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Májusi ünnepeink
Egy majdnem elfeledett ősi ünnepünk:
Életfa Ünnep
Az Életfa Ünnep lényege a virágba bo
rulás, a megújulva megnyilvánult őserő, az
új születése, a teljes pompájában megcso
dálható tavasz öröme.
Időpontja két „nagy ünnep”: Gyümölcs
oltó Boldogasszony és Ispiláng (Pünkösd)
közé esik, április végén, május elején tart
juk.
Az Életfa Ünnepnek világszerte hagyo
mányai vannak. Akár Keleten, akár az
amerikai indiánok között. A kelta hitvilág
ban is nyomait leljük, ez Beltane – virág
ba borulás, lombok, szerelem – ünnepe.
De például a Floraliát – Flóra istennő ün
nepét –, templomának i.e. 238-ban történt
felszentelése után minden évben több na
pos látványos rendezvényekkel ülték az an
tik Róma polgárai.
Magyarországon ennek nyomai a má
jusfa-állításban lelhetők fel a mai napig, de
a szintén április végéhez, május elejéhez
(nevezetesen az április 24-i Szent György
naphoz) köthető pásztorünnepek is ebbe a
körbe tartoznak.
Gyümölcsoltó Boldogasszony idején a
termékenységet, a kezdődő tavaszt ünne
peljük, ilyenkor május elején pedig a meg
nyilvánult életerőt, a Természet virágba bo
rulását, az égi-földi szerelmet. Gyümölcsol
tókor a fogantatást, most május elején pe
dig a születést, így az Édesanyákat is. Má
jus első vasárnapján így őket köszönthetjük.
Az élet hordozói és az életadói Ők,
akiknek minden gyermek – legyen az bár
milyen korú – tisztelettel, és szeretettel tar
tozik.
Móra Ferenc: Anyának
Álmomban az éjszaka
Aranykertben jártam,
aranykertben aranyfán
Aranyrigót láttam.
Aranyrigó énekét

A szívembe zártam.
Ahány levél lengedez
Szélringatta ágon
Ahány harmatcsepp
Ragyog
Fűszálon, virágon
Édesanyám fejedre
Annyi áldás szálljon.

Május harmadik vasárnapja:
A madarak fák napja
1902. május 19-én, Párizsban egyez
ményt kötöttek az európai államok a mező
gazdaságban hasznos madarak védelme
érdekében. 1902-ben Chernel István orni
tológus szervezte meg Magyarországon
először A madarak és fák napját, amelyet
az 1906. évi I. törvénycikk szabályozott.
Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi
miniszter körrendeletben írta elő: éven
te egy napot a népiskolákban a tanító arra
szenteljen, hogy a tanulókkal a hasznos
madaraknak és azok védelmének jelentő
ségét megismertesse. Megünneplésének
időpontja változó. Időszerűsége, fontossá
ga napjainkban talán még nagyobb össze
fogásra biztat bennünket.
Költőket, írókat, festőket ihletett a má
jusban éledő erdő és az ott élő madárvilág
szépsége.
Goethe: Májusi dal
(Dsida Jenő fordítása)
A nagy természet
Miként ragyog
A nap mi fényt vet!
Mily illatok!
Föld, ág rakodtan
Színes virággal
Minden bokorban
Ezer madárdal,
Ezer kiáltás,
Visszhangra vár.
Ó, föld, Ó áldás,
Ó, napsugár

Május utolsó vasárnapján
a gyermekeket ünnepeljük
A Gyermeknap története egészen az
1920-as évekre nyúlik vissza. Elsőként
Törökországban ünnepeltél meg a gyer
meknapot. Később az ENSZ létrehozta az
Egyetemes Gyermeknap intézményét, és
ma már szinte az egész világban ünneplik
ezt a napot. Hazánkban 1931-től ünneplik
ezt a napot, melyet május utolsó vasárnap
jára tűztek ki. Kezdetben még Gyermekek
Hete volt. Országszerte színes programok
kal kedveskednek intézmények, önkor
mányzatok, civil szervezetek a gyermekek
szórakoztatására, sok-sok kedvezményes
jegyekkel látogathatnak állatkertbe, strand
ra, skanzenekbe ezen a napon.
A legfontosabb ajándékot, amit adha
tunk, Nagy Bandó András versében olvas
hatjuk.
Mesét kérek
Kérem, várom, követelem,
üljön le apukám velem!
Légózzunk, vagy lovat fessünk,
olvasgassunk, beszélgessünk.
Azt is kérem, követelem,
üljön le anyukám velem!
Kérdezgetném erről-arról,
napsütésről, hóvárról.
Meguntam az összes tévét,
játsszunk inkább mindenfélét!
Kockát, malmot, mint ők régen,
focizzunk az utcavégen!
Mesét kérek itt az ágyban,
ma este is arra vágytam.
Könyvből szép a mese este,
nem mobilon, esemesbe!
Graczka Istvánné
intézményegység vezető
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Testületi ülésről...
Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26. napján az
alábbi döntéseket hozta:
− R
 endeletet alkotott az önkormányzat
2011. zárszámadásáról.
− A következő döntés volt a Gyermekjó
léti Szolgálat 2011. éves tevékenységé
ről szóló beszámoló megtárgyalása.

