
Megdöbbenve értesültünk arról, 
hogy nyugdíjba küldték az Atyát. 
Évei számat tekintve elérte ezt a 
kort, de fizikai erőnléte, tenni aka
rása, és szel lemi tudása nem ezt bi
zonyítja. Tudomásul vesszük és ép
pen ezért nem búcsúzni, hanem meg
köszönni sze retnénk az áldozatos te
vékenységet, amit 18 éven át a Buji 
Egyházkö zös ségért végzett.

Nem ment könnyen a beilleszke-
dés, de lassan elfogadtuk egymást. 
Tudjuk nem könnyű egy kis közös-
ség évtizedes berögződésein változ-
tatni.Afiatalokkörébenisfáradhatat-
lanul, lendületesen végezte lelkipász-
tori munkáját. Több alkalommal tá-
bortszervezettavallásoslelkületűif-
jaknak, valamint szívesen volt velük 
egy-egy ünnep alkalmával a plébáni-
án. Közvetlen, baráti kapcsolat ala-
kult ki közöttük.

Szolgálati ideje alatt fel lett újítva a 
plébánia épülete és a templom is kívül-
belül,afűtésésavilágításiskorszerű-
södött.Alkalomhoz illő miseruhákkal,
zászlókkalésministránsruhákkalisbő-
vült a leltár, melyek emelik az ünnepek 
fényét.Azoltáronlévőkehelyismeg-
újult. Nem fogyott ki az ötletekből és

nemuntbele,hogyszépítseIstenházát.
Köszönjük neked Atyánk!

A civil élet is elismerte társadalmi 
munkásságát, megyei, majd köztársasá-
gi kitüntetést vehetett át.Megyéspüs-
pökünk, Bosák Nándor az „Apát” címet 
adományozta Neki, papi szolgálatának 
50. évfordulója, aranymiséje alkalmá-
ból. Jó lett volna, ha még több ideje
lett volna továbbadni afiataloknakezt
a sok tudást, bölcsességet, élettapaszta-
latot.DemikeresztényekIstenakaratá-
ba belenyugodva, ahogy aMiatyánkot
is imádkozzuk: „legyen meg a te akara-
tod”elfogadjuktávozásod.Nohatudjuk
Te sem így akartad, de elfogadtad.

Szeretettel gondolunkRád és Isten
áldását kérjük éle ted további részére. A 
bujirómaikatolikusegyházközség.

Vinnai Attila

Fotók: Andics Árpád fotóművész

 XXI. évfolyam, 8. szám  •  2013. augusztus                        Ára: 80,– Ft

Falunap
2013

Főtisztelendő Apát Úr!

•   Buj Község Önkormányzata a 11. alkalommal megrendezésre kerülő LecsóFőző FaLunapot 
augusztus utolsó szombatján, 2013. augusztus 31-én 10.00 órai kezdéssel tartja,
melyre minden érdeklődőt szeretettel vár. 

•  A jelentkezéseket, nevezéseket augusztus 29-én 16.00 óráig várjuk a Polgármesteri Hivatalban. 
•   nevezési díj: 2.000,– Ft/csapat. Tűzifát 8 fő részére, asztalt, padokat a rendezők biztosítanak, 

minden más kellékről a csapatok gondoskodnak.
•  a jó időben bízva mindenkinek kellemes szórakozást kíván a Rendezőség.



A Megyei Vöröskereszt szer-
vezésében községünkben ebben az 
évben immár harmadik alkalom-
malkerült sor a helyi véradásra a
Szo   ciális Alapszolgáltatási Köz-
pontban. A Vöröskereszt Megyei

Szer vezete nevében szeretném meg köszönni a véradáson 
meg jelent donorok  részvételét.

Véradók voltak:
BarnaMelinda, Kossuth u. • Beleon

Dóra,Hunyadiu.•BíróBéla,DózsaGy.
u.•BodnárNorbert,VasváriP.u.•Faze
kasZoltánné,Mezőu.•FodorSándorné,
Kossuthu.•HabinaJános,Hunyadiu.•
HegedűsKatalin,Széchenyiu.•Hegedűs
Mihályné, Széchenyi u. •KaczurAttila,
Kossuthu.•KovácsLajos,Paszab•Laub

Ilona,DózsaGy.u.•LukácsTünde,Petőfiu.•MolnárJános,
Bessenyeiu.•OláhMárta,Petőfiu.•OroszNikoletta,Dózsa
Gy.u.•PurzásnéFeketeGabriella,DózsaGy.u.•RátvaiNor-
bert,Kossuthu.•SándorCsaba,Petőfiu.•SvánerRóbert,Pe-
tőfiu.•TarczaTamás,Gávaiu.•TóthJános,DózsaGy.u.•
TóthZsolt,AranyJ.u.

Avéradásonmegjelentvéradókközülkétdonormostelő-
szörnyújtottsegítőkezet,ésadottvért,devoltolyanvéradó

is,akihosszúidőótamostszántaráma
gát ismét, hogy megpróbálkozzon ezen
nemes cselekedettel. Élete során a leg-
többalkalommalBíróBéla(DózsaGy.u)
adott vért, aki ezzel a véradással immár 
101. alkalommal segített embertársain.

Valamennyimegjelentvéradónakkö-
szönjük a segítséget!

Vargáné Bukai Andrea SZAK vezető

Azelmúltnapokbantöbbidősembertkeresettfelottho
nábanegy–magátorvosnakkiadó–idegenszemély,hogy
többtízezerforintellenébengyógykezeléstéshozzászük
ségesműszertajánljonfel.Azotthagyottműszerárapárezer

forint.A hiszékeny, beteg emberek azóta sem az idegent,
sem a pénzüket nem látták. Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogyegycsaló járjaa falut,neengedjenekbe idegeneket
la kásaikba.

HeLYesBÍtÉs

A BUJI SZEMLE 2013. júliusi számában 
megjelent „Tisztelt Buji Lakos” című cikkben 
a kommunális adó és a hulladék elszállítás 
együttes éves díjának összege helytelenül 
jelent meg. A hulladék elszállítási díj és a 

kommunális adó 2013. éves díja 19.791,– 
forint (egyszemélyes háztartások esetében 
18.051,– forint) a cikkben szereplő 27.388,– 
forint helyett.

