
A jeles napok sorában az egyik ki-
emelkedő ünnepünk a Húsvét, ami 
a keresztény egyházakban Krisztus 
fel támadásának ünnepe, egyben a ta-
vaszvárás, a tavasz eljövetelének ün-
nepe is.

A húsvét egybeesik a tavaszi nap-
éjegyenlőség idején tartott termékeny-
ségi ünnepekkel, melynek elemei a fel-
támadás, az újjászületés. Az 1582-ből 
származó egyházi szabályzat szerint a 
tavaszi holdtölte utáni első vasárnap-
ra esik: március 22 és április 25-e közé 
(ezt mondja ki a niceai zsinat határoza-
ta is i. sz. 325-ben).

A húsvét magyar neve arra utal, hogy 
régen, a 40 napon át tartó nagyböjt után 
– ami Jézus negyvennapos sivatagi tar-
tózkodásának emlékére, önmegtartóz-
tatásra tanít – ekkor ettek először húst 
az emberek, „hús vettek magukhoz”. A 
hús vét nem egy nap, hanem több nap-
ból álló ünnepsorozat, a húsvétot meg-
előző 40 napos böjti időszaktól egészen 
pün kösdig. A nagyhét – a húsvét előtti 
hét – a virágvasárnappal kezdődik. Jé-
zus Jeruzsálembe való bevonulásának 
em lékére ezen a napon az emberek bar-
kaággal mennek a templomba. A szer-
tartás része a barkaszentelés.

Nagycsütörtök Jézus szenvedései-
nek kezdete. E nap egyetlen miséjén 
elnémulnak a harangok – „a harangok 
Ró mába mennek” – és egészen nagy-

szombat délutánjáig hallgatnak. Nagy-
csütörtökhöz tartozik a lábmosás szer-
tartása – tizenkét öregember lábát meg-
mossák –, melyet még a Habsburg-ház 
uralkodói is elvégeztek. A szertartás 
onnan ered, hogy Jézus is megmosta ta-
nítványainak lábát.

Nagypénteknek a néphagyomány-
ban is többféle megnyilatkozása van. 
Az emberek kivonultak a falu szélén 
álló Kálvária dombra, megálltak a stá-
cióállomások kápolnáinál, végigjárták 
Krisztus keresztvitelének útját. Jeruzsá-
lemben egy szerzetes kereszttel a hátán 
teszi meg a Golgotára vezető utat. A 
temp lomokban letakarják az oltárokat. 
A hagyomány szerint a fiatalok nagy-
pénteken hajnalban a patakra mentek 
megmártózni. Aki ezen a napon folyó-
vízben megmosakodott, az egész évben 
szerencsés lett. Viszont nem szabadott 
ezen a napon állattartással és földmű-
veléssel kapcsolatos munkát végezni, 
nem szítottak tüzet és nem sütöttek ke-
nyeret sem.

Szombat este újra megszólalhatnak 
a harangok, megszentelik a tüzet és a vi-
zet. Úgy tartották, hogy akit az „új víz-
zel” keresztelnek meg, az egész életé-
ben szerencsés lesz. Ezért kapcsolódik 
még mindig sok helyen a nagyszombati 
szertartásba a keresztelés szertartása.

Húsvét vasárnapjához tartozott az 
ételszentelés. A délelőtti misére letakart 
kosárral mentek az emberek, melyben 

bárányhús, kalács, tojás, sonka és bor 
volt. A húsvéti bárány Jézust, mint ál-
dozatot jelképezi, a bor pedig Krisztus 
vérét. A tojás az újjászületés jelképe. 
Aho gyan a tojásból új élet születik, úgy 
hoz Jézus is új életet. A tojás a családi 
összetartást is jelképezi. A hagyomány 
szerint a családtagoknak együtt kellett 
elfogyasztani a húsvéti tojást, hogy ha 
valamikor eltévednének, mindig eszük-
be jusson, hogy kivel fogyasztották el 
a húsvéti ételeket, és hazataláljanak. A 
pap megáldotta az ételeket, melyek el-
fogyasztásával fejeződött be a hosszú 
böjti időszak.

(Forrás: internet)
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Húsvét eredete, története

Minden kedves lakosnak 
Áldott Húsvéti Ünnepeket kíván 
Buj Község Önkormányzata!
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−   Képviselő-testület döntött a Buji Aranyalma Egységes 
Óvo da és Bölcsőde intézményvezető-helyettesének vezetői 
meg bízásáról.