− K
 épviselő-testület módosította a talaj
terhelési díjról szóló 4/2005. (III. 22.)
önkormányzati rendeletét.
− Következő döntés a Polgármesteri Hi
vatal alapító okiratának módosítása.
− Az önkormányzat döntött ingatlan vá
sárlásról.
− Pályázatok benyújtásáról döntött a kép
viselő-testület (óvoda komplex fejleszté

se, önhibájukon kívül hátrányos helyzet
ben lévő önkormányzatok támogatása).
− Módosította a Közép-Szabolcsi Több
célú Kistérségi Társulás társulási meg
állapodását.
− Képviselő-testület elfogadta a horgász
rendet.
Dr. Németh Károly
jegyző

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat hírei
− A Roma Nemzetiségi Önkormányzat az
iskolás gyermekek sporttevékenységét
támogatta.
− Az önkormányzatnak köszönhetően is
mét vetőmag-osztásban részesítette a
rászoruló roma és nem roma lakosokat.

− A
 z aggteleki cseppkőbarlangba kirán
dulnak a gyerekek, melyes szintén tá
mogat a Nemzetiségi Önkormányzat.
− A
 Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szat
már-Bereg Megyei Szerevezetéhez pá
lyázatot nyújtottunk be, melyet meg

nyertünk. A Vöröskeresztnek köszön
hetően ruha- és cipőosztásban részesí
tettünk a buji rászoruló családokat.
Bacsók Elemér, Farkas Zsigmond,
Krupták Mária

Horgászrend – Sirinya-horgásztó
A tó területén
való tartózkodás
általános szabá
lyai a családtagokra, kísérőkre és a ven
dégekre is kötelező érvényűek, ezek be
tartásáért a sporthorgász, bérletes és a
napijegyes horgász is felelősséggel tar
tozik.
Gépkocsit a Rákóczi utca felől talál
ható zúzott kővel borított részén kell le
rakni.
Horgászni napkeltétől napnyugtáig
lehet. Éjszakai horgászat nincs, kivétel az
előre meghirdetett időpontokban.
14 éven aluli gyerek nem horgászhat.
Tóban fürödni tilos! Élő állatot a tó
ban fürdetni tilos!
Etetőanyag behordása dobóhenger
alkalmazása engedélyezett, etetőhajó
használata tilos. A behordás mértéke
az esetenkénti 1,5 kg-ot nem haladhat
ja meg.
Fenekező horgászat esetén etetőko
sár használata engedélyezett.
A hal kiemelésére a merítőháló (szák)
használata kötelező!!!
Tilos a halak szemébe és a kopoltyú
jába nyúlni!
Mélyre nyelt horog esetén a horog
szabadító használata kötelező!!!
Szigorúan TILOS a halak bármilyen
módszerrel való megjelölése, esetleges
csonkítása! A kifogott hallal minden hor

gász köteles a lehető legkíméletesebb
módon bánni.
A horgász a fogás után azonnal kö
teles a megtartani kívánt, illetve a köte
lezően regisztrálandó hal becsült/mért
súlyát egyedenként olvashatóan, egyér
telműen bejegyezni a fogási naplóba
a pontos fogási idő feltüntetése mellett
úgy, hogy a bejegyzés a későbbiekben
ne legyen javítható.
Az egyéb hal beírása a horgászat
befejezésekor történjék
A horgász két bottal horgászhat, bo
tonként maximum 2 horoggal. fenekező
vagy úszós kézséggel. Pergetés tilos!
A kifogott, de megtartani nem kívánt
halat a mérlegelés, az alapos fertőtlení
tés, és esetleges fényképezést követően
kíméletesen azonnal vissza kell helyezni.
Minden csukára, süllőre horgászó sze
mélynek rendelkeznie kell szájfeszítővel,
illetve a horog kiszedéséhez szintén nél
külözhetetlen fogóval, csipesszel.
Egy haltartó szákban egyidejűleg
csak egy horgász zsákmánya tárolható.
Szájbilincsre csak ragadozó halat sza
bad fűzni. Egy szájbilincsre állatjóléti
okok miatt csak egy hal tehető.
Tilos más horgásztárs tulajdonát ké
pező tárgyat eltulajdonítani, megrongál
ni, jogtalanul használni, tönkretenni, meg
semmisíteni, (horgászhely, stég, növény
zet, fák, építmény, vízpart, stb.)