Tisztelettel:

Barta Miklós Ferenc polgármester

IsKoLaI HÍReK

Az ünnepélyes tanévnyitó 
időpontja: 2013.09.02., 7:30 

– az iskola aulájában.
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csíksomlyótól Budapestig
Csíksomlyóról indult és a Szent Jobb körmenet a célja

azoknakazarándokoknak,akikaMáriaútonhaladvamostis
megpihentekaKóborlótanyánaugusztus11én.

Hudák Károly és felesége ezen a napon is sok szeretettel 
biztosítottaafizikailagfáradtcsoportnakanagymelegbenaz
árnyaséskényelmesdélipihenést.Acsoportbanismerősésúj
ar cok, de mindenki összetartozik. A közös befejezés augusz-
tus 20-án Budapesten a Szent Jobb körmenet.

Abujizarándokoknemcsakvárták,hanemRakamazigkí-
sérték azokat, akik valamilyen belső indíttatásból, kitűzött
célbólvégigjártákakívülállónakhosszú,dearésztvevőnek
felemelőéslelkileg,fizikailagigensokatadóutat.

Nyugodt,békésutataMáriaútonhaladóknak!

Egy buji lakos

FeLHÍVÁs!

„Egy csepp vér egy csepp emberiség”2013. augusztus 5.
VÉRadÁs
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erdélyben, a déli és a keleti 
Kárpátokban jártunk

Egy év eltelt és megint útnak indultunk a Megyei 
Nyugdíjas Szövetség szervezésében. Két busszal augusz
tus 4-től 7-ig 4 napra 12 fővel Buj-
ról.

Nyíregyházi indulással Nagy-
váradot elhagyva megérkeztünk a
Práger hegyre. Kétezer méter ma-
gasralibegővittfelbennünket,cso-
dálatos élmény volt a résztvevők-
nek a táj szépsége.Mielőtt a szál-
láshelyünkre mentünk volna két
barlangot látogattunk meg. Egy 
cseppkőbarlangot,mely hasonlított
azaggtelekibarlanghoz.

AmásikbarlangaBollimészkő
barlang 20 méter magas, 75 mé ter 
mélységben terült el. A barlangnak 
volt olyan része, melyben előadá-
sokat,koncerteketistartottak.Cso-
dálatos volt látni, amint a kígyózó 
patakokon több hidat is építettek.
Utunkezutánaszálláshelyfeléve-
zetett,Csernakeresztúrra, aholmár
vártak a szerető házigazdák. Mie-
lőtt a szállásravittekvolna, aTáj-
házvezetőjebemutattaalátnivaló-
kat a házban.A falumagyar lakta
település, 60 százaléka csángó ma-
gyar. A falunak három temploma
van, – ortodox, református és római 
katolikus.

Két éjszakát töltöttünk itt, ahol
finom reggeli ésvacsoravárt ránk.
Másnap Déva vár megtekintése
volt, sikló vitt fel bennünket a 700 
métermagasanfekvővárba, lenyű-
gözőlátványtárultelénk.Avárosa
Marosvölgyébenfekszik,lakossága
66.000fő,melybőlmagyar5000fő.

Az alkalomhoz illően Géczi
Ferencné Éva tanárnő elszavalta a
Kőmíves Kelemen című balladát.
Következő állomás Vajdahunyad
vár megtekintése volt. A várat Zsig-
mond király fiának, Jánosnak ado-
mányozta,többtűzvésztisátélt, je-
lenleg is tatarozzák. Még e napon
Szászvárost is meg  néztük a csoda-
szép ortodox templomával. 

A harmadik naponGyulafehér-
várral ismerkedtünk. Az Árpád-kor 

ótaazerdélyipüspökségszékhelye.Sétát tettünkavárkö-
rül, védőművekkel rendelkezik, pompás barokk díszkapu-

ja van. Az udvarban so rakoznak a 
szobrok,abejáratnálőrállt.Továb-
bá megcsodáltuk a hatalmas püs-
pöki székesegyházat és a görög
katolikus templomot. Utunk ez-
után Torockóra vezetett. Torockó a 
FehérmegyébenaSzékelykőésaz
Ordaskőszűkvölgyébenfekszik.A
Székelykőmiattanaplátszólagkét-
szerkélfelésnyugszikle,hiszena
faluból nézve visszabújik a sziklái 
mögé, hogy aztán kicsivel később
újraelőbukkanjonmögülük.Kiste-
lepülés,1089főbőlamagyarlakos-
ság458fő.Torockóavilágörökség
része.Szálláshelyünkittvoltahar-
madiknapon.Ittisszeretőházigaz-
dák fogadtak, finom vacsora várt
ránkavendéglőbe,vacsorautánnó-
tázás is volt.

Másnap, a reggeli után, Torda
felé vettük az utat. A buszból besz-
sziről láttukahíresTordaihasadé-
kot.

A következő állomás a híres
parajdi sóbánya látogatása volt. A 
bejárattól pár száz méteres folyo-
só után lifttel leereszkedtünk kb. 50 
méter mélységbe, ahol csodálatos
látványtárultelénk.Gyógyterápia,
sok kis gyereket hoztak le gyógy-
ulni. Ki volt építve játszótér, ping-
pong, tekepálya, minigolf, csóna-
kázó tó, óriáskerék. Hatalmas ma-
gasságban fehéren csillogtak a só-
kristályok.Ahőmérsékletkb.120C
volt. Aki nem jött le a bányába, ad-
dig a községgel ismerkedtek.
Késődélutánutunkhazafeléve-

zetett. Búcsúzóul mindenki kapott 
egy Erdélyi konyha című recept-
könyvet.

Erdély a szívem csücske, mivel 
már ez a negyedik kiruccanásom. 
Egy kicsit elfáradva, de élmények-
kel tele, szerencsésen meg érkeztünk 
Nyíregyházáraazestiórában.

