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Tanévzárás ürügyén...
„Azért vagy itt, hogy mindent láss,
hogy értsd a szót, olvasd az írást,
azért vagy itt, hogy mindent megtanulj,
hogy az égen szállj, nehogy a porba hullj.” Ákos

lánkban. Tapasztalatcserére utaztak nevelőink Olaszországba, Spanyolországba – az utóbbiban történt meg a projekt
zárása.

Úgy is fogalmazhatnánk mindenféle rím nélkül, hogy
napjaink elvárása a közoktatás felé, az egységes, jó minőségű, magas színvonalú oktatás biztosítása minden gyermek
részére. Akadályozza meg a társadalmi leszakadást és elősegítse a tehetséggondozást.
Ennek szellemében szerveztük munkánkat iskolánkban, a fő
tevékenység az oktatás-nevelés mellé igen bőséges, eseményekben gazdag tanévet terveztünk és valósítottunk meg.
⇒ M
 inden évfolyamon a mai kornak megfelelő, pályázati kötelezettségeinkben kihangsúlyozott – kompetencia alapú oktatást folytattunk.
⇒ Versenyekre készítettük fel és mérettük meg tehetségeinket,
valamint homogén csoportokat, nem kötelező órákat szerveztünk számukra. Ezzel párhuzamosan foglalkoztunk a hátrányos helyzetű tanulókkal is, pl: Útravaló Ösztöndíj, IPR
program, integrált oktatás kereteiben, illetve differenciált tanulásszervezéssel.
⇒ Igen magas – 159 fő – a díjtalanul étkezők száma, ezért hat
napközi otthonos csoportot kellett indítanunk. Ez a fajta
szolgáltatás segíti a tanulási folyamat kiteljesedését, a szocializálást, felkészülést a másnapra.
⇒ Tanórán kívüli tevékenységek a következők voltak: alapfokú művészeti oktatás (4 tanszak), nép- és moderntánc szakkörök, DSE szakosztályok (kézilabda, futball), úszásoktatás.
⇒ A szülőkkel való kapcsolattartás fontos színterei – a szülői
értekezletek, fogadó órák, nyílt tanítási napok mellett – a jótékonysági bál, háromhetes projekt zárása, Rákóczi-hét családi napja.
⇒ Az intézményi minőségbiztosítási terv szerint a vezetők folyamatosan kontrollálták a pedagógusok munkáját. Felkészülve a külső szakfelügyelői látogatásokra, melyet a Közoktatási törvény módosítása kapcsán léptetnek életbe a jövőben.
⇒ Fontos célunk az angol nyelv használatának népszerűsítése, hatékonyságának mélyítése. Ezt a célt szolgálta a kétéves
Comenius pályázat. Egyik legfontosabb esemény volt a tanév során, amikor öt ország delegációját köszönthettük isko-
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Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari,
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és Kollégium
Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
szakmacsoport élelmiszer- és vegyi áru eladó
szakképesítés

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános
Iskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium, Buday Nagy Antal Szakközépiskola
Lovas Adrienn
Intézményegység
belügyi rendészet
Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Lovas Evelin
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Marsó Lilla

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari,
Idegenforgalmi Szakközépiskola
vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport

Nyerges Flóra
Adél

Zrinyi Ilona Gimnázium és Kollégium
angol nyelvi előkészítő osztály

Radó Ramóna

Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti
Szakközépiskola és Kollégium
belügyi rendészet

Szabó Zsófia

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari,
Idegenforgalmi Szakközépiskola
vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport

Zsadányi
Tímea

Vay Ádám Gimnázium SZKI,
Szakiskola és Kollégium, Baktalórántháza
szakács

A „várakozás” idejét éljük, hiszen hosszú egyeztetések után
elkészültek a közoktatást megreformáló szakmai törvények. A
végrehajtási rendeletek megjelenése után szervezhetjük az újabb
tanév teendőit, még a települési önkormányzatok égisze alatt –
majd januártól várhatóan állami fenntartásba kerül az iskolák
többsége.
Viszontlátásra a 2012/13. tanév nyitóján!
Lejegyezte: Munkácsiné Kolozsi Katalin

