven is-
mételten kiemelten kaptunk segítséget a közfoglal koztatottak szá-
mának növelésében. Ennek eredménye, hogy a település szinte 
minden közmunkásának sikerült munkát adni. 

Sajnálattal kell megállapítanom, hogy településünk állandó 
lakossága folyamatosan csökken, azonban 2014. évben a halálo
zá sok száma 22 volt, míg a születések száma viszont 26 lett. 
Mind ezek mellett a házasságkötések száma szépen nőtt. 

A 2014. év fejlesztéseit és történéseit illetően a következőket 
sze retném elmondani Önöknek.

Ebben az évben is reményekkel, odaadással és nagy szorga
lom mal kezdtük el munkánkat. Azokat a fejlesztéseket, melye
ket erre az évre tűztünk ki magunk elé, el kellett indítanunk, 
mert szerettük volna megvalósítani az állandóan kialakuló 
nehéz ségek ellenére is.

Településünk arculata tovább-
ra is folyamatosan változik, pozitív 
irányba. A mi feladatunk pedig to-
vábbra is az, hogy Buj község még 
tovább fejlődjön. 

Mint már említettem, a START 
közmunkaprogramon belül 5 terü-
leten dolgoznak közmunkásaink. 

Önellátó gazdálkodásunkban a 
tavalyi te rü leteket meg  trip láztuk. 
A község lakossága folyamatosan 
adja át kertjeit tovább hasz ná latra 
Ön kormányzatunknak. Elmondha
tom, hogy önellátó gazdálkodá-
sunkban sikeres min  ta gaz dál ko dást 
folytatunk. A megtermelt zöldség-
félék nagy részét iskolánk nagyüze-
mi konyháján használjuk fel, a töb-
bit a lakosság részére értékesítjük.

Már 3. éve, hogy községünk 62 év feletti lakóit Idősek Világ
nap ja alkalmából az önellátó gazdálkodásunkban megtermelt 
bur gonyával, hagymával, kis édességcso maggal, gyümölccsel 
kö szöntjük, melynek kimondhatatlanul örülnek időseink. 

Az éven takarmánykukoricát is nagy területen termeltünk, 
melyet a helybeli szárítónkban értékesítettünk. 

Betonelemek gyártására, járólapok öntésére pályázat útján 
só  dert és cementet nyertünk, továbbá külterületi utak rendbeté-
telére nagy teljesítményű tárcsát és egy középkategóriás grédert. 
Elkezdtük a külterületi utak rendbe tételét, s 2015. évben foly-
tatni is fogjuk.

A következő években a csapadék vízelvezető árkokat 
telepü lé sünkön belül szinte teljes egészében fel tudjuk újítani 
a megmaradt anyagból. Az önkormányzati fasorok kitermelé-
sét követően az újonnan hajtott fanövések egyre jobban sűrítik 
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ezeket a területeket/fasorokat, melyeket továbbra is kezelni, ne-
velni kell. 

2014. évben nagy összefogással, lelkes támogatók segítségé-
vel felújítottuk a református templomunk hajó részét. Az épület-
hez tartozó lépcső egésze is újjászületett, ezáltal most már büsz-
kén nézhetünk a műemlék jellegű épületünkre. 

Mindezek mellett felújításra került a parókia épülete is, 
mely nek anyagi költségéhez teljes mértékben hozzájárultam, 
csakúgy, mint a római parókia épületének felújításához.

A közért, a falunk fejlődéséért az elmúlt 4 év alatt igyekez-
tem sokat tenni és az elkövetkezendő ciklusban is szeretném ezt 
folytatni.

Az éven teljes külső támogatással még szebbé, rendezetteb-
bé tettük szabadidő parkunkat, hiszen filagóriák és szalonnasü-
tők kiépítésével csodálatossá vált ez a terület is. 

Új főutunkon kialakult a kerékpár turizmus. Nagyon sokan 
meg állnak, hogy kipihenjék az út fáradalmait és nem ritka a 
70–80 kerékpáros egyszerre való pihenése is szabadidő parkunk
nál. A lakosság köréből is egyre többen veszik igénybe futás és 
sétálás alkalmával. 

A horgászás tekintetében nyereséges volt az idei év, hisz ha-
lat nem telepítettünk, így az ebből befolyt bevétel tiszta nyere-
ség volt.

2014. évben átadásra került két intézményünk, melyek a 
köz ségünk ékszerdobozai lettek: az újjáépített egységes óvo-
dánkbölcsődénk és az új egészségházunk. Mindkét intézmé-
nyünknél a régi leamortizálódott épületeket mentettük meg a 
tel jes pusztulástól. 