Lejegyezte: 
Oláh MiklósnéTorockó

Déva vára

Vajdahunyad vára
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A TÁMOP pályázatunk révén ezen a nyáron tanítványa
ink 5 féle táborban vehettek részt. Mindegyik 5 napig tartott, 
20 tanuló, 2 kísérő tanárral, különböző helyszíneken. Napon
ta legalább 2 óra kötött, speciális foglalkozás, és további 2 óra 
sza bad idős program volt kötelezően teljesítendő. Három le
zárt táborról adunk rövid összefoglalót:

1. angoL nYeLVI

Helyszín: Tiszafüred, 2013.07.08–12.
Táborszervezők:Tóth Lajosné, Pető Attila.
Anyelvitáborcéljaaszókincsbővítésésabeszédkészségfej-

lesztés, illetve az idegen nyelv gyakorlatban való alkalmazása volt. 
Agyerekekvidámlégkörben, társaikkalegyüttműködvegya-

korolhattákidegennyelvikészségeiket,magabiztosnyelvhaszná-
latra tettek szert. 

A foglalkozások anyaga az ország-, városismeret és ter  mé szet-
védelem témakörökkörészerveződött.A tanulókpárokban illet-
ve csoportokban végezték el a feladatokat. Szókártyák, szituációs 
kártyákfelhasználásávalpárbeszédes,szóbeli feladatok isbeépí-
tésrekerültekafoglakozásokanyagába.Atémábaillővideofelvé-
telkészítésévelszinténazangolnyelvhasználatáraserkentettüka
tanulókat.Atáborozásvégeztévelakészítettilletveösszegyűjtött
képanyagfelhasználásávala tanulókangolnyelvűbemutatótké-
szítettekinfokommunikációseszközökfelhasználásával.

Azegyébprogramokazismeretbővítéstszolgálták:akörnyék
nevezetességeinek meg tekintése, a játékos szituációs feladatok, 
sportrendezvények,melyeket igyekeztünk a helyi adottságokhoz
igazítani.Meglátogattukakörnyékturisztikaiszempontbólfontos
látnivalóit,majdatapasztaltakatbeépítettükakörnyékrőlkészített
idegenforgalmiismertetőnkbe.

A nyelvgyakorlás mellett a sport és mozgás is részét képezte 
aprogramnak.Aszabadidőbenszervezetttúrák,sétákéssportte-
vékenységekaszellemifejlődésmellettatanulókfizikaifejleszté-
sét szolgálták.

2. spoRt 

Helyszín: Tiszaújváros, 2013.07.22–26.
Táborszervezők:Popovics Norbert, Mester János.
ATÁMOPos pályázatnak köszönhetően tanulóinkmárcius-

tólkezdveúszás,kézilabdaésfutballoktatásbanrészesülnek.Le
hetőségünkvoltarra,hogy20tanulóés2felnőttkísérőnyáriedző-
táboronvehessenrészt.Azokatatanulókatjelöltükki,akikegész
évben kitartóan edzettek és az órai munkájuk is kiemelkedett a tár-
saik közül.  

A Tiszaújvárosban található Sportcentrum elhelyezkedése és
létesítmény feltételei méltán teszik vonzóvá, és árérték arányban 
pedig szinte utánozhatatlanná. Sportlétesítmények tekintetében

felsorolnisemegyszerű,szintevalamennyisportágszámáraszín-
vonalas lehetőséget kínál. Füves labdarúgó stadion,műfüves és
füves edzőpályákkal, rekortánatlétikaipálya,parkettásvalamint
sportpadlós sportcsarnok, kajak-kenu tanmedence, sportuszoda, 
konditerem,asztaliteniszéssúlyemelőcsarnok,különtereméssza-
badtéri sportpályák. 

Sportcsarnok–Nemzetköziminősítésű,szabványparkettás,
valamint szabvány sportpadlós sportcsarnokok állnak rendelkezés-
revalamennyi teremsportágképviselőjének,kézilabda,kosárlab-
da csapatoknak. 

Labdarúgás–Kitűnő,profikörülményekvárjákazittedző
táborozócsapatokat, labdarúgóstadion,3dbedzőpálya,műfüves
pálya valamint konditerem és kiegészítő lehetőségek nyújtanak
mindenigénytkielégítőedzőtábortprofi,felnőttésUPcsapatok-
nak egyaránt. 

Termál-, és Strandfürdő –ATermálfürdő1200métermély-
ről jövő kb. 57°Cos hévizet hasznosít, amely viszonylag ma-
gas sókoncentrációjú – nátriumklorid és hidrokarbonát tartamú
–termálisásványvíz.Avízelsősorbanizületi,nőgyógyászatike-
zelésbenhatékony,destresszoldóhatásarévénbárkitkellemesen
ellazít,akipihenésrevágyikarohanóhétköznapokban.Atermál-
fürdőhözstrandistartozik,úszómedencemellettnégyélményme
dencével, csúszdákkal, na pozásra alkalmas zöldterülettel várja az 
edzőtáborozókatis.

Délelőttönkénta lányoknakkézilabda,afiúknakfutballedzés
szerepelt a programban. A két órás edzéseken gyakoroltuk a kü-
lönbözőjátékhelyzeteket, illetveegyénifejlesztésreissorkerült.
Azebédetkövetőenpihenőkövetkezett,majdfél4tőlazúszótu-
dásunkatfejlesztettük.Ittkétcsoportrakerültekagyerekek,úszó-
tudásuknakmegfelelően.Csiszoltukatechnikájukat,illetveazál-
lóképességetiserősítettük.Afárasztóedzéseketkövetőenszabad-
idősprogramokatszerveztünk.Strandolás,játékosversenyek,vá-
rosnézésszerepeltadélutániidőelöltésben.Azétterembennapi3x
finomabbnálfinomabbételeketettünk.Emellettmindennapvásá-
roltunkgyümölcsöket,csokikat,innivalókat,stb.,hogyazelveszí-
tett folyadék- és energiaszükségleteinket pótolni tudjuk. 