Testületi ülésről...
Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 30. napján az
alábbi döntéseket hozta:
− R
 endeletet alkotott az önkormányzat a növények telepítésére, gondozásra vonatkozó helyi szabályokról.
− A következő döntés volt a gyámhatósági
tevékenység 2011. éves tevékenységéről
szóló beszámoló megtárgyalása.
− K
 épviselő-testület módosította a Szervezeti Működési Szabályzatát.
− Következő döntés, rendeletalkotás a szabálysértési rendelkezést is tartalmazó önkormányzati rendeletek módosításáról.
− A képviselő-testület döntött a Közoktatási
Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv elfo
gadásáról.
− Elbírálta a képviselő-testület a fiatal házasok első lakáshoz jutó támogatására beadott kérelmeket.
− További döntés volt a MEDI-AMB Non
profit Kft. közhasznúsági jelentésének elfogadása.
Dr. Németh Károly jegyző
Buj Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 12/2012. (VI. 01.) önkormány
zati rendelete a növények telepítésére,
gondozásra vonatkozó helyi szabályokról.
Buj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva az alábbiakat rendeli el:
A rendelet célja
1. §
(1) E rendelet célja, hogy a növénytelepítési
szabályok megalkotásával elősegítse a kör-

nyezeti ártalmak megelőzését, a természeti
értékek védelmét és fenntartását, ösztönözze az egészséges környezeti állapot kialakulását, a faültetési, növénytelepítési gyakorlat jogszabályi keretek közti megszilárdulását, csökkentve ez által a szomszédjogi vitás
ügyek kialakulását.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Buj község
közigazgatási területén növényültetést, telepítést végző természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
(2) E rendelet előírásait kell alkalmazni
egyéb jogszabály által nem szabályozott kér
désekben, szőlő, bokor, sövény, gyümölcs és
egyéb fa stb. ültetése, telepítése, gondozása
esetében.
(3) E rendelet hatálya nem terjed ki:
a) az erdőről és az erdő védelméről
és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény hatálya alá tartozó külterületen lévő fásítás fáira és a faállomán�nyal (faültetvénnyel) borított erdőterületnek
tekintendő földrészletekre; továbbá a külön
jogszabály szerint védett természeti területen lévő fákra, illetve azokra a fákra, amelyek védettek, függetlenül attól, hogy védett
természeti területen vannak-e;
b) az országos közutak területén található fákra, valamint – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. §-ának k)
pontjában foglaltaknak megfelelően – a közút tartozékát képező fákra;
c) bármely vasúti területen, mely a Magyar Állam, önkormányzat vagy gazdasági
társaságtulajdonában áll;
d) a folyó medrében, a mederben keletkezett zátonyon, továbbá a patak, a csatorna
medrében lévő facsoport, illetve azokat szegélyező fásítás fáira;

