
Szent István Királynak köszönhetjük, hogy Ma-
gyarországnak a világon elsőként SzűzMária lett a
mennyei patrónusa, oltalmazója. Ő ugyanis halála
napján, 1038. augusztus 15-én neki ajánlotta orszá-
gát, népét, koronáját. Történelmünk folyamán sok
magyarkirályajánlottafelmagát,családját,nemzetét
Máriaoltalmába.Legutoljára1896-banahonfoglalás
ezerévesévfordulójaalkalmával.Azalábbifelajánló
imát Eszterházy Pál nádormondta.

 „IstendicsőségesAnyja,magyarokNagyasszonya,szent-
ségesSzűzMária!Emlékezzélmegörökségedről,amelyethű
szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István, neked
fölajánlottésvégrendeletébenreádhagyott.Tekintskegyes
arccal országodra, ésdicső érdemeiddel légy szószólónk és
közbenjárónkszentFiadnál,JézusKrisztusnál.Hozzádkiál-
tottakőseinkésmindenínségükbőlkiszabadultak,mertéber
szemedfolyton-folyvástvigyázottörökségedre,mindörökké
áldottNagyasszonyunk!Eztmibiztosravettük,ezértgyak-
ranfolyamodtunkhozzád,éstapasztalásbóltudjukésmond-
hatjuk,hogyérettedáldottmegminketazÚr.Ezaremény
éltetmostis,ezabizalomlelkesít,hogyoltalmadbankeres-
sünkmenedéketmi,atenéped,örökségedésnyájad,akiket
szentségesFiadrólkeresztényeknekneveznek,különöspárt-
fogásodértpedighazánkatMáriaOrszágánakhívjukésvall-
juk.Azértemeljükfelteháthozzádszívünketéskulcsoljuk
imárakezünket,hogyalázattalelédtárjukkönyörgésünket.

Oltalmazd és védjed hatalmas pártfogásoddal minden testi-
lelkibajtólédeshazánkat,hogyIstendicsőségéreésnépedvi-
gasztalására mindenkor virágozzék. Eszközöld ki könyörgésed-
del, hogy az Anyaszentegyházat, vagyis a katolikus hitet ideha-
zaésmindenüttavilágonfölmagasztalásérje;hazánkfőpász-
torainakésegészpapságánaknyerjistenisegítőkegyelmet,ne-
künk,híveidnekpedigtanulékony,engedelmesésazélőhitcse-
lekedeteibensgyümölcseibenbővelkedőszívet,hogyszentFiad
megnenehezteljenreánkésországáttőlünkjoggalelnevon-
ja.Gyullaszdfölbennünkősatyáinkbuzgóságátésvezérelda
hitetleneket az igazak okosságára, hogy mindnyája egy száj-
jal,egyszívvel-lélekkel,azonegyhittelszolgáljunkFiadnak,a
mi Urunknak, téged pedig tiszteljünk és valljunk Nagyasszo-
nyunknak, pártfogónknak, amikét valósággal tiszteltek is di-
csőőseink.

Könyörgünk,Nagyasszonyunk,magyarhazánkvezetőiért,
hogy a Szentlélek ajándékai által felvilágosítva megismerjék az 
igaz ságot, megbüntessék a gonoszt és megvédelmezzék az iga-
zat,hogyaközjóelőmozdításánőszinteigyekezettelfáradozza-
nak, az árváknak, özvegyeknek és ártatlanoknak igaz lelkiis-
merettel szolgáljanak. 

Könyörgünk, Nagyasszonyunk, egész nemzetünkért. Légy 
hoz zá irgalmas; örökséged polgárait, akiket védelmed alá vet-
tél,őrizzedmegmindenbűntől;kormányozdésvezesdkegyes-
sé geddel, tartsd meg Isten szeretetében és félelmében. Esedezé-
sedáltalnyerjabűnbánóknakbocsánatot,azigazaknakállha-
tatosságot,aszüzeknektisztaságot,aházastársaknakhűséget,
az utasoknak szerencsés megérkezést, az özvegyeknek és ár-
váknak gyámolítást, a szegényeknek pártfogást, a szomorúak-
nak vigasztalást, a meghalt híveknek pedig örök nyugalmat. Ne 
vesdmegesdeklőgyermekeidet,ésabűnökbocsánatáértkö-
nyörgőketmindenkor tapasztalt irgalmaddal oltalmazd;mert
bármimegfogyatkoztunkafiúikegyeletben, temegmaradtál
édesanyánknak és Nagyasszonyunknak.