−   Döntés született Buj Község Önkormányzata adósságot 
ke letkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
meg állapításáról.

−   Elfogadásra került Buj Község Önkormányzata 2015. évi 
költ ségvetése.

−   Megtárgyalásra került a Nemzetiségi Önkormányzattal kö-
tött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.

−   Döntött a képviselő-testület a MEDI-AMB Nonprofit Köz-
hasznú Kft.-vel kötött megállapodásban meghatározott or-
vosi ügyeleti feladatok ügyeleti hozzájárulás díjának eme-
léséről.

−   Döntött a képviselő-testület, hogy a Kossuth téren áprilistól 
in gyenes Wifi-t biztosít.

2015. február 26. napján tartott ülésén a következő 
döntéseket hozta:

−   Módosította a képviselő-testület a szervezeti és működési 
sza bályzatát.

−   Elfogadásra került a szociális ellátások helyi szabályairól 
szó ló önkormányzati rendelet.

−   Elfogadásra került a polgármester 2015. évi szabadságolá-
si terve.

−   Rendeletet alkotott a személyes gondoskodást nyújtó ellátá-
sok ról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról szóló 3/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról.

2015. március 12. napján tartott rendkívüli ülésén 
a következő döntéseket hozta:

−   Képviselő-testület döntött a térfigyelő kamera rendszer ki-
vitelezőjéről.

−   Képviselő-testület módosította az 1/2015. (II.13.) önkor-
mányzati rendeletét.

−   Módosításra került az Ibrány- és Térsége Gyermekjóléti és 
Csa ládsegítő Szolgálatot Fenntartó Társulás társulási meg-
állapodása.

−   Elfogadásra került Ibrány Város és Térsége Gyermekjólé-
ti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 2015. évi költségve-
tése.

Dr. Németh Károly jegyző

Születtek:   Anyja neve:

2014. 11. 25. Horváth Krisztián János  Rózsa Gyöngyi 
Katalin

2014. 11. 25. Arnóczki Anna Tálas Erzsébet

2014. 11. 28. Bancsók Erik  Bancsók Erika

2014. 11. 30. Kertész Hanna Kertész Katalin

2014. 12. 29. Szalka Balázs Bodnár Katalin

2015. 01. 08.  Jóni Kevin Rikardó Jóni Adrien

2015. 01. 29. Papp Endre Zsombor  Zombor Edith 
Valéria

2015. 02. 02. Vajas Beatrix Nikolett Kállai Kinga

2015. 02. 12. Jónás János  Jánóczki Ivett 
Anna

2015. 02. 15. Csikós Dorina Mira Csikós Barbara

Házasságkötés:

2015. 01. 21. Szilágyi Krisztina – Radó Zoltán

Elhunytak:

Szabó Lajosné Buj, Hunyadi u. 60. 67 éves
sz.: Kovács Irén

Mikitkó János Buj, Szeles u. 14. 75 éves
Zsíros Istvánné Buj, Rákóczi u. 55. 87 éves

sz.: Hrabina Magdolna
Valter Imréné	 Buj,	Petőfi	u.	112.	 76	éves

sz.: Tamás Julianna
Kovács Péterné Buj, Bessenyei u. 3. 84 éves

sz.: Hajdu Etelka
Szilágyi Béláné Buj, Vasvári u. 29. 64 éves

sz.: Szentesi Margit

ANYAKÖNYV
2014. november 1-jétől 2015. február 28-ig

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2015-ben három alkalommal ülésezett.
2015. február 12. napján tartott ülésén a következő 
döntéseket hozta:

Testületi ülésről...



Az ünnep a különbözés,
A mély és varázsos rendhagyás.

Az ünnep legyen ünnepélyes,
Legyen benne áhítat 

és föltétlenség.
 Az ünnep az élet rangja,  

felsőbb értelme.

Buj község Önkormányzata és 
Kép viselő-testülete megemlékezet 
az 1848–49-es forradalom és sza-
badságharc eseményeiről. Az ün-
nepséget Barta Miklós Ferenc pol-
gármester úr köszöntő beszéde nyi-
totta meg. Ezt követően Dr. Vinnai 
Győző országgyűlési képviselő úr 
megosztotta ünnepi gondolatait a 
megjelentekkel.