Az év szeptemberében általános iskolánk épületére beadtunk 
egy energetikai pályázatot, mely tartalmazza a külső homlok-
zat szigetelését, nyílászárók cseréjét, tetőtér szigetelését, napele
mek és napkollektorok további elhelyezését, és egy megújuló 
ener giájú fűtésrendszer kiépítését. 

Reméljük, pályázatunkat pozitívan fogják elbírálni, melynek 
meg  történte esetén ezen tervezett beruházást már 2015 tavaszán 
elkezdhetjük. 

Ennek megvalósulásával elmondhatjuk, hogy egy körzetben 
három nagy központi intézményt sikerült felújítanunk.

Mindezen eredmények mögött óriási munka van, mert a 
2010–2014 közötti vezetés szívvellélekkel a falu fejlődéséért 
dolgozott és az elért eredmények magukért beszélnek. 

Tekintsünk vissza a 4 év fejlesztéseire. Világossá válik, hogy 
Buj község egyre csak épülszépül, községünk lakóinak megelé
ge désére.

Az éven három választáson vagyunk túl, községünket legin-
kább az utolsó, az önkormányzati választás érintette.

Alapvető kérdésként fogalmazódott meg, hogy folytathat-
jae megkezdett munkáját a polgármester vagy településünk la-
kói elégedetleneke személyével, munkájával.

A vártnál azonban sokkal jobb eredmény született, hiszen 
a 2010es választáson elért eredményhez képest a község lakói 
103 szavazattal több bizalmat szavaztak nekem, mely kimond-
hatatlanul jóleső érzéssel tölt el. Bizalmat szavaztak, hogy foly-
tassuk az elkezdett munkát az újból megválasztott, szinte telje-
sen új összetételű képviselőtestülettel. Még egyszer köszönöm 
a támogatásukat.

Ami külön nagy örömömre szolgál, hogy az előző ciklus 
jegy  zőjével, dr. Németh Károllyal folytathatjuk munkánkat kis 
településünk fejlődéséért, jövőjéért. 

2015. év fejlesztési elképzeléseiről a következőket szeret-
ném megosztani Önökkel. 

−  Munkahelyteremtés szempontjából továbbra is szükséges-
nek tartom egy bentlakásos idősek otthonának a megépíté-
sét, méghozzá a régi óvoda átalakításával. Mivel a szociá
lis alapszolgáltató központ szemben helyezkedik el, így 
könnyebb lenne az épület működtetése.

−  Ehhez folyamatosan keressük a pályázati lehetőséget. Egy 
ilyen intézmény működtetéséhez minimum 14–15 embert 
sze  retnénk foglalkoztatni. 

−  Munkahelyteremtés szempontjából szeretnénk egy kisebb 
sa vanyító üzemet is létrehozni, melynek megvalósításához 
2015. évben lesznek pályázati lehetőségek. 

−  Az önellátó gazdálkodásunkban megtermelt zöldségfélé-
ket helyben, hordókban és üvegekben tudnánk savanyíta-
ni, tartósítani iskolai nagyüzemi konyhánk és községünk 
la kói részére.

−  Terveink között szerepel egy 2 km hosszú belterületi út-
szakasz szilárd aszfalttal való burkolása. Ezek a követke-
zők lennének: Toldi út, Gávai köz, Arany János utca és a 
Me ző Imre utca vége.

A 2015. évben településfejlesztés operatív program keretén 
belül lehet majd az önkormányzatoknak ilyen, hasonló jellegű 
fej  lesztésekre pályázni.

−  Községünk aszfaltozott útjain kátyúzási munkálatokat kell 
vég rehajtanunk. A felmérések elkészültek, mely azt tükrö-
zi, hogy nagyon sok javításra lesz szükség. 

−  A külterületi mellékútjaink egyengetéseit pályázat útján 
nyert gréderrel, tárcsával és a község mezőgazdasági gé-
pekkel rendelkező lakóinak segítségével tovább folytatjuk, 
azo  kat még átjárhatóbbá fogjuk tenni.

−  A járóbetegszakellátóba, járási hivatalba való eljutás a 
köz  ség lakossága egy részének nehézséget okoz. Ezért, 
amíg nem áll rendelkezésre tömegközlekedési jármű erre 
a célra, továbbá az IbrányBuj közötti összekötő szakasz 
ki szélesítésére nem lesz pályázati lehetőség, addig kis fo-
gyasztású jármű vásárlásával kell a szállítást biztosítani 
önkormányzatunknak.