Tilos az egyesület tulajdonát képező
tárgyat, jelzőtáblát, használati és egyéb
tárgyat, hirdetőtáblát, az azon lévő hor
gászrendet, közérdekű hirdetményt, ki
írást, értesítést megrongálni, levenni,
megsemmisíteni, eltulajdonítani.
A tóberendezési tárgyak (padok, WC,
szemetes stb.) rendeltetésszerű használa
ta, illetve állapotmegóvása minden hor
gász és vendég kötelessége.
Másokat szándékosan zavaró, túlzott
alkoholos befolyásoltság alatt álló hor
gász személyekkel szemben fegyelmi el
járás kezdeményezhető, illetve a vendé
geknek a tó területén való tartózkodás
megtiltható.
Tilos szemetelni és szemetes helyen
horgászni. Szemétnek számít a szotyolaés tökmaghéj, valamint a cigarettacsikk
is, így azok eldobása is tilos. A hulladé
kot a területre kihelyezett kukákban le
het hagyni.
Szemetes horgászállást maga mögött
hagyó horgásszal szemben szabálysér
tési eljárás kezdeményezhető.
Tilos a víz, vagy vízpart bármilyen
szennyezése (a víz szennyezésének szá
mít az állati eredetű hulladék, valamint
minden romlott, penészes etetőanyag,
stb.), tilos az élővilág számára felvehe
tetlen anyag vagy csali vízbe dobása, az
etetőanyagon és csalin kívül bármilyen
anyag vízbe juttatása.
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A Sirinya-horgásztó halőrei jogosul
tak a horgász okmányainak, zsákmányá
nak, indokolt esetben felszerelési tárgya
inak, csomagjainak és gépkocsijának el
lenőrzésére.
Ellenőrzési szempontból a tó területén
belül tartózkodó vendégek és a látoga
tók is horgásznak minősülnek.
A halőröket hatósági feladatot ellátó
személyként fokozott jogi védelem illeti
meg, intézkedéseik kötelező érvényűek!
Buj Község Önkormányzat, mint jogi
személy az általa kezelt területeken az
esetlegesen bekövetkezett balesetekért
és károkért felelősséget nem vállal, utó
lagos reklamációt nem fogad el.
Az itt nem szabályozott egyéb kér
désekben a PTK, a horgászatra és a ter
mészetvédelemre vonatkozó jogszabály
ok, továbbá a MOHOSZ által kiadott,
MOHOSZ Országos Horgászrendje című
tájékoztató előírásai és rendelkezései az
irányadók.
A horgászrend be nem tartása vagy
megszegése a horgász azonnali kitiltását eredményezheti.
Sporthorgász jegy:
1000 forint/nap, halat nem tartalmaz.
Abban az esetben, ha a horgász meg kí
vánja vásárolni a halat jelezni, kell a hal
őr felé. A halat napi áron kell megvásá
rolni.
Heti jegy (hétfőtől – vasárnapig) /
5000 forint, halat nem tartalmaz. Abban
az esetben, ha a horgász meg kívánja
vásárolni a halat, jelezni kell a halőr fe
lé. A halat napi áron kell megvásárolni.
Havi jegy (érvényes a kiváltástól számított 30 napig) 15.000 forint, halat nem
tartalmaz. Abban az esetben, ha a hor
gász meg kívánja vásárolni a halat, je
lezni kell a halőr felé. A halat napi áron
kell megvásárolni.
Napijegyes horgászjegy:
3.000 forint/nap. 3 kg nemes halat és
3 kg egyéb halat tartalmaz. A horgász a
3 kg feletti kifogott mennyiséget köteles
megvásárolni a napi áron nemes hal ese
tében.
Bérletes horgászjegy:
10.000 forintos bérlet. 10 kg nemes
halat és 15 kg egyéb halat tartalmaz. Ha
a horgász a bérlet szerinti mennyiségű
halat megfogta, új bérlet kell vásárolni