Az ültetési, telepítési távolságra
vonatkozó előírások
3. §
(1) Belterületen, és külterületnek a zártkerten belül eső részén az ingatlan határától:
a) gyep, virág, zöldségfélék, szamócafé
lék esetében 0,50 méter;
b) szőlő, valamint 3 méternél maga
sabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor
(élő sövény) esetében 1,50 méter;
c) fenti ültetési távolság irányadó azon
gyümölcs-, és egyéb bokor (élő sövény) ese
tében is, amelyik természetes növekedésében a 3,00 méteres magasságot meghaladja,
de metszéssel a magassága a 3 métert meg
nem haladóan korlátozva van;
d) 3 méternél magasabbra nem növő
gyümölcs- és egyéb fa esetében 2,00 méter;
e) 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és
egyéb bokor (élő sövény) esetében 3,00 méter
f) az építmény falától lombos fa telepítése 4,00 méter;
g) kúszó-kapaszkodó növény csak saját
tulajdonú kerítésre, építményre futtatható fel.
(2) Külterületnek a zártkertnek kívül eső
részén az ingatlanhatártól:
a) gyümölcs faiskolai nevelés alatt álló
növény, továbbá szőlő, köszméte, ribiszke,
málna és josta bokor esetében 1,00 méter;
b) minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró stb.) esetében 2,00 m;
c) birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,50 m;
d) törpealanyra oltott almafa, továbbá
meggy-, szilva- és mandulafa esetében 3,00
méter;
e) vadalanyra oltott alma- és körtefa, továbbá kajszifa esetében 4,00 méter;
f) cseresznyefa esetében 5,00 méter;
g) dió- és gesztenyefa, továbbá minden
fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 8,00 méter távolság tartása szükséges az ingatlanhatártól.
(folytatás a következő oldalon)
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(folytatás az előző oldalról)
(3) Külterületen, amennyiben a szomszédos földterület szőlő, gyümölcsös vagy zártkert, szőlőt és gyümölcsfát a (1) bekezdésben foglalt ültetési távolságok megtartásával, egyéb bokrot vagy fát az alábbi ültetési távolságok megtartásával lehet ültetni:
a) 1 méternél magasabbra nem növő bokor (élő sövény) esetében 1,00 méter;
b) 2 méternél magasabbra nem növő bokor (élő sövény) esetében 1,50 méter;
c) 2 méternél magasabbra növő bokor
(élő sövény) esetében 2,00 méter;
d) fa esetében 8,00 méter.
(4) Zártkertben és külterületi mezőgazdasági ingatlannál az út szintjénél magasabb telkek esetében 1,5 méter szélességben gyep
jellegű védőterületet kell kialakítani a mezőgazdasági utak védelmében.
Közterületen történő telepítés
4. §
(1) Közterületre e rendelet hatálya alá tartozó növényt telepíteni a helyi adottságok figyelembevételével csak engedéllyel lehet.
Az engedélyt kérelemre a jegyző adja ki.
(2) Közterületen közmű létesítménybe (pl.
árok) vagy közművezeték fölé, illetve alá e
rendelet hatálya alá tartozó növény nem ül
tethető, kivéve, ha a közművezeték biztonsági övezetét nem érinti és biztonságos működését, valamint karbantartását nem akadályozza.
(3) Közterületre elsősorban őshonos magyar fajtájú fákat (nem tájidegen) lehet ültetni.
(4) Közút mentén, a közút határától (gépjárműforgalomra alkalmas nyomvonalának
határától) mért 2 méteres távolságon belül
közlekedésbiztonsági okok miatt csak olyan
növény telepíthető, mely a közlekedést és
a közlekedés biztonságát nem zavarja. Zárt
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lombozatú növényzet (sövény, tuja) csak
úgy telepíthető, hogy annak magassága a talajtól számítva a 70 cm-t nem éri el.
(5) A közterületre ültetett fák kivágására
hatósági engedély nélkül a fa telepítője nem
jogosult.
Meglévő cserje, bokor, fa kezelése,
gondozása
5. §
(1) A telek tulajdonosának kötelessége a
növényzet ápolása, gondozása, valamint a
szomszéd telekre átnyúló ágak levágása.
(2) Az átnyúló ágakat igazolt felszólítás
(pl.: tanú, ajánlott levél, jegyzőnél előterjesz
tett kifogás) után az érintett telek tulajdonosa (panaszos) kíméletes módon eltávolíthatja, de gondoskodnia kell a növényen keletkezett sebfelület kezeléséről.
(3) TILOS árasztással locsolni a
szomszédos épület közelében lévő
azon növényeket, melyek a telekhatártól számított 2 méteren belül vannak.

nálatát korlátozza, és kéri az eljárás lefolytatását,
b) igazolja a kifogásolt növény miatt
keletkezett kárát,
c) a szomszéd telek tulajdonosát írásban
felszólította a növény eltávolítására,
d) a növény lombjának ritkításával vagy
gyökérzetének csonkolásával a további károkozás nem szűntethető meg,
(3) A b) és d) pontban meghatározottakat a
kérelmezőnek szakvéleménnyel kell igazolnia.
Vegyes rendelkezések
7. §
(1) E rendelet 2012. június 15. napján lép
hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését
követően történt növénytelepítések esetén
kell alkalmazni.
Barta Miklós Ferenc polgármester
Dr. Németh Károly jegyző

Megemlékezés

Meglévő cserje, bokor, fa
elhelyezkedése miatti
birtokvitákból eredő eljárási
szabályok
6. §
(1) A kifogásolt növények elhelyezkedése miatt az eljárás első fokon a
jegyző hatáskörébe tartozik. A jegyző
birtokháborítási eljárást folytat le.
(2) Jelen rendelet hatályba lépése
előtt telepített növények kivágására
csak abban az esetben kerülhet sor, ha
az érintett telek tulajdonosa:
a) a hivatal jegyzőjénél bejelenti,
hogy a kifogásolt növény a telek hasz-