−  A 2013. évben önkormányzatunk 1 millió Fttal támogat-
ta református templomunk felújítását, melyet tovább kívá-
nunk folytatni azzal a céllal, hogy a 2015. évben a római 
ka tolikus egyházi ingatlan vásárlásával nagy segítséget tu-
dunk nyújtani az ugyancsak rossz állapotban lévő római 
temp lomunk felújításához. 

−  Mindezekhez kapcsolódóan úgy gondolom, hogy települé-
sünkön kiemelten nagy hangsúlyt kell fektetnünk templo-
maink, intézményeink állagának javítására és megóvására.

−  A kóbor ebek továbbra is problémát okoznak a településün
kön, így a 2015. évben tovább folytatjuk begyűjtésüket, to-
vábbá az oltatlan ebek miatti büntetések sorozatát, hiszen 
elfogadhatatlan, hogy több ingatlannál szabadon portyázó 
eb tartózkodik, zárt terület biztosítása nélkül. 

Úgy gondolom, ha a felsorolt munkákat 2015. évben el tud-
juk végezni, elégedettek lehetünk a következő év tekintetében.

Én a 2015ös évhez kívánok mindannyiunknak erőt, kitar-
tást, jó egészséget, a közelgő ünnepek alkalmából áldott, békés 
karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog újesztendőt minden-
kinek.

Barta Miklós Ferenc
polgármester
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Buj Község Önkormányzata az elmúlt év decemberében ismét megrendezte 
a karácsonyi forgatagot. Az ünnepséget a község református templomában tar-
tottuk, a vendéglátásra a Kossuth téren került sor.

Barta Miklós Ferenc polgármester úr adventi gondolatait osztotta meg a je-
len levőkkel. A nagycsoportos óvodások műsorában verset és betlehemi jelene-
tet láthattunk és hallhattunk. Ezután Németh Erzsébet szavalata következett. Az 
is kola énekkara csodálatos karácsonyi dalokkal leptek meg bennünket. Ezt kö-
vette a Napfény Nyugdíjas Egyesület műsora, mellyel közös kántálásra invitál-
ta a megjelenteket.

A fellépések után a Kossuth téren forró teával, forralt borral, mézeskalács-
csal, pogácsával kínáltak minden megjelent kedves vendéget a Napfény Nyug-
díjas Egyesület tagjai. Jóleső érzéssel töltött el mindenkit a lobogó tábortűz me-
lege és fénye.

Ezúton szeretném megköszönni a nyugdíjas egyesületnek, minden felajánló-
nak, szervezőnek és mindazoknak, akik bármilyen módon támogatták rendez-
vényünket.

A Szervezők

A nagycsoportos óvodások betlehemes jelenete
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Polgármester úr köszöntője

Németh Erzsébet szavalata

Az általános
iskola

énekkara

KARÁCSONYI  FORGATAG
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Vendéglátás a Kossuth téren

A nagycsoportos óvodások betlehemes jelenete

A Napfény Nyugdíjas Egyesület kántálása
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TÜDŐSZŰRÉS
Községünkben 2015. február 3–4-én (kedd–szerda) 8.00–12.00-ig tüdőszűrés lesz.

A szűrővizsgálat helye: Művelődési Ház, Buj, Kossuth u. 3.

A tüdőszűrésen való megjelenés 40 éves kortól AJÁNLOTT ÉS INGYENES!
40 éves kor alatt térítés ellenében (1.700,– Ft) történik a tüdőszűrés (postai csekken, a szűrési napokon!!)

A szűrővizsgálatra legutóbbi szűrőlapját, betegbiztosítási kártyáját, lakcím kártyáját és 
személyigazolványát szíveskedjen magával hozni.

2015. január 5-én a Magyar Vö rös  ke reszt szervezésé-
ben községi vér adás volt településünkön, a Buji Szo ciális 
Alap szolgáltatási Központ in tézményünk ben.

Az önkéntes véradóknak szeretnénk meg köszönni részvé-
telüket azzal, hogy nevüket közöljük a Buji Szemle hasábjain.

Barta Attila, Petőfi u. • Benő László, Pe tőfi u. • Berencsi 
Csilla Judit, Petőfi u. • Bodnár Róbert, Vasvári P. u. • Farkas 
La josné, Hunyadi u. • Hajdu Alexandra, Rákóczi u. • Hege-
dűs Katalin, Széchenyi u. • Hegedűs Mihályné, Széchenyi u. • 
Hudákné Horváth Tünde, Gávai köz • Ke gye Istvánné, Liliom 
u. • Kovács Ist ván, Táncsics u. • Laurinyecz László, Bé ke u. • 

Laurinyeczné Tikász Magdolna, Béke u. • Molnár Csaba, Bes-
senyei u. • Molnár Gábor, Petőfi u. • Molnár Gá bor né, Petőfi 
u. • Oláh Márta, Petőfi u. • Oláh Zoltán, Kossuth u. • Purzásné 
Fekete Gabriella, Dózsa Gy. u. • Simon Mi hályné, Petőfi u. • 
Tornai János Tamás, Hu nyadi u.