Légyminden bajos ügyünkben szószólónk szentFiadnál,
hogyazőakarataszerintrendezzükéletünket,éstégedNagy-
asszonyunknak, különös pártfogónknak valljunk és tiszteljünk 
életünknek minden napján.

JóAnyánk!TeuralkodjálfelettünkésszentFiadJézus,a
mi Üdvözítőnk. Fogadd kegyesen hódoló szívünk esdeklését,
ame lyet színed elé terjesztettünk, hogy közbenjárásoddal meg-
segítve, a jelen élet viszontagságai után, a síron túl, az örökké-
való boldogságra juthassunk. 

Tiis,hazánkvédőszentjei:Bélapüspök,Istvánkirály,Imre
herceg, Mór és Gellért püspökök, László Király, Erzsébet asz-
szony,SzentMargit,BoldogKingaésJolán,BoldogMárk,Ist-
vánésMenyhértkassaivértanúk,Istenmindendicsőültszent-
jével együtt esedezzetek érettünk, a mi Urunk Jézus Krisztus-
nál. Amen.”

A Magyar Millecentenárium alkalmából (1996) a Szentatya 
külön kérte, hogy ismételjük meg ezt a felajánlást Nagy bol
dogasszony ünnepén Esztergomban, a Szent Korona jelenlé té
ben. Ez meg is történt. (Örök gúnyolódóink szerint ez csak „ko
ro naúsztatás” volt.) De elhangzott 2011. augusztus 20án is, Bu
dapesten,aHősökterén,II.JánosPálpápajelenlétében.

VargaJános
plébános
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Testületi ülésről...

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.
július 31. napján tartott képviselő-testületi ülésén az
alábbidöntésekethozta:

−   Döntöttaképviselő-testületkiválóközalkalmazottidíjodaíté
léséről.

−   A következő döntés a Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi
Társulástársulásimegállapodásánakmódosítása.

−   Módosította a képviselő-testület a Medi-Amb Kft. társasági
szerződését.

−   Aképviselő-testületdöntöttazóvodaicsoportokszámáról,va
lamint az iskolai és napközis csoportok számáról.

−   Támogatódöntésthozottaképviselő-testületaTÁMOP-3.1.3-
12/12. pályázat benyújtásához.

−   Döntöttaképviselő-testületönkormányzatiingatlanbérbeadá
sáról.

Dr.NémethKárolyjegyző

2

Született:   Anyja neve:

2012. 03. 16. Sebestyén Levente Horváth Szilvia
2012. 03. 18. Bihari Sándor Csaba Máté Ildikó
2012. 03. 25. Kiss Erik Levente Varga Mária
2012. 06. 12. Lakatos Fábián Károly Oláh Jolán
2012. 06. 13. Biró Ármin Császár Tünde
2012. 07. 11. Kónya Hanna Balog Ibolya

Házasságkötés:

2012. 04. 28. Zombor Edith Valéria
 – Dr. Papp Endre Ákos
2012. 06. 09. Székely Anita – Pokoraczki Krisztián
2012. 07. 14. Tóth Katalin – Csengeri Zoltán László
2012. 07. 14. Buhajla Bernadett – Bodnár Norbert

Elhunytak:

Lovas Mihály Arany J. u. 3/I. 69 éves
Moldván József György Béke u. 18. 81 éves
Keller Józsefné

sz.: Rajz Anna	 Mező	u.	21.	 85	éves
Kiss Béla István	 Petőfi	u.	2.	 71	éves
Kovács Jánosné

sz.: Kocsis Katalin Gávai u. 29. 78 éves
Dr. Szabó Józsefné

sz.: Lukács Margit Rákóczi u. 29. 86 éves
Kisvárdai Károlyné

sz.: Bakosi Erzsébet Táncsics u. 15. 83 éves
Biró Ármin Rákóczi u. 50/2. 8 napos
Biró Lajos Lászlóné

sz.: Szalay Magdolna Dózsa Gy. u. 7. 90 éves
Farkas Andrásné

sz.: Toma Jolán	 Petőfi	u.	72.	 83	éves
Humicskó Andrásné

sz.: Takács Ilona Dózsa Gy. u. 35. 93 éves
Varga László Arany J. u. 28. 72 éves
Zajácz László Dózsa Gy. u. 45. 62 éves
Zerderák Jánosné

sz.: Frankli Ilona Gávai köz 16. 83 éves

AnyAkönyv
2012. március 1-jétől 

2012. július 31-ig

Tájékoztató
Buj Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat a települési és 

területi nemzetiségi önkormányzatok 2012. évi feladatalapú tá-
mogatásán 309.869,– Ft támogatást nyert.

Bancsók Elemér
Buj Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Iskolaihírek

Tankönyvárusítás
A tankönyvcsomagokban használt és új tankönyvek, il

letve új munkafüzetek vannak. 
A tankönyvek nagy része úgynevezett tartós tankönyv, 

ami azt jelenti, hogy a normatívtámogatásban részesülő 
ta nulók minden könyve minden évfolyamon az iskola tu
laj donában marad és a tanév végén újra beszedésre kerül, 
mígamunkafüzetekatanulóknálmaradnak.

A támogatásbannemrészesülő tanulók új tankönyvei 
ésmunkafüzeteiatanulóknálmaradnak,hiszenőkatanév
elejénkifizetikazokat.Aziskolaáltalhasználtanbiztosított
tan könyveket a tanév végén azonban nekik is vissza kell 
adni.

A tankönyvek még nem érkeztek meg, ezért az áru
sításpontos idejétmégnemtudommegadni.Annyitmár
elmondhatok, hogy a tavalyi tanévhez hasonlóan, a tu mul
tuselkerülésevégett,azalsótagozatésafelsőtagozattan-
könyveitkülönidőpontbanfogomadni.Azárusításhelye
mindkétesetbenaziskolafőépületébentalálható8-asszá-
mú tanterem lesz.

Kérem, hogy a támogatásra jogosultságot igazoló iratot 
mindenki hozza magával, ellenőrzés végett, leadni nem
kell.

Atankönyvárusításpontosidejérőlaziskolakapujánés
afalutöbbpontjánelhelyezettplakátokonfogomaszülőket
értesíteni,illetve,habármikérdésfelmerül,telefononelér-
hetővagyok205-379telefonszámon.

TóthLajosnétankönyvfelelős

Tanévnyitó
A 2012/13. tanév nyitó ünnepsége szeptember 3-án

7:30-korleszaziskolaaulájában.
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AMegyeiNyugdíjasSzövetség szervezésében erdélyiki-
rándulásonvettünkrésztjúlius19–22-ig.ANapfényNyugdí-
jasEgyesületből10fővel.

ElsőutunksoránNagyvárad-Belényestereivel,templomaival
is merkedtünk, majd a FeketeKörös partján sétáltunk. 

AkövetkezőállomásDévavármegtekintésevolt,melymost
tatarozásalattáll.Siklóvalmentünkfela700méterescsúcsra.A
váraMarosbalpartjánáll.IttaKőmívesKelemenballadájátaz
egyikútitársfelolvasta.Estefeléfinomvacsorávalvártakránka
szeretőházigazdákCsernakeresztúron, ami egy1400 lelkes te
lepülés,smelynek60%-amagyar(csángómagyarok).Mielőtta
szállásravittekvolna,bemutattákaTájházat.