Elsőáldozás
a görögkatolikus
templomban

„A szeretet nem fogy el sosem,
A szeretet átvisz egy életen.
Mindent elhisz és remél,
A szeretet mindennél többet ér.
Köszönöm, hogy éltél, hogy engem szerettél,
Tudom nem hagytál itt, csak előre mentél.”
Szerető feleséged: Bea
„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még,
Megtölteni szépséggel a családod életét.
Elmentél s veled együtt eltűnt a remény,
De lelkünk egy darabja utadon elkísér.
Veled vagyunk most is te pedig velünk vagy,
Mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy.”
Szerető gyermekeid:
Nikoletta, Zoltán, Melitta, Norbert

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk

FAZEKAS ZOLTÁN TIBOR

halálának 4. évfordulójára.
Gyászoló családja

Engesztelő gyászmisét szolgáltatunk
2012. június 29-én 18.30 órakor a buji
görögkatolikus templomban.
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Családi nap – Gyermeknap a Bölcsődében
„A boldog gyermek mosolyog, önfeledten
nevet, csacsog, ünnepeljünk gyermeknapot!
Szervezzünk sok színes programot,
legyenek gyermekeink boldogok,
ajándékozzuk nekik e szép májusi vasárnapot.
Legyen egy nap ünnep, mely csak az övék!
Legyen sok játék, öröm, ajándék.”
Ebből az elgondolásból május utolsó péntek délutánján rendeztük meg a gyermeknapot a bölcsőde udvarán.
Nagy élmény volt a gyermekeknek, hogy együtt tölthették az
időt szüleikkel, testvéreikkel. Különböző programok, foglako
zások tették színessé a
délutánt, pl.: ugráló vár,
rajzolás, ragasztás, meséskönyv nézegetés, aszfaltrajzolás.
Az alaphangulatot fokozta a zene, melyre a bátrabbak táncra is perdültek. Az elvesztett energiát gyümölccsel, nasival és
innivalóval pótolhatták.
Minden gyermek ajándék
lufival és buborékfújóval

távozott. A szeles idő ellenére nagyon jó hangulatban telt el a
rendezvény.
Köszönet Toma László képviselő úrnak a felajánlásáért, ami
nélkül nem valósulhatott volna meg ez az örömteli esemény.
Május 29-én délelőtt az iskola udvarán felállított gumi szamárban ugrálhattak, így folytatódott a gyermeknap, és méltó befejezésképpen fagyit kaptak a gyermekek, amihez Vincze
Ferencné is hozzájárult.
Köszönjük szépen!
Fazekasné Kató Mária intézményegység vezető

Gyermek-heti programsorozat az óvodában

Az egész óvoda bevonásával és a Nagyfény Nyugdíjas
Egyesület részvételével került megrendezésre – a Gyermeknap
megünneplésének jegyében – a gyermek-heti rendezvény
sorozatunk. A program célja: a népi szokásokkal, eszközökkel, ételekkel, dalokkal, mesével, tánclépéssel való ismerkedés.
A programsorozatot, május 18-án a
Romwalter duó show műsora nyitotta, majd
a Közösségi Ház udvarán lévő kemencében
kenyérlángost sütöttünk, a Napfény Nyugdíjas Egyesület finom gyümölcssalátát készített nekünk.
A délelőtt folyamán közös táncház, mesehallgatás, aszfaltrajz és sportverseny
szervezése tette emlékezetessé a napot. A

Gávavencsellőről érkezett óvó nénik is bekapcsolódtak ebbe a
tevékenységbe, akik élményekben gazdagon tértek vissza óvodájukba.
(folytatás a következő oldalon)
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A Nyíregyházi Állatparkba utaztunk
május 21-én, ahol a gyerekek nemcsak
közvetlen környezetünkkel, hanem más
földrészek növény- és állatvilágával ismerkedhettek meg. Kellemesen elfáradva
érkeztünk délután vissza az oviba.
A következő nap a hőséget egy finom
fagyi elfogyasztásával enyhítettük.
Nagy meglepetést és örömöt szerzett
intézményünknek Toma László Buj község
díszpolgárának adománya, amelyből az
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alábbiakat tudtuk megvalósítani: labdák,
homokozó játékok vásárlása.
Az eseménysorozat május 29-én zárult, melyet szintén Toma László felajánlásából valósítottunk meg. A gyerekek birtokba vehették az iskola udvarán felállított ugráló várat.
Figyelmességét köszönjük.
Graczka Istvánné
intézményegység vezető