Vas Albert: Emlékezés egy régi 
már ciusra c. versét Pócsik Ábel a 
Buji II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la 4. osztályos tanulója szavalta el. 
A csodálatos szavalat után a Buji 
Aranyalma Egységes Óvoda és 
Bölcsőde nagycsoportosai az 1848–
49-es forradalom és szabadság harc 
eseményeit idézték fel zenés iro-
dalmi összeállításukkal. 

Az ünnepi műsor koszorúzás-
sal folytatódott a Kossuth szobor-
nál, ahol az emlékezés koszorúit 
helyezték el.

Szervezők

Az önkormányzat,
az általános iskola és a Napfény 

Nyugdíjas Egyesület elhelyezi 
az emlékezés koszorúit
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Barta Miklós Ferenc polgármester 
úr köszönti a vendégeket

Dr. Vinnai Győző országgyűlési 
képviselő úr megosztja 

ünnepi gondolatait

Pócsik Ábel

Megemlékezés az 1848-49-es
forradalomról és szabadságharcról

Az óvodások műsora
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Hagyományainkhoz híven idén is megrendeztük isko-
lánk jótékonysági bálját, immáron 21. alkalommal.

A báli készülődés ismét tavaszias hangulatban telt. Hatal-
mas energiával készülődtek a tanárok, diákok, szülők, rende-
zők, szervezők, hogy emlékezetes, élményekkel teli estét tud-
junk nyújtani vendégeinknek. Munkánknak meg is lett az 
eredménye, hiszen a 126 fős vendégsereg fantasztikusan érez-
te magát.

Iskolánk 60 diákja káprá-
zatos műsorral emelte az este 
fé nyét, tanáraink pedig újra 
egy frappáns, nagyon szóra-
koztató műsorral lepték meg 
a vendégeket.

A műsor után tálalták az 
íz letes vacsorát, majd elkez-
dődött a hajnalig tartó szórakozás, amihez a talpalávalót ismét 
a Hangulat Trió biztosította.

Éjfélkor újra tálaltunk egy kis finomságot vendégeinknek.
Szeretném megköszönni iskolánk konyhai dolgozóinak, 

hogy ismét ízletes, finom vacsorát készítettek vendégeinknek.
1250 db tombolát adtunk el, és szebbnél szebb ajándékok 

találtak gazdára.
Szeretnék külön köszönetet mondani Bazsó Istvánnak és 

feleségének, azért az önzetlen segítségért, támogatásért, ame-
lyet idén is kaptunk Tőlük. Ismét nagymértékben megkönnyí-
tették munkánkat. Köszönjük szépen!

Továbbá szeretnék köszönetet mondani Munkácsiné Ko-
lozsi Katalinnak, iskolánk igazgatójának, hisz mindig min-
denben maximálisan segítségünkre volt.

Köszönöm a Szülői Munkaközösségnek, a tanároknak, di-
ákoknak, az iskolaszéknek a kitartó munkát.

Bálunk tiszta bevétele: 400.000,– Ft lett.

Köszönjük a tárgyi felajánlásokat: Piros Attila,Sváb 
Gasztro Kft., Mitruczki Erzsébet, Seregi János, Harkály Lász-
ló, Harkály Lászlóné, Kövér Gyula, Kö vér Gyuláné, Ifj. Kövér 
Gyu la, Dr. Németh Károly, Tóth József, Tóth Csaba, Namény 
Tész ta, Ta-te Kft., Buji Szemle, Buji Szociális Alapszolgál-
tató Központ, Vargáné Bukai And rea, Hajdú Gézáné, Inzsöl-
Kovács Erika, Szabó Zoltán, He nyusz József, Katóné Vincze 
Judit, Vargáné Fekete Szilvia, Vass Istvánné, Dallosné Sve da 

Erika, Gergely Gézáné, Né-
meth József, Dr. Papp End-
re, Papp Edith Valéria, Má-
tyás Edit, Munkácsiné Ko-
lozsi Katalin, Dr. Munká-
csi Máté, Dobiné Munkácsi 
Me  linda, Zahoránszky Dóra, 
Dobi László, ABC dolgo-
zói, Erdélyi Árpád, Erdélyiné 

Oláh Katalin, Takács László, Moldván Anikó, Habina Árpád, 
Habina János, Koós Róbert, Tarcza Lászlóné, Szabóné Feke-
te Ágnes, Fodor Györgyé, Fejes Edina, Óvoda dolgozói, Har-
kály Gyuláné, Id. Toma László, Mamira Vilmos, Bazsó Ist-
ván, Vincze Melinda, Nyerges Panna, Nyerges Flóra, Vinnai 
Attila, Dr. Balogh Roland.