a további horgászat folytatásához, vagy
megvásárolja a halat napi áron, vagy
napijegyes horgászjegyet vált.
20.000 forintos bérlet. 20 kg nemes
halat és 30 kg egyéb halat tartalmaz. Ha
a horgász a bérlet szerinti mennyiségű
halat megfogta, új bérletet kell vásárolni
a további horgászat folytatásához, vagy
megvásárolja a halat napi áron, vagy
napijegyes horgászjegyet vált.
A 3 kg feletti halat a horgász köteles a horgásztóba
azonnal visszahelyezni!

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

Harcsa
Csuka
Ponty
Amur
Kárász

Árjegyzék
2.500,– Ft/kg
1.700,– Ft/kg
1.000,– Ft/kg
1.000,– Ft/kg
600,– Ft/kg
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Anyák napja az óvodában...
Lázasan, nagy igyekezettel vesznek
részt az ajándékkészítésben is.

Minden év május első vasárnapja
előtti vagy utáni napon megtartjuk in
tézményünkben már hagyományként ezt
a szép ünnepet. Minden csoport a maga
szépen feldíszített csoportszobájában
várja az édesanyákat.
Egy két héttel már titokként mondo
gatjuk a verseket, énekeket, körjátéko
kat, énekelünk, hangulatilag felkészü
lünk erre a szép alkalomra.

Bensőségessé sikerült mindhárom
csoportban az ünneplés, amit sok édes
anya megköszönt a csoportban dolgozó
óvó néniknek, dajka néniknek.
Graczka Istvánné
intézményegység vezető

zik semmi, erősödik fel bennem bezzeg. Félelmetes az egyenleg =
Van időm, sétálgatok, örülök a tavaszi napfénynek, amely momínusz kenyér, vajas kenyér.
solyt varázsol az arcokra, kart-karba fűz, s az andalgás csillagos esA szemétgyűjtő előtt egy pillanatra megállt a kezem a levetét varázsol a város fölé. Délután friss zápor futott végig a városon,
gőben. Bedobjam? Ne dobjam? Anyám azt mondta, becsüld meg
s a fal tövében fekvő vajas kenyérről is lemosta a vajat. Ott hevert a
fiam, a kenyér Isten áldása. Apám hozzádörmögte, meg a hataföldön, szánalmasan, piszkosan. Reggel még biztosan nagy gonddal
lom kegye, mert jegyre adják. De aztán az
készített tízórai vagy uzsonna lehetett. Felnézősi ösztönök bilincsét, a mai élet valósága, a
tem az épület homlokzatára. Iskola.
ÉLETKÉPEK
körülmények józansága letépte rólam. Mert
Bezzeg, mondhatnám, az én időmben,
hova is vinném a szegény kenyeret a hos�de nem teszem. Gondolhatnék az én vajas
szúra tervezett sétámon? Mit gondolnának
kenyeremre, vagy a ragacsos, melaszos sürólam az emberek? Még kinevetnének, megteményre, arra, hogy többé miért nem láttam
szólnának érte. Kutyám sincs. Amúgy is elanyámon a kedvenc kékbabos ruháját. Nincs
dobták, piszkos, szemétben a helye.
bennem már a káromkodós keserűség, mint akkor, hogy a rosseb
egye meg ezt a rohadt világot, még vajas kenyeret sem lehet enni.
Egész este bántott a dolog. Csak akkor nyugodtam meg, amiAzóta elcsendesedtem. Megálltam és felvettem az elhajított
kor megfogadtam; nosztalgia nélkül, de azért is bezzeg, elmonkenyeret. Amíg a közeli hulladékgyűjtőhöz értem vele, elnéztem
dom, leírom mi bánt. Arról is álmodtam, hogy minden gyerek egy
rajta az unott harapás hosszúkás rendetlen barázdáit. A gyerek,
nagy karéj vajas kenyeret majmol és tejet iszik hozzá az iskolában.
aki eldobta, talán a kakaó hiányát kifogásolta. Vagy téliszalámis
Nem kapja, nem adják a jóságos bácsik, otthonról hozza.
zsemlét akart uzsonnázni? Talán már azt is unja. Minden nap?
Hogy honnan, miből, addig nem jutottam el. Álmodok tovább!
Olvasom a megyei lapban az újságíró remek jegyzetét az iskolatejről. Minden sora igaz. De egy emberöltő alatt nem váltoOláh Gábor
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...Anyák napja az iskolában
Május első vasárnapján az Édesanyákat köszöntjük. Legmeghittebb ünnep ez a kicsik számára, hiszen az Ő kötődésük még
nagyobb. Bennsőséges műsort szerveztek a tanító nénik az 1. évfolyamban, ahol a versek, dalok mellé korábbi fényképfelvéte
leket vetítődtek ki.
A felkészítő tanítók: Dr. Némethné Kósa Mónika, Bartáné Szanics Éva, Árvai Csilla voltak.