Köszönjük!

Reméljük legközelebb is számíthatunk a község rendsze-
res véradóira, és vár  juk az új donorokat is. 

„Egy csepp vér, egy csepp emberiség...”

Kérem, figyeljék a községben kihelye zett véradásra szólító 
plakátokat, vala mint postaládájukban a meghívókat.

Vargáné Bukai Andrea SZAK vezető

Kiszámíthatatlan az idei tél. Nem is baj, hogy nem volt 
ed   dig igazi tél, kevesebb a fűtésszámla, nem kell olyan me-
legen öltözni, talán csak a gyerekek bánják, hogy nem esett 
hó. No meg a kereskedők, akiken rajtuk maradt a sok hóla-
pát, meg szánkó is.

A főiskola bejárata előtt fiatal fiú várt valakire. Türel-
metlenül toporgott, lábait emelgette, alaposan átfázhatott 
már. Félpercenként nézte az óráját. Jöttek-jöttek a vizsgá-
zók, csak az nem jött akire ő várt. Nem értettem miért nem 
bent az előtérben várakozott, mint és többen mások. De va-
jon ki re várhatott. Nem sokára 
aztán én is megtudtam. A folyo-
só vé géről egy lány futott, szla-
lomozott a többi vizsgázó kö-
zött. Milyen különös volt, mint-
ha a lába nem is érte volna a fo-
lyosó kockáit. Repült le a lép-
csőkön is tovább, valami álomszerű mozgással úszott a le-
vegőben. Talán a vízen is így suhanna át, gondoltam. Moso-
lya olyan volt, mint az angyalok álmának az álma. Megvan, 
olvastam le a szájáról amit a fiúnak mondott, s nyújtotta 
át a leckekönyvét. De a fiú erre már nem volt kíváncsi, vá-
gyott a meghitt csókra. Vékonyan öltözött a lány, nem hor-
dott sapkát, kalapot sem, igaz erre a homlokra csak koro-
na illett volna. Elegáns, divatos, béleletlen kabátján pilla-
natok alatt átfújt a szél, keblét néha a fiú karjához érintette. 
Aztán elindultak valahova, talán a kocsihoz, vagy a busz-
hoz, esetleg egy közeli presszóba. Látszott, hogy már nem 

fáznak, és hogy nagyon boldogok. Még azt is láttam,hogy a 
lány elegáns kis táskájából mobil telefont vesz elő és telefo-
nál valahová. Talán haza a szülőknek, hogy megvan, még 
ha elégséges is. Én meg ott maradtam friss, meg régebbi 
emlékeimmel.

A napokban volt népi kollégisták találkoztunk. Előke-
rült egy megsárgult csoportkép is, sokáig kerestük rajta 
ma  gunkat, s közben nevettünk jókat. Úgy néztünk ki mint-
ha az akkori lelencből gyűjtöttek volna össze bennünket. 
Pedig csak egyszerű, vidékről érkező tehetségesnek tar-

tott gyerekek voltunk ott. Bo-
csi, Színész, Zörgő, Pufi, Anti-
nk, Jancsink, Jóskánk és a töb-
biek. Szin te valamennyi eljutott 
a különböző főiskoláig, egyete-
mig, ké szült el a gyors leltár. Ta-
nultunk, vizsgáztunk, bizonyíta-

ni akar tunk. Engem vizsgák után nem várt lány, igaz én sem 
vár tam lányt. A többieket sem. Mert ugyan hova mehettünk 
volna, amikor még a téli vizsga időszakban sem tudtuk a 
zaciból kiváltani a télikabátjainkat.

Siettünk a kollégiumba a Ménesi útra, ott legalább me-
leg volt, hogy mint a többiek, én is írjak haza levelet. Drá-
ga Édesanyám, Édesapám és Húgom, tudatom megint je-
lesre sikerült a vizsgám.

Valaki kétszer is rám szólt. Vársz valakire?
 