Összességébenelmondható,hogyaz5napalattkiválókörül-
ményekközöttkészülhettünkfelakövetkezőtanévre.Soksokél-
ménnyelgazdagodva,fáradtantértünkhaza.Vagyisúgy,ahogyel-
terveztük. 

3. KeRÉKpÁR

Helyszín: Egerszalók, 2013.07.30–08.03.
Táborszervezők:Toma Erzsébet, Géczi Ferenc.
A tábor céljául, szakmai indoklásként így tervezte a táborve-

zető:
„Szeretnémelérni,hogyazegészévbenembertpróbálókerék-

párostúrákhozmegteremtsükamotivációt,építsünkegycsapatot,
akikszívesenkerekeznek,bírjákanagyobbkihívásokatis.

nyári táborok a buji iskolások részvételével



AMátraalja az alföldigyereknekahegyekheznémikóstoló.
Nemmegerőltető,ésazerdősebbrészekenyhítikisanehézsége-
ket.Ezértterveztemittrövidebbtúrákat,ésezértviszemőketgyö-
nyörű fürdőkbe–ez itt a jutalomanapipenzumért.Találhatóa
környéken elég értelmes célpontul szolgáló történelmi és termé-
szeti látványosság, és persze, Eger. Eger be alsóban elviszik a gye-
rekeket,denemugyanazazélménybiciklin(lejtőn!)begurulnia
Dobó térig!”

Már 1. nap Buj – Nyíregyháza között 20 kmes utat tekert
leacsoport.Mindezborús időben,Nyi széllel (hát,oldalszél),
többalkalommalmegeredőesővel,mérsékeltforgalommalazuta-
kontörtént.ÚjrakerékpárostúradélutánFüzesabony–Maklár–
Nagy tá lya – Andornaktálya – Eger – Egerszalók – 25 km. Ragyo-
gónapsütés,Éiszél (szembe,oldalszél),erősforgalom,olykor
türelmetlenautósok.Azútmásodikfeleenyheemelkedésű,avég-
sőszakaszbantöbbkomolykaptatóéslejtő.Egyrosszullét(hasfá-
jás),gyógyszerrel,pihentetésselkezeltük.

Lekarikázott távolságok: 2. nap 32 km, 3. nap 15.5, 4. Nap
30.5,5.Nap19km+20kmhaza.Össztáv:171km.

Szabadidőbenmindennapstrandolhattakagyerekek,deszer
veztünkhelytörténetikutatást,sétákat,kirándulásokat.

A tábor lététkissémegnehezítette,hogynemújkerékpárok-
kal,hanemmindenkiasajátjávalindultútnak,ezérta„járművek”
műszakiállapotaigeningadozóvolt–sokszorkellettjavítani,kar-
bantartani.

Összességében:leírhatatlanulörülünkannak,hogyabujidiá-
kokbejárhattákhazánkközelebbi,távolabbitájait.Egysorélmény-
nyel,szellemiésfizikaierőnléttellettekgazdagabbak.Agyerekek
ellátása a pályázat kereteiből történt, teljesendíjtalanul vehettek
részt bennük.

Köszönet illeti a pedagógusokat, akik vállalták ezt a nagy fel-
adatot! Sikeresen lebonyolították a tervezett programokat – pedig 
nemkisfelelősségetvállaltakanapi24órásgondoskodással,oda-
figyeléssel!

Csakbuzdítanitudomtanulóinkat:érdemesakövetkezőtanév-
benisaktívanbekapcsolódniakülönbözőmozgásostevékenysé-
gekbe,hiszenjövőreislesznyár,lesztábor…

(AkövetkezőBujiSzemlébentovábbi2táborrólírunk.)
Anevelőkbeszámolóinyománösszerendezte:

Munkácsiné Kolozsi Katalin 
igazgató
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ra, ezt követően felmenő rendszerben kell
biz tosítani. Az ingyenes tankönyv felme-
nő rendszerű biztosításával párhuzamosan,
az iskola köteles tartós tankönyvet rendelni 
adotttantárgyból(amatematikaműveltség-
területkivételével),hailyenelőfordulatan-
könyvjegyzéken. Ezt először a 2013/2014.
tanévi tankönyvrendelés során kell alkal-
mazniazáltalános iskolákelsőévfolyamai
vonatkozásában, majd azt követően tan-
évenkéntfelmenőrendszerben.

A29.§(4)bekezdésalapjánazállamál-
tal biztosított ingyenes tartós tankönyveket 
az igazgatónak az iskola könyvtári állomá-
nyába kell venni, és a tanuló részére a tan-
év feladataihoz rendelkezésre kell bocsáta-
niaz iskolaházirendjébenmeghatározottak
szerint.Atartóskéntnemhasználhatómun-
kafüzetekre, feladatlapokra nem vonatkozik 
ez a rendelkezés.”

AfentiidézetazEmberiErőforrásokMi-
nisztériumaKöznevelésértFelelősÁllamtit-
kárságának az iskolai tankönyvellátás 2013. 
évi változásairól kiadott tájékoztatójából va-
lók. Ennek tudatában a következőkről sze-
retnémtájékoztatniakedvesszülőket.

Örömmel jelenthetem ki, hogy minden
tankönyv megérkezett, minden tanuló nak 
névre szólóan csomagolták. Idén a tanköny
veket nem augusztusban, hanem csak 

szep temberben fogjuk kiadni.Atanévelső
hetébenmindenkimeg fogjakapni aköny-
veit,amennyibenbefizetteannakellenérték-
ét a kapott postai utalványon vagy jogosult a 
normatív támogatásra és ezt igazolni is tudja.

Mintafentiekbőliskiderül,akövetkező
tanévtőlmégtöbbolyan tankönyvünklesz,
amit a tanév végén visszakérünk a tanulók-
tól,hiszenegyretöbbleszatartóstankönyv.
Ezért ki kell dolgoznunk ennek a rendszerét 
is.Kéremaszülőket,hívjákfelagyerekek
figyelmét,hogyvigyázzanaktankönyveikre
a tanév folyamán,mert a következő évben
társaik azokból fognak tanulni.