A dévai vár lábánál

Másnap a Páreng hegyre kétszemélyes libegőkön mentünk
fel. Csodálatos látvány tárult elénk 1700 méter magasságban.
MegtekinthettükVajdahunyadvárát,aholíjászbemutatóttartot
takazudvarban.Többortodoxtemplomotismegcsodálhattunk.
A busz felvitt a 2000 m magas hegyre, a Medve tó le volt csa
polva.

A „csűr”-ben

700 m-es magasságban

Harmadik nap a faluban, egész nap, a római katolikus temp
lombanszentségimádásvolt.Este6órakorelvittekazelsőszent
misétbemutatóSzabóLászlóplébánoselsőmiséjére(emlékére
szentképet is kaptunk).

Utolsó este közös vacsorával, nótázással búcsúztunk el a 
„csűrben”,melyvalójábanegynagyonszépKözösségiHázvolt.
Ezahelyfaragottkapuval,terasszaldíszítettésabelsőfalakon
legalább20darabhímzettfalvédőtcsodálhattunkmeg.Másnap
reg gel megköszöntük vendéglátóinknak a reggelit, a vacsorát és 
kedvességüket.

Hazainduláskor, a negyedik napon, mindenki kapott egy cso
portképet,kétdarabErdélyiKonyhacíműreceptkönyvet.

A Maros völgyén jöttünk hazafelé, megnéztük a máriaradnai 
ba zilikát a hegy tetején, mely búcsújáró hely.

Arad városát csodál
hattuk, az aradi emlék
művet megkoszorúztuk,
elénekeltük a Szózatot.

Következő állomás
Nagy szalonta volt, meg
tekintettükazAranyJá
nos Emlékházat.

Egy kicsit megfárad
va, de élményekkel tele 
szerencsésen meg ér kez
tünkNyíregyházára.

Lejegyezte:

OláhMiklósné

              Aradi emlékmű
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ERDÉLYBEN,
a Déli-Kárpátokban jártunk
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Szomorúdolog,amikorvalaminekavégéreérünk.
Abúcsúegyjóbaráttól,egykellemestársaságtólmin-
dig fáj. Mégis ilyenkor az nyújt némi vigaszt, hogy
visszaemlékszünkazegyütt töltött széppillanatokra,
ésreménykedünk,hogyezekaszéppercekugyanilyen
melengetőérzéstkeltenekbarátainkbanis.

Ilyenésehhezhasonlógondolatokkergetőzneka fejemben,
most, hogy lezárult amásodikComenius programunk is.Ami
koríromabeszámolómataTempusKözalapítványnak,ésfelele-
venednekakétéveseményei,jólesőérzésselgondolokazokraaz
európaikollégákra,akikmagátólértetődőtermészetességgelfo
gadtak minket és a legönzetlenebb barátsággal, közeledtek felénk.

Ahogyabeszámolómírásaközbenvisszagondolokazelmúlt
kétévre,büszkeségtöltel.Büszkevagyoktanítványaimra,akik
iga zán szorgalmasan vették ki részüket a két év munkájából, an
nakellenére,hogynekikutazásranemvoltlehetőségük.Buzgón
írtákalegendákatBujról,szorgalmasanrajzoltákazillusztrációt
akönyvhöz,vagyadtákelőalegendátszínpadon.Eszembejut
nak a videokonferenciák, amikből volt bőven, a titkos csoma
gokösszeállításaéskibontása,vagyaplakátkészítés.Mind-mind
olyan dolog, amiből gyermekeink igyekeztek legjobb tudásuk
szerintkivennirészüket,samimotiváltaőketanyelvtanulásra.

Büszkevagyokaz iskolánkra,annakkollektívájára.Azokra
az emberekre, akik szorgos hangyák gyanánt tevékenykedtek a 
magyar projekttalálkozó idején, megpróbálták levenni vállamról 

aterhet,amitahelyikoordinátori teendőkjelentettek.Úgyvé
lem, az utólagos vélemények alapján, hogy nem vallottunk szé
gyentakülföldikollégákelőtt.Ahhozképest,hogymivoltunka
legkisebb település a partnerek között, megálltuk a helyünket és 
megmutattuk, mi is az a magyaros vendégszeretet.