Oláh Gábor

ÉLETKÉPEK

MEGVAN

VÉRADÁS
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A Napfény Nyugdíjas Egyesület életéből képekben

Név- és születésnap megünneplése

Tombolasorsolás közben

… és ajándékot is hozott

A volt kolléganő köszöntése születésnapja alkalmából

Megérkezett a Mikulás…

Nyeremények özöne az asztalokon
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Buj község önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: Barta Miklós Ferenc polgármester  •  Felelős szerkesztő: Mikovics Miklósné
Nyomdai munkálatok: Tóth Nyomda  •  Munkatársak: Oláh Gábor, Popovics Norbert, 
Vargáné Bukai Andrea

DSE SPORTHÍREK
A IV. korcsoportos kézilabdás lányok edzőmérkőzéssel 

ké szültek a bajnoki küzdelmekre. Mind a két alkalommal 
Ib rány ellen teszteltük magunkat éles helyzetben. A mu-
tatott játék és a fölényes győzelmek után (35:18 és 29:15 
ide) magabiztosan indultunk útnak Mátészalkára. Itt aztán 
szembesültünk, hogy a megye legjobb csapatával szemben 
nem túl sok az esélyünk. Hiába tettünk meg mindent a szo-
ros eredmény eléréshez, a hazaiak gördülékeny támadójáté
kával és a felnőtt szinten védő kapusukkal nem tudtunk mit 
kezdeni. A javításra meg volt az esély Ópályi csapata el-
len és sikerült is a mi akaratunkat érvényesíteni a mérkőzés 
alatt. Itt már mindenki hozta a formáját, de a két mérkőzés 
alatt csak Koós Martina és Csikós Lívia emelkedett ki a 
gólerős játékával. 

A csapat tagjai voltak: Koós Martina, Csikós Lívia, 
Hu micskó Gabriella, Tóth Lívia, Vajkó Zsófia, Suszter 
Zsófia, Gergely Zsófia, Ádám Bettina, Bancsók Evelin, 
Kanalas Katalin, Berecz Kitti.

IV. korcsoportos lányok 

A III. korcsoportosokkal Kisvárdára utaztunk, hogy 
vég re letudjuk az 1. mérkőzéseinket. Nyírszőlős csapatá-
val igazi rangadókat szoktunk vívni, úgyhogy igyekeztünk 
mindent beleadni a győzelem érdekében. Az eredmény 
nem is maradt el, hiszen 16:9re legyőztük őket. Ezután a 
hazai csapat következett, akik igazolták, hogy nem véletle-
nül voltak ők az elmúlt évben a bajnokok. 25:10es veresé-
get szenvedtünk, majd ezután nagyon fáradtan léptünk pá-
lyára Vásárosnamény ellen. Sajnos fejben is kimerültünk a 
végére, sorozatban hoztuk a rossz döntéseket és ezt az el-
lenfél könyörtelenül kihasználta. Így egy nem várt veresé-
get szenvedtünk (6:12), de a visszavágóra nagyon fogunk 
készülni…

A csapatból Vajkó Zsófia, Bancsók Evelin, Csikós 
Bog lárka és Ádám Bettina teljesítménye emelhető ki. 
A csapat tagjai voltak még: Farkas Réka, Fallenbüchell 
Eszter, Kövér Gréta, Lakatos Bianka, Albert Amanda, 
Csikós Dominika, Baka Petra, Németh Enikő.

LÁNY LABDARÚGÁS
Nyírszőlős évek óta megrendezi a Szőlőskerti ku-

pát, amely re a csapatunk is meghívást kapott. A lányok 
már évek óta rúgják a bőrt, így nem is lehetett más a cé-
lunk, mint a győzelem. Ennek megfelelően sorba hoztuk a 
győzel meket és kapott gól nélkül, 3 győzelemmel, veretle-
nül lettünk a torna 1 helyezettjei. 

Csikós Lívia akár az aranylabdát is megkaphatta vol-
na, hiszen tarthatatlan volt a mérkőzések alatt. Bámula-
tos cseleivel, ámulatba kergette az ellenfél védőit és 9 gól-
jával a gólkirályi címet is megszerezte. Mellette Vajkó

Zsófia 3 gólja és 
7 gólpassza is szót 
ér demel, míg a hát
védek (Koós Mar-
ti na, Kanalas Ka-
talin) hibátlan, kő-
kemény védekezé se a kapusaink dolgát könnyítette. Az 
eredményhirdetésnél boldogan vehettük át az aranyérmet 
és a bajnoknak járó serleget. 

A csapat tagjai voltak még: Nemes Diána, Csikós Bog-
lárka, Ádám Bettina, Bancsók Barbara.

Az eredményekhez mindenkihez gratulálunk!

Popovics Norbert