A tankönyvekkel kapcsolatban részlete-
sebb tájékoztatást majd az első összevont
szülői értekezleten fogok nyújtani. Most
arra kérek nyomatékosan minden szülőt,
hogyamennyiben nem jogosult normatív 
tá mogatásra, mindenképpen fizesse ki a 
tankönyvek ellenértékét szeptember 1ig. 
Ellenkező esetben nemkaphat a gyermeke
tankönyvet.

A befizetést igazoló szelvényt, illetve a
támogatásra jogosító igazolást a tanév első
hetében, a tankönyvek kiosztásakor fogom
ellenőrizni.

Bármilyen további kérdéssel keressenek 
meg bátran!

Tóth Lajosné tankönyvfelelős

Arról már bizonyára mindenki értesült a 
sajtóból,hogyettőlatanévtőlátalakulatan-
könyv terjesztés rendje. A tankönyvtörvény 
2011 novemberében történt módosítása lét-
rehoztaésa2013/2014estanévtőlkezdődő-
en bevezeti az állami tankönyvforgalmazás 
új rendszerét. Az országos tankönyvellátást 
az állam a Könyvtárellátó Kiemelten Köz-
hasznúNonprofitKft.nkeresztüllátjael.

Ennekaténynekmegfelelőenamiisko-
lánkban is át kell dolgoznunk a tankönyvek 
kiosztásánakelveit.Ezegyhosszabbfolya-
mat, melynek még csak az elején járunk és, 
mivel még több dolog nem tisztázott a kö-
vetkező tanévvel kapcsolatban, egyelőre a
tankönyvekkel kapcsolatban is csak tájékoz-
tató jelleggel tudok nyilatkozni. Reménye-
ink szerint azonban szeptemberre minden 
in tézkedés megszületik és nyugodtan állít-
hatom,hogyabuji iskolábanmindentanu-
lónaklesztankönyveakövetkezőtanévben.

„Az iskolán belüli tankönyvellátás meg-
szervezéseés lebonyolításaa jövőbenisaz
iskolafeladataésfelelősségemarad.

ANemzetialaptanterv10.§(1)bekezdé
se alapján az új tanterv szerinti nevelés-ok-
tatás 2013. szeptember 1jén a következő
év folyamokon kerül bevezetésre az iskolák 
kezdőévfolyamán, továbbáazáltalános is-
kolák ötödik évfolyamán. 

Atérítésmentestankönyvellátástelsőal-
kalommala2013/2014.tanévbenazelsőév-
folyamra beiratkozott minden tanuló számá-

tankönyvek csak az első héten
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A nyári szünet vége felé már a követ
kező tanév felé kacsintgatunk. A nagy hő
ségben bizonyára több tanítványunk is a 
má jusban készült fotókat nézegeti a hű
vös szobában és felidézi a tanév egyik leg
mozgalmasabb hetének eseményeit.

Kíváncsivoltam,hogyatanévvéginagy
hajrában lezajlott találkozómilyennyomo-
kat, emlékeket hagyott a vendéglátó tanu-
lókbanéscsaládjaikban.Kérésemrenéhány
családösszegyűjtöttegondolataitésérzése-
itaComeniushéttelkapcsolatban.Ezeketa
véleményeket, most a második év kezdete 
előttszeretnémközrebocsájtani.

Igazugyan,hogya tanévzárónmárkö-
szönetet mondtunk a vendéglátó családok-
nak a segítségért, amit a találkozó során 
nyújtottak,deúgyvélem,aköszönetbőlso-
sem elég, az elismerés mindig jól esik. S mi-
velnekem,minthelyikoordinátornak,még
nemadódottlehetőség,hogynyilvánosanis
megköszönjem a segítséget, megragadom az 
alkalmat,hogyelismerésemetfejezzemkia
befogadó családoknak, akik vállalták ezt a 
nehézfeladatotéshozzájárultakatalálkozó
sikeréhez.Ezértavéleményekelőttálljonitt
még egyszer azoknak a tanulóknak a neve, 
akik családja részt vett a vendéglátásban a 
Comenius hét keretében: Homonai Nán-
dor, Varkoly Nelli, Fazekas János Csaba,
Henyusz Gergő, Koós Martina, Humicskó
Gabriella,HumicskóHajnalka,CsatlósÁg-
nes,OláhFanni,KatóMarcell,VirágBence,
PopovicsBalázs,VargaAdrienn.

Smostkövetkezzenekaszülőiés tanu-
lói vélemények. A legtöbb esetben a szü-
lők és gyermekeik közösen fogalmazták
meg érzéseiket. Nagy örömmel olvastam, 
hogymindenkipozitívemlékeketőrizakö-
zösComeniushétről.Ezugyancsakegyrö-
vidösszefoglaló,mivelnemmindenszülőtől
kaptam véleményt, de gondolom, a többiek 
ishasonlógondolatokatőrizgetnek.

• KoóS MArTiNA:
Nagynagyizgalommaléskészülődéssel

vártukalengyelkislányt.Hétfőnestemegér
kezett, egy kicsit még félénk volt, de egy kis 
beszélgetés után feloldódott. A következő
napok sűrű programmal teltek. Megmutat-
tukNyíregyházanevezetességeit.Azéjsza-
kák beszélgetéssel és nevetgéléssel teltek. A 
lányok jól összebarátkoztak, így ez a pár nap 
hamar elrepült.Volt egykis „Patkós”buli-
zás, csütörtök este a búcsú buli nagyon meg-
hatórasikeredett,mindenkisiratottminden-
kit.Eljöttapéntekahazautazás,afotózások
sora. Nagyon jól érezték magukat, reméljük 
sikerül még találkozniuk.