VÉRADÁS
Ideje: 2012. június 14. (csütörtök) 13.30–16.00 óra
Helye: Szociális Alapszolgáltatási Központ
Buj, Jókai u. 2.

2012. május

6

Még a napra is lehetünk allergiásak?

Egészségünk
érdekében

Napallergia

Ha itt a nyár, itt van a napozás, barnulás
ideje. Fontos azonban figyelembe venni, hogy kinek milyen a bőrtípusa és annak megfelelően, mértékkel szabad csak
a napon tartózkodni.
Sokan panaszkodnak, hogy már az első
tavaszi napsugarak feltűnése után nem tud
nak a napra menni védőkrémek használata
nélkül. Ha nem használnak krémet a bőr fo
kozott fényérzékenysége miatt, kiütések je
lennek meg a bőrön, de sokan épp a napo
zókrémekre lesznek allergiások.
A betegség kialakulásának hátterében
örökletes tényezők – mint a bőrszín, a bőr
pigmentációja, a szeplők és anyajegyek
száma – is állhatnak. A legtöbb kozmeti
kum, parfüm, dezodor olyan fényérzéke
nyítő anyagot tartalmaz, amely foltos pig
mentképződéshez vezethet. Bizonyos
gyógyszerek (fogamzásgátlók, hormonok,
antibiotikumok) és a napsugárzás együttes
hatása fokozhatja a bőr fényérzékenységét.
A hajlamosító tényezőkön túl a pontos
kiváltó ok még nem ismert, de az UV-B su
gárzás mellett az UV-A sugárzásnak is nagy
szerepe lehet. A napallergiáról (urticaria e
solare) akkor beszélünk, ha a kiütéses tünet
nem csak a napfénynek kitett helyeken, ha
nem akár a ruha alatt is jelentkezik. Ez a je
lenség sokkal ritkább, mint az egyéb fény
kiütések, amelyek csak a közvetlenül fény
nek kitett helyeken jelentkeznek. A köz

nyelvben mégis ezekre használják gyakrab
ban a napallergia kifejezést.
Milyen tünetek lehetnek?
A megelőzés valójában elég nehéz, mi
vel a kialakulás háttere még nem tisztázott,
azonban érdemes betartani az alapvető na
pozási szabályokat. Kerülni kell a déli for
róságot, de érdemesebb délelőtt 10-től dél
után 4-ig árnyékba vonulni, mivel ebben az
időintervallumban igen nagy a napsugár
zás ereje. Mindig használjunk a bőrtípu
sunknak megfelelő fényvédő krémet. Elő
fordulhat azonban, hogy épp a naptej tar
talmaz olyan anyagot, ami a fény hatására
bőrkiütést okoz, ezt mielőbb tisztázni kell,
milyen anyagokra vagyunk érzékenyek. A
naptejek fényvédő faktor száma azt mutatja
meg, hogy mennyivel hosszabb ideig sza
bad a napon tartózkodni. Érdemes így mi
nél magasabb számút választani.
A gyermekeknek, az érzékeny bőrű
eknek, napallergiásoknak érdemes 30 fak
toros krémet használni, mivel megfelelő
fényvédelemmel csökkenthetjük az allergia
kialakulásának esélyét. A gyógyszersze
dés esetén fontos tájékozódni arról, hogy
az adott készítmény tartalmaz-e fényérzé
kenyítő anyagot, amely mellett tilos a na
pozás. Napozás előtt ne használjunk koz
metikumokat, parfümöt közvetlenül a bőr
re. Egyes fűszernövények – mint például