Pénzbeli felajánlások: Greskó Attila, Fer-Fotó, Imre Jó-
zsef, Graczka Istvánné, Id. Géczi Ferenc, Törzsök Lajosné, 
Tilki Józsefné, Németh Er zsébet, Napfény Nyugdíjas Egyesü-
let, Fibi Sándor és neje, Bazsó István, Barta Miklós Ferenc, 
Fe kete Katalin.

Beszállítóink: Piros Attila, Sváb-Gasztro Kft., Tóth Jó-
zsef, Tóth Csaba, Vass Istvánné, Bazsó István és neje, Ta-Te 
Kft.

Őszinte szívvel kívánom, hogy ez a nemes hagyományunk 
még sok-sok éven át kísérje községünk életét.

Fejes Edina Iskolaszék elnök

Jótékonysági bál 
2015



...s most már csak arra várunk, hogy a Sán dorok, Józsefek és 
Benedekek befejezzék művünket. 

Számunkra, nézők számára valóban szó rakozás volt ez a 
másfél óra. Jó kedvünk kerekedett a csoportos táncosoktól, 
akik lelkesen ropták: a negyedikesek a 60-as éveket idézték 
meg lendületes, fergeteges, produkciójukkal. A har madik osz-
tá  lyosok Bajorországba re pí tettek bennünket, míg a másodi-
kosok a már éledező tavaszt varázsolták elénk. Az ő táncuk-
nak története, történelme van: Mátyás Edit (Csöpike tanító 
néni) ezzel a dallal – Tavaszi szél… – felvételizett a főiskolára 
közel XL évvel ezelőtt. Mivel e kedves dallam pályája kezde-
té re emlékezteti, nyugdíjba vonulása előtt még táncolt tanít-
ványaival – bú csúzóul.

Természetesen az egyéni jelmezesek is elkényeztettek ben-
nünket ötleteikkel, látványukkal. Jóságos és félelmetes sze rep-
lők váltogatták egymást a színen. Dö r gedelmes vagy megnyug-
tató versikéket mondtak – ahogyan maskarájuk, sze repük meg-
kívánta. Olyanok is akadtak, akik nem voltak a szavak emberei, 
de nem hagytuk őket sem elmenni „nyilatkozat” nélkül.

Minden bátor, s vállalkozó kedvű fellépő jutalomként az is-
kolaszéktől apró ajándékban részesült. Köszönet érte.

Remélhetőleg ez a februári délután a gyerekekben mara-
dandó élményként hagy nyomot. Köszönjük minden érdek lő-
dő jelenlétét s lelkesedését. A szülőknek és nevelőknek pedig 
hálásak vagyunk a szívesen nyújtott segítségért, tá mogatásért. 

Toma Erzsébet alsós mkv.

2015. március5

ELŰZTÜK A TELET...
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

LEZÁRULT A KÉT ÉVEN ÁT 
TARTÓ UNIÓS PROJEKT 
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

2013. márciusától napjainkig tartott az iskolában a TÁMOP 
3.1.4. néven kiírt nagy támogatottságú pályázat. A projekt 
címe: Tudatosabb egészséges életmóddal Európába. A pá-
lyázat elszámolható összköltsége: 104,599 millió forint.

Fontosabb céljaink: 
Megújuló, magasabb szakmai színvonalon működő közne
ve lési rendszer, az oktatás és képzés minőségének és haté
konyságának javítása.

Részcélok:
–  A diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtuda

tos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztése a tanu
lók testilelkiszellemi állapotának, egészségvédelmének 
és egészségfejlesztésének érdekében a következő lehető
sé geket kínáltuk: aerobik, kerékpár, úszás, labdarúgás, 
ter  mészetvédelem. Félévente egy egészségnapot szer
veztünk.