• oláH FANNi:
Nagy izgalommal vártuk a görögorszá-

gi utazást, de még nagyobb volt az izgalom 
azon a napon, amikor május 19.-én megállt a 

szlovák gyerekeket szállító mikrobusz az is-
kolaelőtt.Amikorelvállaltuk,hogyegypár
napra befogadunk egy idegen gyereket, már 
akkor elkezdtünk készülődni a fogadására.
Azérzés,amihatalmábakerített,egyszerre
volt félelmetes, izgalmas és persze örömteli. 
Kérdések száza merült fel: Hogy fogja érez-
ni magát nálunk? Hogy tudunk ezen a pár 
napon együtt élni? Hogy mit főzzek, amit
szívesenmegeszik?Milegyenaszabadidős
program számára, amire szívesen fog visz-
szaemlékezni? Ezekre a felmerülő kérdé-
sekreaválaszthamarmegkaptuk,mertmin-
dena lehető legjobban sikerült.A leányzó,
aki nálunk volt, a gyermekem számára nem 
voltidegen,mertmárGörögországbantalál-
koztak.Gyermekemmeséltrólaésképetis
láttam. Személyes találkozásunkkor végte-
len kedves, aranyos, bájos és alkalmazkodó 
gyereket ismertemmeg.Többmintkéthó-
nap távlatából is szívesen gondolok vissza 
arra a pár napra.

•POPOVIcS BALÁzS:
Márazelsőtalálkozásnálnagyonszim-

patikus, közvetlen gyereknek ismertük meg. 
Anyelvi nehézségeken hamar túljutottunk.
Megismerte a család aprajanagyját, hamar
be tudott illeszkedni. Mindig kedveskedni
akartnekünkvalamivel.Mindigkedves,fi-
gyelmes, mosolygós volt, nem látszott rajta 
az,hogymásországban,máscsaládnálvan.

Balázzsalnagyonhamarmegtaláltákaz
összhangot, hamar összebarátkoztak, még
éjfél után is fent voltak: beszélgettek, gépez-
tek,közösvoltafociérdeklődésszerencsére!

Mindennapbeszéltszüleivelhogymin-
denrendbenvan.Anyukájatelefononhívott
minket,ésmegköszönte,hogygyermekeitt
lehetett,éshogyjóléreztemagát.

Benne volt szívesen minden program-
ban:Nyíregyháza,kerékpározás,foci,tó,és
ahogy tudjuk az iskolában is feltaláltama-
gát.

Az ajándékok átadásakor nagyon elszo-
morodott,ésBalázsnakaztmondta:„Olyan
minthaatestvéremlettélvolna!”Búcsúzás-
kor nagyon szomorúak lettünk, reméljük, 
hogyfogunkmégveletalálkozni!

• Virág BeNce:
Azegyhétről,amígMárióittvolt,csak

pozitív élményeink vannak. így utólag visz-
szagondolva.Előszörazizgalomévoltafő-
szerep,hogykijönhozzánk,hogyfogunkaz
egyhétalatt„összebarátkozni”.Aztán,ami-
kormegtudtuk,hogy16éves,azizgalmataz
aggodalom váltotta fel, mert úgy gondoltuk, 
hogya3évkorkülönbségsok.Hál'Istennek
nemígy történt.Azelsőnap(amikormeg-
érkeztek) nehezen indult, de aztán min-
den rendben volt. Márió egy nagyon ked-
ves, vagány srác, nem lehetett nem szeret-
ni. Nagyon jól érezte magát nálunk (ezt el is 
mondta).Igyekeztünkúgybánnivele,mint-

haacsaládhoztartozna.Bencerávoltkény-
szerülve, hogy csak angolul lehetett társa-
logni. Ennek nagyon örültünk.Az egy hét
rövid volt,mert olyan jól 'összerázódtunk',
hogymár természetes volt, hogyMárió itt
lakik.Nemhittük,hogyvalakit ilyenrövid
idő alattmeg lehet szeretni, de így történt.
Nagyon hiányzott, amikor elment.Nagyon
örülünk,hogy'igent'mondtunkerrealehe-
tőségre.Köszönjükszépen.

• HoMoNAi NáNdor:
Azangolnyelvakisujjukbanvoltahoz-

zánk érkezett gyereknek, és amásikkettő-
nek is.

Barátságosak, ás nyitottak minden féle 
do log iránt.

Sok magyar szó megegyezett az övék-
kel.Pl.kapu,pogácsa,sapka.Akommuniká-
cióval nem volt baj, mert rögtön készek vol-
tak a kézzel való mutogatás kezdeményezé-
sére is.

Akit mi láttunk vendégül, még akkor is 
evett,hanemvoltéhes,mertnemakartaa
vendéglátót megsérteni. Mi elmagyaráztuk
neki,hogyamagyaremberakkorboldog,ha
látja,hogyavendégeszik,mertebbőlazta
következtetéstvonjale,hogyazjólérzima-
gát.

Elmesélte, hogy náluk az idősek külön
tiszteletet kapnak még a köszönésben is. A 
kezüketmegfogják,ésahomlokukhozérin-
tik.

Jól érezték magukat minden programon. 
Sohanemmondtakellentsemmire,mégak-
kor sem,hanyelvi nehézségekmiatt kicsit
félre értettük egymást. A gyerekek minden 
este sokáig beszélgettek, hajnalokig voltak
fenn. 

Nemcsakőkkaptaktőlünkélményeket,
de mi is. Egy örök életre valót. A gyerekek 
láthatták,hogymellettünklévőországokban
más kultúrával rendelkező népekkel lehet
békésen játszani, beszélgetni, élni.

• HeNyuSz gergő:
Nagyon jó ötletnek tartjuk ezt a progra-

mot!Amellett,hogyagyerekekvilágotlát-
nak, barátokat szereznek, nyelvtudásukat is 
fej  lesztik!

Izgalommal vártuk a hozzánk érkező
kisfiút,akimárinkábbkészfiatalembervolt,
mintkisfiú.

Azthiszemjóléreztemagátnálunk.Bár-
mikor szívesen látnánk újra.

Jólesz,haleszmégComenius!

• VArKoly Nelli:
Azénvéleményem:Nehézpármondat-

banleírnom,mitisadottnekemaComenius
program. Szórakozást, rengeteg munkát és 
nem utolsó sorban sok angol tanulást.