az ánizs, a kömény valamint a medvetalp
– tartalmazhatnak fényérzékenyítő anya
got, így érdemes ezeknek a fogyasztását
kerülni.
Emellett segíthet, ha minél kevesebb
testrészünket éri a napfény, vagyis ha tehet
jük, ajánlott nadrágot és hosszú ujjú blúzt
viselni. Manapság már lehetőség van be
szerezni UV-szűrő anyagból készült fürdő
ruhát is. Egyes esetekben segíthet, ha szo
láriumozással szoktatjuk bőrünket a napsü
téshez. Érdemes a tünetek jelentkezése ese
tén a bőrünket langyos vízzel megtisztítani
a naptejtől, majd hűsítő és gyulladást csök
kentő krémmel az adott területet bekenni.
A viszketés ellen antihisztamin tartalmú ke
nőcsöt használjunk.
Mikor forduljunk orvoshoz?
Ha a napallergia tünetei hűsítő, gyulla
dáscsökkentő készítmények hatására sem
csökkennek, szükség lehet az allergia szint
jétől függően bizonyos kezelésekre is. Ko
molyan kell venni a problémát, hiszen
egyes esetekben súlyosabb tünetekkel is
járhat. Hatékonyabb terápia érdekében bőr
gyógyászhoz kell fordulni. Kezelésként
antihisztamin tartalmú gyógyszer rendsze
res szedése ajánlott.
Dr. Balogh Roland
háziorvos

DSE SPORTHÍREK
Megyei döntőn szerepelt a lány focicsapat, éremeső atlétikában
Május elején, ragyogó időben Nyír
bogdány adott helyet a három tusa (60
méteres futás, kislabda-hajítás, távolug
rás) küzdelmeinek. Kis csapatunk öt-öt fiú
val és lánnyal érkezett az éremszerzés re
ményébe. Az első számok után egyértel
műen kiderült, hogy egyáltalán nem va
gyunk esélytelenek. A kislányok, kisfiúk
úgy gondolom a maximumot nyújtva, min
dent megtettek, ami tőlük tellett. Izgatot
tan vártuk az utolsó szám után az ered
mény hirdetését, ahol született azért meg
lepetés is – nagy örömünkre. A lányok hat
csapatból a második helyen zártak (csak
Gégény előzött meg minket), ami azt hi
szem nagyszerű teljesítmény. Következ
tek az egyéni helyezettek és csapatunk

ból Vajkó Zsófia a harmadik helyet sze
rezte meg (35 versenyző közül).
A lányok után a fiúk éremosztása kö
vetkezett és itt pedig a csapatunk a har
madik helyet szerezte meg (Beszterec és

Kemecse után) négy csapatot is magunk
mögé utasítva. Az eredményekhez min
den versenyzőnek gratulálni tudok, jövő
re ugyanitt ugyanekkor talán még több és
színesebb érmekkel térhetünk haza.
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Lány csapat tagjai: Humicskó Gabriella, Csikós Lívia, Vajkó Zsófia, Nemes Diána, Gergely Zsófia.
Fiú csapat tagjai: Bodnár József, Ádám
Tamás, Radó Attila, Jónás Zoltán, Nagy Dániel.
***
Tiszabercelen rendezték meg a III. kor
csoportosoknak a 4 tusa atlétika nagy
körzeti döntőjét. A fiúknál 7., a lányok
nál 5 csapat küzdött meg az 1. helyért.
A versenyszámok (60 méter, kislabda
hajítás, távolugrás, 600 méter) teljesíté
se során hamar kiderült, hogy lehet esé
lyünk az aranyéremre is. Ehhez kellet vi
szont kellett egy nagyon gyors 600 méter,
amit mindenki – egyéni csúcsot futva – meg
is valósított. Az eredményhirdetéskor bol
dogan vehettük át az 1. helyezettnek járó
aranyérmeket, mivel mind a lányok, mind a
fiúk maguk mögé utasították az ellenfele
ket. A lányoknál egyéniben is rangsorolták
a versenyzőket. A 27 atléta közül Bodnár
Eszter fölényesen, nagyon magas pontszá
mot elérve vehette át az újabb aranyér
mét. A fiúk sem akartak lemaradni és er
ről Radó Márk gondoskodott, mivel a 39
versenyző közül végzett az 1. helyen, míg
Bancsók Sándor a 3. helyet szerezte meg.
Összességében elmondható, hogy mind
csapatban, mind egyéniben a fiúknál és
a lányoknál is buji tanuló győzött a nagy
körzeti döntőben és készülhetünk tovább a
megyei döntőre.
A Csapat tagjai voltak: lányok: Bodnár
Eszter, Sváner Lívia, Csatlós Ágnes, Radó
Krisztina, Alajtner Rebeka, Kocsis Krisztina.
Fiúk: Radó Márk, Bancsók Sándor, Bod
nár Máté, Farkas Dávid, Varga Máté, Po
povics Balázs.