–  A környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó isko
lai szabadidős tevékenységek ösztönzése: nyári táborokat 
szer veztünk, komplex közlekedési ismereteket oktattunk.

–  Digitális, sportés egyéb taneszközök intézményi szintű 
fej  lesztése, elősegítve az iskoláskorú gyerekek készség 
és képességfejlesztését, kreativitásuk fejlesztését: infor
matika szakkör várta az érdeklődőket. Számos taneszközt, 
felszerelést vásároltunk.

–  A magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógu
sok szakmai fejlődésének elősegítése szaktantárgyi tanár 
to vábbképzések megvalósításával: 7 pedagógus tovább
képzésen vett részt.

–  A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés, 
part nerség, kapcsolat kialakítása nevelési oktatási felada
tok megvalósításában: iskolapszichológus, rendőr, orvos, 
köz lekedési oktató tartott előadásokat.

 „A mai tanulókat a tegnapi iskolákban
a tegnapelőtti tanárok a holnaputáni problémákra 

készítik fel.” (prof. Witlof Vollstädt) 

Projektmenedzsment

Farsang az óvodában
A farsang Magyarországon vízkereszttől, a húsvét vasárna-

pot megelőző negyven napos böjt kezdetéig tartó időszak. A 
ha gyományok szerint ez az önfeledt mulatozás, dús la komák 
időszaka, amikor búcsúzunk a téltől és köszöntjük a tavaszt. 

A farsangot is, mint minden más ünnepet, jeles napot nagy 
készülődés előzi meg intézményünkben. A gyermekek érdeklő-
désére, kíváncsiságára, életkori sajátosságaikra építve változa-
tos tevékenységeket biztosítunk, ahol tapasztalatokat és fontos 
is  mereteket szerezhetnek. Beszélgetünk a régi szokásokról, hi-
edelmekről, rajzolunk, festünk, ragasztunk. Az elkészült mun-
kákkal feldíszítjük a csoportszobát, énekelünk, táncolunk, ver-
selünk, drámajátékokat játszunk. E tevékenységekkel célunk: 
a farsangi népszokások, hagyományok ápolása, élményszerű 
meg tapasztalása, a gyermekek ismereteinek bővítése, érzelemi 
világuk gazdagítása, kézügyességük és mozgáskultúrájuk, szo-
ciális érzékenységük fejlesztése. 

Farsang napján mindenki valamilyen jelmezbe bújt, még a 
fel nőttek is. Közös tánccal, vidám versenyjátékokkal, jókedv-

vel telt el a délelőtt. Az udvaron a 
tél és a betegségek elriasztása ér-
dekében lángra lobbantottuk a ki-
szebáb alatt a tüzet. A bál ebédig 
tartott. A gyerekek fáradtan bújtak 
ki jelmezükből és vál toztak újra 
óvodásokká. Délben szépen meg-
terített asztalnál, közösen fogyasz-
tottuk el a hagyományos farsangi 
fánkot, amit a szakács nénik készí-
tettek ebédre.

Harkály Gyuláné 
mb. óvodavezetőKiszebáb égetés

Tréfás játékok

Csoportkép (Méhecske csoport)

Királylányok...

...és megmentőik (Katica csoport)
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A Napfény Nyugdíjas Egyesület életéből

Polgármester úr és jegyző úr jelképesen átadják 
a nőnapi virágokat

...és a győztes

Polgármester úr köszöntője

Széktánc...

Ünnepeltünk

Még alszik a természet, de a paj-
kos szelek cirógatásában már érez-
zük a tavasz leheletét.

Ragyogó napsütésben összegyűltünk 
üdvözölni egymást, és megbeszélni te-
endőinket a 2015-ös évre vonatkozó an. 
Már szerveződnek a programok, s re-
méljük, élményekben gazdagon jövünk 
haza valamennyi kirándulásról.

A NŐNAP alkalmából rendezett ün-
nepségünket megtisztelte Barta Miklós 

Ferenc polgármester úr és Dr. Németh 
Károly jegyző úr is. Polgármester úr kö-
szöntője után virággal kedveskedtek az 
egyesület nő tagjainak.