KÖSZÖNET

Szeretnénk megköszönni a helyi újság
hasábjain keresztül a gyermeknapi támogatást.
Toma László Képviselő Úr felajánlott
közös célra pénzösszeget, melyből az is-

kola udvarán a gumi szamár fogadta a bölcsődés, óvodás, iskolás gyerekeket. A játékszeren kívül
a bölcsőde baba-mama találkozót
szervezett, az óvoda labdákat vásárolt, az
iskolások fagyizásban vettek részt.
Bizonyára az adakozónak is az volt a
célja, hogy minél többen részesedjenek

meglepetésben, így sikerült minden gyermeket megörvendeztetni.
Köszönet a gondolatért és a tettért!
Az iskolavezetőség

Művészeti gála az általános iskolában
Immáron IX. alkalommal került megrendezésre is
kolánkban a művészeti gála. Örömmel vettük, hogy
sokakat érdekelt a gyerekek előadása. Számukra ez
vizsga volt, melyen bemutathatták mit is tanultak ebben az évben. Bár az izgalom nagy volt, mindezt profi
módon leplezték az előadók.
Felléptek a néptáncosok Halász Melinda vezetésével. A kezdő csoport kicsit modernebb zenére táncolt, melyben az eddig tanult lépéseket, motívumokat, az ugrós tánc alaplépéseit mutatták
be. A haladó csoport Kalocsai mars táncot adott elő.
Zongorásaink és furulyásaink között voltak, akik koruknál
fogva a számokat és a betűket még éppen hogy megtanulták,
máris közönség elé léptek. És voltak felsőbb éves növendékek
is. Az Ő tanáraik Laurinyecz László és Dajka András, valamint
Kubinka Katalin. A gyerekek népdalfeldolgozásokat és modern
alapokra épülő zenei darabokat mutattak be. Megpróbáltuk úgy

összeállítani a műsort, hogy minél színesebb és változatosabb legyen, ezért zongorán és szintetizátoron is játszottak a növendékek, illetve a furulyásokkal egyetemben zenei kísérettel és kíséret nélkül is hallhattuk Őket. Büszkén mondhatjuk, hogy a zene
nehézségeit bátran felvállalva nagyszerű dolgokat produkáltak.
Drámatagozatos gyerekek az előképző 1. osztályától egészen színjátszás 5. osztályáig vannak. Az órákon sokat tanulhattak az alsóbb évesek a nagyobbaktól, ők pedig tudatosabban vettek részt a gyakorlatokon. A tanév fellépései, és darabválasztásai
igazodtak mindannyiuk egyéniségéhez, testi és szellemi adottságához, elképzeléseikhez. Így történt meg a gálára való felkészülésük is. A nagyobbak sok ötletet adtak a próbák során. Jelmezeiket ehhez az alkalomhoz szüleik segítségével tudtuk biztosítani, akik megvarrták, gyerekeikre alakítatták, vagy megvásárolták
számukra. Ismét varrt csoportunknak Ács Istvánné szülő. Felkészítő pedagógus Bartáné Szanics Éva.
Nagyon sokat hallhattunk mostanában a zumbáról, de hogy
mi is ez valójában azt a moderntáncosok mutatták meg Nekünk,

2012. június

7
melyet a „Pillanatképek” címmel a 2011–2012-es tanévben tanult táncokból válogatott össze Papp Edith Valéria.
A gála előtt és után a kedves vendégek iskolánk aulájában
betekintést nyerhettek a képzőművészet tagozaton készített művek kiállításába. Ebben a tanévben a foglalkozásokon többféle
művészeti technikával ismerkedhettek meg. Rajzoltak, festettek és szobrászkodtak. Rajzolásnál tónusoztak ceruzákkal, színeztek zsírkrétával, színes ceruzával és pasztellkrétával. Festettek vízfestékkel, temperával és tussal. Szobrászkodásnál az agyagot munkálták meg, illetve használtak levegőre száradó gyurmát
és gipszet. A kézimunkára is fordítottak némi időt, itt gyöngyöt