Fiú csapat 1. hely • Lány csapat 1. hely

Radó Márk 1. hely • Bodnár Eszter 1. hely

Bancsók Sándor 3. hely
Végeredmény: Lányok: 1. Buj 2. Tisza
bercel 3. Gégény. 4. Nagyhalász 5. Nyír
bogdány. Fiúk: 1. Buj 2. Tiszabercel 3. Ib
rány 4. Nyírbogdány 5. Nagyhalász 6. Ke
mecse 7. Gégény
***
A IV. korcsoportos lányoknak már 5tusa
versenyt rendeztek Nyírbogdányban 4
csapat részvételével. Az elmúlt hetekben
még kézi és labdarúgó mérkőzések dön
tőire készültünk a lányokkal, így kevés
időnk maradt az atlétikára. Ennek ellené
re sikerült a 2. helyet megszereznünk, kö
szönhetően a lányok küzdeni akarásának.
Egyéniben 24 versenyző közül Korpai An
géla a 3. helyen végezve gyarapította az
érmei számát.

2012. május
A csapat tagjai voltak: Korpai Angéla, Zsadányi Tímea, Lovas Adrienn, Nyerges
Flóra, Kovács Dóra, Szabó Zsófia.
Végeredmény: 1. Ibrány „A” 2. Buj 3.
Gégény 4. Ibrány „B”
***
Évek óta részt veszünk a lányok szá
mára meghirdetett labdarúgó küzdelmek
ben. Ezúttal Kisvárdán rendezték meg a
megyei döntőt, amelyen igyekeztünk minél
jobban szerepelni. Sajnos a sorsolás nem
nekünk kedvezett, mert egy csoportba ke
rültünk az évek óta az országos döntőbe
jutó petneházi csapattal. A lányok nagy
ellenállást mutattak a tornát később meg
nyerő ellenféllel szemben, de végül 4:0-ás
vereséget szenvedtünk. A következő mér
kőzésen mindenképpen nyernünk kellett a
továbbjutásért Kálmánháza ellen. Nagyon
szépen játszva végül 8:0-ra győztünk és
készülhettünk a bronzmérkőzésre. Nyírte
lek ellen kőkemény mérkőzést vívtunk. Fel
váltva forogtak veszélyben a kapuk, de si
került a vezetést megszereznünk és ha kel
lett önfeláldozóan becsúszva,vagy éppen
fejjel mentve küzdöttek a lányok. Az utol
só erőnk is elfogyott a mérkőzés végére és
egy figyelmetlenség miatt 5 másodperc
cel a vége előtt kiegyenlített az ellenfél.
Jöhettek a büntető rúgások, amelynek so
rán hiába védett ki többet is Lovas Adri
enn, sajnos a lövéseknél nem koncentrál
tunk eléggé.
Így megismételve a tavalyi helyezé
sünket a 4. helyen végeztünk, ami nagyon
szép eredmény ha azt nézzük, hogy 20
csapat nevezett be a küzdelmekbe. A csa
patból mindenkit dicséret illet, mert ebben
a férfias sportágban, nagyot küzdve, bát
ran viselik a lábaikon talán még most is a
stoplisok nyomát…
A csapat tagjai voltak: Nyerges Flóra,
Radó Ramóna (5 gól), Szabó Zsófia, Zsa
dányi Tímea (1), Korpai Angéla, Lovas Adrienn, Marsó Lilla (1), Kulcsár Emese, Bodnár
Eszter (3), Radó Krisztina (1)

Korpai Angéla 3. hely
IV. kcs-os lányok 2. hely

Az eredményekhez mindenkinek gratu
lálunk!
Popovics Norbert DSE elnök
Mester János testnevelő