Ez a program 5 éve tart a buji általános 
iskolában, de én csak 2012 szeptemberétől
próbálhattam ki ennek élményeit. Az első

Kellemes emlékek a comenius hétről



„Ha elfáradtál, mert elmúltak az 
évek, ne csüggedj, keresd a korodnak 
megfelelő szépet.”

Mi kerestünk és szép élményekkel
lettünk gazdagabbak. Régi álom vált va-
lóra,eljutottunkazáhítottDunakanyar-
ba.ADunakanyaregyikhazánk legna-
gyobb és legváltozatosabb múltú, emlé-
kekben leggazdagabb részeinek. 

Szentendre a Dunakanyar déli kapu-
ja. A város központja, a kellemesen zárt, 
ódon városképet mutató tér és környé-
ke teljes egészébenműemlékivédelem
alatt áll.Ahangulatosvár lépcsővezet
atérrőlaTemplomdombra,aholSzent-
endrelegértékesebbműemléke,aváros
első kőtemploma áll.Kicsit sok volt a
lépcső, de a látvány kárpótolt minden
fáradtságot.

VastaghGyörgyegykoriházábanhe-
lyezték el Kovács Margitnak, korunk
egyik legjelentősebb keramikus művé-
szénekgyűjteményét.Akiállításonsok-
oldalúmunkásságátésművésze-
tét ismerhettük meg. Nemcsak
munkásságát,hanemmunkavég-
zés közben is megismerhettük
életétarólaszólófilmben.Cso-
dáltuk mosolyát, kézügyességét, 
ahogyegyikpillanatrólamásik-
raremekműjöttlétrekezeinyo-
mán. 

Szentendre élményeit össze-
gyűjtve indultunk Visegrádra.
Első utunk a fellegvárba veze-
tett. Csodáltuk a Dunapartot, a
szép tájat. Több érdekes kiállítás-
sal találkoztunk. Kiállítás volt a 
vártörténetéből,aszentkoronatörténe-

téről.Apanoptikumnagyonszép
volt. Megnéztünk a Babamú-
zeumot, hol sokat nosztalgiáz-
tunk.KövetkezettaKirályiPalo-
tamegtekintése.Apalota helyét
végülSchulekJánostaláltameg,
és kezdett el ásni 1934 végén. A 
sokszor évtizedekig akadozó re-
konstrukció a millenium köze-
ledtével kapott új lendületet, és 
2000-re elkészült az észak-kelet 
palota, a Herkules kút rekonst-
rukciója (melynek vizével mi is 
felfrissültünk).Apalotánbelüla
kiállítótermekésakőtárakülön-

bözőkorokbólszármazóemlékeketmu-
tatja be. A palota kertje nagyon szép volt.

Búcsút intve Visegrádnak, Eszter
gombamentünk.AMártaPanzióbanké-

nyelmesen elhelyezkedtünk, kicsi pihe-
nőután,Esztergommegismerése volt a
program. Magyarország egykori fővá-
rosa, gazdag történelmi emlékek, köz-
gyűjteményekben, műemléki védelem
alattállóépületeineknagyszámaésmű-
vészi értéke a legszebb magyar városok 
közé emelik. Nagyon sok a turista, mi is 
találkoztunk japánokkal, belgákkal. 

LátnivalóaVármúzeum.Afeltártki-
rályipalotamegmaradthelyiségeitmu-
tatja be.Az egyházszervezet kialakítá-
sakor az érsek székhelye ugyancsak az
esztergomi vár lett. István király Szent
Adalbert tiszteletére székesegyházat 
alapított.Imrekirálylemondottavárról
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A visegrádi királyi palota kerti kútja

A Napfény Nyugdíjas egyesület életéből

Szentendre

utam Görögországba vezetett egy hétre, 8
diákkal és 3 tanárral.

Nagyon nagy élmény volt számomra ez 
ahét.

Május 20.án 7 ország diákja és tanár-
jaérkezettMagyarországra.Amicsaládunk
egytöröklánytfogadott.Márhetekkelelőt-
te felvettem vele a kapcsolatot, így nagyon 
jól kiismertem.

Amikor megérkezett nagyon boldog vol-
tam,mertmárvártam,hogytalálkozhassak
vele.Mindigegyüttvoltunkésdélutánisza-
badprogramokon még jobban megismertük 
egymás hagyományait, szokásait. A prog-
ramban rengeteg barátot szereztem, akikkel 
mai napig tartom a kapcsolatot. 

Az utolsó nap fájdalmas volt, mindenki 
sírt. Úgy gondolom, ezeket a heteket soha
nem fogom elfelejteni!

Anya: Nehéz lesz röviden összefoglal-
ni.2012őszénkerültbeNelliaprogramba,
amelyintenzívfoglalkozásokkalkezdődött.
Csoportokbanjártaknyelviórákra,aholkü-
lönböző szituációs helyzetekre készítették

fel pedagógusaink gyermekeinket a nagy 
utazásra. 

2013 tavaszán hosszú útra indult a kis
csapatGörögországba.Töredelmesenbeval-
lomnagyonizgultammindentől,demindent
kárpótolt az az élmény, amivel a gyerekek 
hazajöttek.

A repülőgép, a szálloda, a gyerekek,
akikkel ha rövid idő alatt is, demegbarát-
koztak. Betekintést nyertek más országok 
kultúrájába, csodálatos helyeken kirándul-
takésazegyütttöltöttbulikisfelejthetetlen
élményekké váltak. Aztán még fel sem ér-
keztünk ocsúdni az álmunkból máris jött a 
következőnagyfeladat.

Májusban 7 országból érkeztek gyere-
kekéspedagógusokBujra.Ittvoltazalka-
lom,hogymegköszönjükazeddigimunkát
éssegítségetaComeniusszervezőinek.Ter-
mészetesnektartottam,hogyfogadjunkdiá-
kokatotthonunkba,szükségeseténtöbbetis.
Ígysikeredett,hogyegytörökkislányérke-
zetthozzánkés4eseménydúsnapottölthet-
tünk együtt.