Shamárabüszkeségrőlesettszó,különösenbüszkevagyok
arraakilenckollégámra,akik,időnkéntkomolynyelvinehézsé
gekkelküzdve,elkísértekaprojekttalálkozókra,azötpartneris
kolába. Nem kis feladat volt ez, hiszen teljesen idegen helyen, 
idegen nyelven kellett tájékozódni, projektmegbeszéléseken kel
lettangolnyelvendolgozni,ésamialegnagyobbkihívástjelen
tette mindannyiunk számára, idegen iskolában angol nyelven 
kellett tanórát tartani.Leakalappalelőttükésazokelőtt szin
tén,akikitthontartottákhelyettünkafrontot,amígmiEurópában
képviseltükszűkebbhazánkat.

Azt hiszem, azok a tapasztalatok, amiket összegyűjtöttünk
utazásaink során csak növelni fogják hatékonyságunkat, mód
szertanisokszínűségünket,amimindenképpencsakhasznárale
hettanítványainknak.

Az utolsó találkozónk Spanyolországban volt, egy Madridejos 
nevűvároskában.Ezavárosazországnakazonarészéntalálha
tó, amely Don Quijote hazája volt. A környék tele van szélmal
mokkal, melyek közül néhányat természetesen mi is megnéztünk 
ahét folyamán.Vendéglátónkegyolyan iskolavolt, ahol3 és
11évközöttigyerekektanulnak.Természetesenittistanítanunk
kellettegytáncot,miahíresSzatmáricsárdástválasztottuk,amit
agyerekeknagyonélveztek.Atanításésaprojektmegbeszélések

Lezártuk a második Comenius programunkat
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mellett lehetőségünknyílt a környékkel valómegismerkedésre
is.Megnéztünkmásiskolákat,egymarcipánüzemet,egyszínhá
zielőadástavendéglátógyerekekelőadásában.Fogadottminket
avárospolgármestere,sőtahelyiTVriportotkészítettvelünkis-
kolailátogatásunksorán.EllátogattunkSegoviába,Toledóbaés
Madridba.Mindháromvároselbűvöltmindnyájunkat.

Úgyérzemezahétegynagyonszépéskellemeslezárásavolt
a két éves programnak. A megbeszéléseken értékeltük a közös 
munkát, és mindhárman úgy éreztük, hogy igazán megálltuk a he
lyünket a csapatban, függetlenül attól, hogy a mi méreteink és le
hetőségeinknemolyanok,mintmondjukLondonévagyRybniké.

Végezetül köszönöm az iskola vezetésének a támogatást a két 
év során, kollégáimnak a folyamatos és elkötelezett munkát, és 
tanítványaimnak a közreműködést a projektmegvalósításában.
Megköszönömaközségiönkormányzatnakésakülsőközremű
ködőknek, hogy segítőkezet nyújtottak a magyar projekttalál
kozóalatt.AhogyazOscar-díjátadásakoraszínészekmondani
szokták, „Nélkületek ez nem jöhetett volna létre.”

Szomorúan vettem búcsút külföldi kollégáimtól, hisz nagyon 
jóléreztemmagamvelük.Szépkétévettöltöttünkegyütt.Remé
lem, ezek a barátságok továbbra is fennmaradnak, mert valami ér
tékeset nyújthatnak mindnyájunknak. Mégis már új várako zással 
tekintekaszeptemberelé,mivelekkormárharmadikComenius
programunkatkezdhetjükel,várhatóan8másikeurópaiiskolával
közösen. Ebben a programban már a tanulóink is utazhatnak majd, 
azEurópaiUniónakköszönhetően ingyen.Remélem, itt is talá
lunk majd olyan jó barátokat, mint eddigi két projektünk során.

Azelmúltprogramunkról,akétévestevékenységünkrőlmin
denkitájékozódhataközösweboldalunkon,melynekcíme:

http://comeniusproject2010.wikispaces.com/home,illetveaz
iskola oldalán is megtalálható lesz egy fényképes oldal, ahol az 
elmúltkétévtevékenységenyomonkövethető.