2012. május
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Labdarúgás – tavaszi fordulók eredményei
1. korcsoport
– Nagykörzeti döntő, Ibrány
Az idei kiírásban csak három csa
pat nevezett ebben a korcsoportban. Így
ennek a három csapatnak kellett eldön
teni, hogy ki a legjobb és ki képviseli a
körzetet a megyei döntőben. Ibrány csa
pata kiemelkedett a három csapat közül
így mi a második helyezésért küzdhettünk
Nyírbogdány csapatával. Sajnos nem tud
tuk legyűrni a nem jobb ellenfelünket, de
így is a bronzérem szépen csillogott a srá
cok nyakában.
Csapat tagok voltak: Kanalas László, Gergely Ákos, Szabó Levente, Bakos
Sándor, Kocsis Krisztofer, Nagy Zoltán,
Pócsik Ábel, Orosz Mihály.
Eredmények:
1. Ibrány – Buj
3:0
2. Nyírbogdány – Ibrány
2:4
3. Buj – Nyírbogdány
2:4
(Gól: Gergely Á., Kanalas L.)
Végeredmény:
1. Ibrány
2. Nyírbogdány
3. Buj

zeteinket, addig a halásziak mindet be
rúgták. Kemecse ellen jól kezdtünk, de fi
zikálisan óriási különbség volt a két csa
pat között, a végére el is fáradtak a fiúk és
itt is alul maradtunk. Az utolsó meccs már
tét nélkül zajlott, de azért megpróbálunk
borsot törni – a már első helyen továbbju
tott – vasmegyeri csapat orra alá. Mint az
első meccsen itt is kimaradtak a helyzetek
és be kellett érni a gól nélküli döntetlen
nel. Mivel döntetlen lett, a kilenc métere
sek következtek. Az ellenfél jobban kon
centrált és három kettő lett a vége.
Csapat tagjai voltak: Bodnár J., Radó
A., Ádám T., Nagy D., Szabó D., Jónás Z.,
Szabó B., Sándor D.,
Eredmények:
1. Buj – Nagyhalász
2. Kemecse – Vasmegyer
3. Buj – Kemecse
4. Vasmegyer – Nagyhalász
5. Vasmegyer – Buj
(büntetőkkel 3:2, büntetőket
belőtte Ádám T. és Szabó D.)
6. Nagyhalász – Kemecse
Végeredmény:
1. Vasmegyer
2. Kemecse
3. Nagyhalász
4. Buj

0:3
0:1
0:4
1:0
0:0
0:2

gazda ellen sima győzelemmel szerez
tük meg a harmadik helyet. Több volt a
srácokban, mint amit kiadtak magukból,
ezért is bosszantó a „csak” harmadik hely.
Csapat tagjai: Radó M., Farkas D.,
Bancsók S., Bodnár M., Csikós D., Ho
monai N., Szepesvári P., Mészáros T., Po
povics B., Bakos A., Zson K.
Eredmények:
1. Buj – Kék
1:2
(Gól: Radó M.)
2. Nagyhalász – Demecser
10:0
3. Buj – Nagyhalász
1:3
(Gól: Radó M.)
4. Kék – Demecser
6:1
5. Demecser – Buj
0:11
(Gól: Bodnár M.(5), Radó M. (4),
Bancsók S., Farkas D.)
6. Nagyhalász – Kék
6:1
Végeredmény:
1. Nagyhalász
2. Kék
3. Buj
4. Demecser

3. korcsoport
– Nagykörzeti döntő, Demecser

2. korcsoport
– Nagykörzeti döntő, Nagyhalász
Nagyhalászban látták vendégül a négy
legjobb csapatot, akik bejutottak a nagy
döntőbe.
Reménykedve vártuk az első mérkő
zést, de sajnos, amíg mi kihagytuk a hely

Az idei négyes döntőt a megye egyik
legjobb pályáján, Demecserben rendezték
meg. Nagy reményekkel vágtunk neki,
mivel nagyon jól szerepeltünk az előző
hetekben a felkészülési mérkőzéseken.
Sajnálatos módon a fiúk nem tudták azt
a formájukat nyújtani, amit az előző he
tekben, többen tudásuk alatt teljesítettek.
Kék csapata két helyzetéből kettőt be
lőtt, mi pedig a lehetetlent is kihagytuk
és egy góllal kikaptunk, a nem jobb ké
kiektől. Nagyhalász ellen szerettünk vol
na javítani, de ez nem jött össze, mert
megijedve, kishitűen, gyáván nem lehet
mérkőzést nyerni. Utolsó meccsen a házi

Mindenkinek gratulálok az éves tel
jesítményéhez, aki hozzátett egy kicsit,
hogy érmekkel fejezzük be az idei diák
olimpiai és Bozsik-program küzdelme
ket!
Köszönjük szépen Toma Sanyi bácsi
nak, a szülőknek, akik egész évben segí
tettek, hogy el tudjunk utazni a versenyek
helyszíneire!
Mester János
testnevelő
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