FELHÍVÁS

Lakossági észrevétel érkezett a temetőben való közle
kedéssel kapcsolatban. Amennyiben nem szükséges, úgy ne
vigyék a sírok közé a kerékpárt. Ha mégis betolják (pl. víz
hordás), ne támasszák idegen sírkőhöz.

fűztek, rongy- és csuhé babát készítettek, kosarat fontak, és táskát szőttek. Igyekeztek könnyen beszerezhető dolgokból is alkotni valami szépet. A papírmasé nagy sikert aratott a gyerekeknél,
amihez nem kellett más, csak újságpapír, tapétaragasztó és festék. Tanáruk Pető Margaréta.
Bátran kijelenthetjük, hogy büszkék vagyunk a tanítványainkra, hiszen minden év végén egy új színt visznek az iskola életébe.
Ezúton kívánok mindenkinek kellemes pihenést és sok-sok
napsütötte nyári napot.
Kubinka Katalin munkaközösség-vezető

MEGHÍVÓ

Nagyon sok szeretettel meghívunk minden kedves érdek
lődőt 2012. június 29-én 14.00 órától a Szociális Alapszol
gáltatási Központ felújításának ünnepélyes átadására.
Buj Község Önkormányzata

DSE SPORTHÍREK
Egy 1. és egy 2. hely
a hazai rendezésű Rákóczi Kupán.
Megyei döntőn szerepeltek
a 4 tusa csapataink.
Atlétika
Miután a III. korcsoportos lányok és
fiúk is megnyerték a nagykörzeti atlétikai csapatbajnokságot, jogot szereztünk
a megyei döntőn való indulásra. Ide már
csak a megye 10 legjobb csapata kapott
meghívást. A Nyíregyházi Városi Stadion rekortán pályáján nem lehetett más
célunk, minthogy mindenki a egyéni legjobbjait megjavítva teljesítsen. 60 méteres futás, távolugrás, kislabdahajítás és
600 méteres futás várt a versenyzőkre. A
sok sportiskola közül nem lógtak ki a mieink, hiszen a fiúk az összesített versenyben a 4. helyen végeztek, alig lemaradva a dobogós helyektől. A lányok is kiadtak magukból mindent és ez a 6. helyre
volt elegendő. Bodnár Eszter egyéniben
a 6. helyen végzett a megye összes versenyzője közül. A célt teljesítettük, hiszen
mindenki túlszárnyalta az eddigi eredményét.

III. kcs fiúk

III. kcs lányok
KÉZILABDa
Második alkalommal rendeztük meg
a Rákóczi Kupa lány kézilabda tornát. 1.

nap az 5–6-osok számára nyílt lehetőség,
hogy a nyírszőlősi és a nyíregyházi kertvárosi általános iskola csapatait legyőzzék. Ragyogó időben, óriási szurkolói biztatás mellett léptünk pályára a kertvárosi csapat ellen. A lányok igyekeztek minél hamarabb eldönteni a mérkőzést és
ennek megfelelően szép átlövésekkel és
betörésekkel (Csatlós Ágnes és Bodnár
Eszter jóvoltából) keserítették az ellenfél életét. Mihalik Alexandra a kapuban
is bravúrokat mutatott be, így fölényesen
11:2-re sikerült legyőzni őket. Egy rövid
pihenő után következett a nyírszőlősi csapat. Az 1. félidőben még tartották magukat a lányok, de utána sajnos elfogyott
az erő. Nem jöttek be az átlövések és a
ziccerek is kimaradtak. A pihentebb vendégek pedig kihasználták frissességüket
és végül 15:9-re legyőztek minket. A két
vendégcsapat mérkőzésén a nyírszőlősiek
nehezen tudták két vállra fektetni a kertvárosi csapatot, de a végére 10:7-es
arányban jobbnak bizonyultak. Így a 2.
helyen végeztünk, ami nagy csalódás volt
a számunkra. Amíg egyes játékosok nem
az összjátékra, hanem még mindig az

(folytatás a következő oldalon)
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(folytatás az előző oldalról)

öncélúságra törekszenek, addig ez csak
ennyire lesz elegendő…
A csapat tagjai: Alajtner Rebeka,
Bodnár Eszter, Csatlós Ágnes, Fedor Melinda, Habina Adrienn, Humicskó Gabriella, Humicskó Hajnalka, Kocsis Krisztina,
Koós Martina, Mihalik Alexandra, Radó
Krisztina, Sváner Lívia, Tóth Lívia.