Felejthetetlenélményvoltazegészcsa-
ládom számára. Itt szembesültem legin-
kább a tényekkel, milyen jó az ha az em-
bertudidegennyelven.Álmélkodvafigyel-
tem,hogyezekagyerekekmilyen jól tud-
nakmindkettőjük számára idegen nyelven,
vagyis angolul beszélgetni.

Köszönetaszervezőknekazért is,hogy
lehetőséget adtak nekünk szülőknek is az
ünneplésre,aközösprogramraaholmiisbe-
tekintéstnyerhetünka8országkultúrájába.
Igyekeztem,hogyalehetőlegtöbbethozzam
kimagamból,denemvolthiábavaló.Akö-
zös kirándulások, a közös programok, s az 
együtttöltöttrövididőmindenértkárpótolt.

Vendégeinknagyonhálásakvoltakmin-
denért. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a 
Comeniusszervezőinekésmunkájukhozkí-
vánok a továbbiakban is sok sikert, kitartást 
és jó egészséget!

Tóth Lajosné
Comenius koordinátor
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Buj község önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: Barta Miklós Ferenc polgármester  •  Felelős szerkesztő: Mikovics Miklósné
Nyomdai munkatárs: Béres csaba  •  Munkatársak: Munkácsiné Kolozsi Katalin, 
németh erzsébet, oláh Miklósné, tóth Lajosné, Vargáné Bukai andrea, Vinni attila

BuJ KÖzSÉg ÖNKorMáNyzATA

nevében tisztelettel meghívjuk
a 

2013. augusztus 31-én
a buji sportpályán

tartandó

Xi. lecSóFőző FAluNAP-ra.

Rendezvényünk fővédnöke:
dr. czomba Sándor

foglalkoztatáspolitikáértfelelősállamtitkár
NemzetgazdaságiMinisztérium

Buj, 2013. augusztus 9.

 dr. Németh Károly                Barta Miklós Ferenc
                  jegyző                                  polgármester

A Falunap programja:

  600 zenés ébresztő
  800  Iskolások néptánca három helyszínen:  

benzinkút, régi mozi, Kossuth tér
  800 Helyfoglalás
1000 Ünnepélyes megnyitó, tűzgyújtás
1030 óvodások és általános iskolások 
 műsora
1130 Jó ebédhez szól a nóta
12001400 11-es rúgó verseny gyerekeknek, felnőtteknek
1230 Hölgykoszorú
1330  A szlovákiai Szentmária település  

gyöngyvirág Népdalkörének előadása
 A Napfény Nyugdíjas egyesület műsora
1400 Vajas dávid könnyűzenei előadása
1430 Lovasbemutató
1500  A lecsófőző- és a sportverseny eredményhirdetése
1600 Balogh Patrícia hastáncbemutatója
1630 y2K tánccsoport bemutatkozása
1700 Kasza Tibi
1800 Koós János
1900 y2K tánccsoport
2000 Kocsis Tibor
2045 Tűzijáték
2100 Pályabál

Napközben:  csi-hu-hu, íjászat, vízifoci, vidámpark

az érsek javára, ekkor Esztergom királyi 
székhelybőlérsekivárossáalakult.

Avárhegyenmagasodik a település
meghatározó építménye, a klasszicis-
ta stílusú bazilika, Magyarország leg-
nagyobb,Európaharmadiklegnagyobb
temploma. Altemplomának több száz 
sírfülkéjébenabazilikaépítőiésfőpap-
jai nyugszanak.Az oltárképMichelan-
geloGrigolettimunkája,avilág legna-
gyobb, egyetlen vászonra festett oltár-
képe, mely Mária mennybemenetelét
ábrázolja. 

A kupola kilátóról a Tátra csúcsai is 
látszanaktisztaidőben.

Egyik ámulatból a másik követke-
zett,sezamásikaKINCSTÁR.Azitt
látható ruhák és aranyból készült tár-
gyak, melyek elénk tárultak szemet gyö-
nyörködtetőekvoltak.Ezeklátnikell!!!,
leírni lehetetlen. A finom ebéd elfo-

gyasz tása után kisvasúttal keltünk át a 
MáriaValériaDunahídonésrövididőre
szétnéztünkPárkányban,ígySzlovákiá-
ban is voltunk. 

Szép és kedves élményekkel tértünk 
haza.Utunkkényelmeséskellemesvolt.

KöszönjükBartaMiklósFerencpol-
gármester úrnak anyagi támogatását, 
mely könnyebbé tette e kétnapos kirán-
dulásunkat.

Július végére Paszabról kaptunk
meghívótaSzőttesNapokra.Jóvoltta-
lálkozni ismerős nyugdíjasokkal. Elbe-
szélgetni, s gyönyörködni a nívós kultúr-
műsorban.EgyesületünketBéresMiklós
képviselte, dalcsokra nagy sikert aratott. 

A finom ebéd elfogyasztása után
szőttesházkiállítását tekinthettükmeg.
Megálltunk egyegy szövőszék mellett
és csodáltuk az alkotást. Köszönjük a 
meghívást!

Már hagyomány a tiszaberceli Re-
gionális Nyugdíjas Találkozó augusz-
tuselsőhetében.Mostisígyvolt.ATi-
sza-part árnyas fái alatt a nagy mele-
get könnyebb volt elviselni. Tartalmas 
előadások után a meghívott egyesüle-
tetműsorszámai: ének, szavalat.Egye-
sületünket Bojtos Józsefné képviselte 
Kibédi Ervin:Ahogy a napok rövidül-
nek c. versét mondta el. Dalcsokra is 
nagysikertaratott.Asikereskultúrmű-
sorutánajóhangulatrólBálintPálgon-
doskodott. A nagy meleg ellenére igen 
jól éreztük magunkat.

Köszönjük az önkormányzatnak az 
utaztatást. Élményekben gazdag, sok 
ilyen szép napokat kívánok még nyug-
díjas társaimnak.

Németh Erzsébet 
egyesület elnöke