Kedves szavakkal köszöntöttük a 
névnapjukat ünneplő Piroskákat, Julis-
kákat, Veronkát, Irénkét, Gizikét, Jóskát 
és Bélát. Kérve, legyetek mindig vidá-
mak, szemetekben könny sose legyen. 
Ra gyogjon arcotok, várjanak rátok örö-
mök még hosszú éveken át. Éljetek jó 

erőben, egészségben és szeretetben. Re-
méljük, tudjuk még sok-sok éven át kö-
szönteni egymást.

Az 1848–49-es forradalom és sza-
badságharc alkalmából rendezett ün-
nepségen képviseltette magát az egye-
sület. A hála virágait elhelyeztük a Kos-
suth szobornál.

Németh Erzsébet
az egyesület elnöke
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DSE SPORTHÍREK
Megyei döntőben a focista lányok. A Kisvárdán 

került megrendezésre 4 csapat részvételével a me-
gyei elődöntő. A futsal (teremlabdarúgás) bajnok-
ságra nagyon készültünk a lányokkal és a várt 
eredmény nagyon szoros küzdelemben meg is szü-
letett. 

A cél az 1–2. hely megszerzése volt, ezért bátor 
játékkal kezdtünk az ajakiak ellen. Vajkó Zsófi hamar 
megszerezte a vezetést, de sajnos utána rákapcsolt a 
sokkal erősebb és technikásabb ellenfelünk, amely-
nek gyakran volt középkezdés a vége. Az ajakiak vé-
gül mindenkit legyőztek, így a másik két ellenfelün-
ket kellett megvernünk a továbbjutást érő 2. helyért. 
A kisvárdaiak is így készültek, ezért óriási küzdelem 
folyt a pályán. Csikós Lívia két hálószaggató lövé-
sével nyugtatta az idegrendszerünket, de egy védel-
mi kihagyás után máris levegőért kapkodtunk. Az 
utolsó perceket sikerült kivédekeznünk, köszönhetően Csi-
kós Boglárka bravúros védéseinek. Koós Martina és Ka-
nalas Katalin remekül oldották meg a csatárok semlege-
sítését, amelynek jutalma 2:1-es győzelmünket jelentette. 
Már csak egy lépésre voltunk a célunk eléréséhez és ehhez 
Tiszabezdéd csapatát kellett két vállra fektetni. Az előző 
két meccs fáradalmai a lábainkban voltak már, de a korai 
vezetés megszerzése után sikerült végig nekünk irányíta-
ni a játékot. Zsófi és Lívi szebbnél-szebb gólokat lőttek és 

Berecz Kitti is kiosztott 4 gólpasszt a társainak. Végül 5:0-
ra hoztuk le a mérkőzést és készülhetünk tovább a megyei 
döntőre…

Csapat tagjai: Koós Martina, Csikós Lívia,  
Csikós Boglárka, Vajkó Zsófia, Kanalas Katalin, 

Berecz Kitti, Nemes Diána

A III. korcsoportos kézilabdás lányoknak a 2. fordu-
lót rendezték meg Kisvárdán. Az eredményt nézve ugyan-
ezt értük el, mint három hónappal ezelőtt, de a mutatott já-
tékban sokat léptünk előre.  Kisvárda ellen most sem volt 
esélyünk, de látva a játékukat az országos döntőig is el-

juthatnak. Nyírszőlős csapatát újból legyőztük, de a to-
vábbjutást érő 2. helyért vissza kellett volna vágni Vá-
sá rosnamény csapatának. Ennek megfelelően kezdtük a 
meccset és el is húztunk 3 góllal. A második félidőben 
vi szont nagyon elfáradtunk és a vezetést is átvette az el-
lenfelünk. Küzdöttek, hajtottak a lányok, de ez csak arra 
volt elegendő, hogy a múltkori 6 gólos vereségünk után, 
most csak eggyel kapjunk ki. Összességében elmondha-
tó, hogy sokat fejlődtünk támadásban, de a védekezés-
ben nehezen találtuk az összhangot. A csapatból Vajkó 
Zsó fi, Ádám Bettina és Csikós Bogi emelhető ki, de a 
töb biek is igyekeztek mindent megtenni.

A csapat tagjai voltak még: Bancsók Evelin, 
Farkas Réka, Fallenbüchel Eszter, Kövér Gréta,

Csikós Dominika

III. korcsoportos lányok 

Az eredményekhez mindenkinek gratulálunk!

Popovics Norbert DSE elnök