A csapat tagjai: Csikós Lívia, Vajkó
Zsófia, Nemes Diána, Cservenyák Katalin,
Suszter Zsófia, Gergely Zsófia, Henyusz
Gitta.

A legkisebbek a győztes
mérkőzésük után

III. kcs – 2. hely

A torna legjobb játékosa Csatlós Ágnes
és egy tanítani való dobómozdulata
1. Szőlőskerti Általános Iskola,
Nyírszőlős
2. Buj
3. Kertvárosi Általános Iskola,
Nyíregyháza
Szintén ezen a napon mutatták meg
először a tudásukat a 4. osztályosok. A
nyírszőlősiek ellen igazi gólpárbajt láthattak a szurkolók és végül a pontosabb
átlövéseinknek és a jobb kapusteljesítményünknek köszönhetően 10:7-re legyőztük őket. Nagy volt az öröm a lányoknál
és remélhetőleg egy újabb NAGY csapat
első mérkőzésének lehettünk szemtanúi.

A 2. napon a 7–8. osztályosok búcsúmérkőzései következtek, mivel 10 játékosom is ballagás előtt állt. 4 év kemény
munka és sok-sok győzelem (persze vereségek is) van a hátunk mögött, de ilyen
lelkes, küzdeni tudó, a csapatért játszó és
nem mellesleg az országos selejtezőig is
eljutó játékosok mutatták be a valós tudásukat a szurkolóknak. Első mérkőzésünket Geszteréd csapata ellen vívtuk. Két
nagyon jól felkészített csapat mérkőzésén
a védekezésre nagy hangsúlyt fektettek
a játékosok. Bár a mérkőzésen végig vezettünk, de csak az utolsó percekre nyugodhattunk meg, amikor már 3 góllal is
előnyben voltunk. Végül 10 :9-re győztük
le őket, majd következett a Tiszabezdéd
elleni 2. mérkőzésünk.
A gyengébb játékerőt képviselő vendégek ellen igazi bemutató mérkőzést
tartottak a lányok. A figurákat is bátran
alkalmazták, átlövésekből, betörésekből
sem volt hiány. Lovas Evelin a kapuban remekelt, míg a sérült kapusunk, Fedor Judit
megszerezte élete 1. gólját büntetőből.
Kovács Dóra szinte a tökéletesre fejlesztette a hetesek elvégzését, míg Nyerges
Flóra a kiismerhetetlen cseleiből dobálta
a góljait. Korpai Angéla védekezésben 2
ember ellen is bármikor felvette a harcot és támadásban önmagát sem kímélve harcolta ki a helyzeteit. Radó Ramóna
és Lovas Adrienn a szélső posztokról szer-

zett gólokkal bizonyították, hogy őrájuk is
bármikor lehet számítani. Szabó Zsófia és
Marsó Lilla góljait is megtapsolta a lelkes
szurkolótábor, míg Benyusz Enikő a beállós elleni védekezést oldotta meg hatékonyan. Alajtner Rebeka és Kulcsár Emese
igyekezett felvenni a harcot az idősebbek
ellen és remélhetőleg még sokszor fognak
győztesen lejönni a pályáról, úgy ahogy
az elődeik a mai napon is tették…
A csapatkapitányunk (Nyerges Flóra)
boldogan emelhette a magasba a serleget, míg Korpai Angéla a legjobb játékosnak járó díjat vehette át.
1. Buj
2. Geszteréd
3. Tiszabezdéd

IV. kcs – 1. hely

Korpai Angéla,
a torna legjobb játékosa
Az eredményekhez mindenkinek gratulálunk és a ballagó 8-osoknak sok sikert
kívánunk a középiskolában!
Popovics Norbert
DSE elnök

Buj község önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: Barta Miklós Ferenc polgármester • Felelős szerkesztő: Mikovics Miklósné
Nyomdai munkatárs: Béres Csaba • Munkatársak: Fazekasné Kató Mária, Graczka Istvánné, Kubinka Katalin,
Munkácsiné Kolozsi Katalin, Dr. Németh Károly, Popovics Norbert