SvégsőértékeléskéntálljanakittVörösmartyMihályszavai:
„Ezjómulatság,férfimunkavolt!”

TóthLajosné
Comenius koordinátor

Hamar elszaladt akkor is a nyár. Már a kamrában volt az 
idei búza, sárgult a tarló, érett a szilva, meg a szőlő. Pakol
gatni kezdtem én is a szüretre hazahozott, végül is alig hasz
nált jegyzeteimet, könyveimet.

Egyik este így szólt apám. Fiam, mielőtt visszamennél, 
még két nagy munka vár ránk. hamar itt lesz a tél, fát kelle
ne felfűrészelni, egyedül nem bírom. A másik dolog az, hogy 
el mennénk a malomba is, itt van öt zsák búza, meg kelle
ne őröltetni a kenyérnek valót. Bol
dogan vállaltam mind a két munkát, 
örültem, hogy segíthetek.

Kétkezes, élesre köszörült, köny
nyű fűrésze volt apámnak. Nagy 
lendülettel kezdtünk hozzá a munká
hoz. Haladtunk is szépen, csak egy 
idő után megtört a lendület. A ka
rom nem engedelmeskedett, meg
megbicsaklott munkaközben. Hom
lokomon gyöngycseppek jelentek meg, a fűrész is elelakadt, 
rángatózni kezdett. Apám észlelte a bajt, hogy kíméljen, és 
meg se szégyenüljünk, így szólt. Fiam, elfáradtam, pihenjünk 
egy kicsit. Akkor ő ötvenéves volt, én meg húsz. Már kezdte 
érezni a karjaiban, lábaiban az öregséget, hosszú zsibbadá
sok jártak fel és alá végtagjaiban. A fűrészelést nem fejeztük 
be, úgy tudom, az egyik szomszédunk segített majd később.

Holnap reggel korán kelünk, az elsők között ott kell len
nünk a malomban, hogy hamar végezzünk. Előző este sokáig 
búcsúztattuk a barátokkal a nyarat, nehezen ébredtem. Me
gyünk a malomba apám? – kérdeztem. (Jó világos volt már 
akkor.) Nem fiam, nagyon fáradt voltam, elaludtam, most 
meg mindek mennénk, sokan lennének már előttünk. Anyám 
mondta később, apád dehogy volt fáradt, ő sohasem volt az, 
csak nem akart téged felébreszteni. A búzát nélkülem őröl

te meg.
Anyám gondosan összepakolt 

cso magját, benne tiszta ruhát, ke
vés, nem romló élelmet, már csak 
Pesten a kollégiumban bontottam 
ki. A fehérnemű között egy borítékot 
találtam. Apám szálkás betűit mind
járt megismertem. A borítékban pár 
sor volt és 200 forint, segédmunkás 
fizetésének a fele. Hogy csempész

hette be anyám tudta nélkül, és hogyan spórolta össze, nem 
tu dom.

A pénzt később más módon többször is visszajuttattam, 
de az elmaradt segítség máig sem hagy nyugodni. Álmom
ban sokszor együtt fűrészeljük a fát, s megyünk a malomba 
búzát őrölni.

Oláh Gábor

ÉLETKÉPEK

Régi augusztusi 
emlék
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Azévenistöbbalkalommalrendez-
tünk kézműves foglalkozást a vakáció
idején.Afoglalkozásokhetenteegyal-
kalommal voltak.

Az érdeklődő gyerekek szívesen vet
tek részt, hisz egy kicsit kizökkenhettek a 
nyáriszünetmonotonitásából.Akészített
tár gyakat hazavihették.

A foglalkozáson készültek:muffinsü-
tőpapírból és kartonból virágok, egyedi
fan táziával festett kövek, fakanál bábuk 
és virágfüzérek. Az alkalmankénti idők
nem is igazán a munkálatokra irányultak, 
ha nem arra, hogy jókedvben és kikapcso
lódásban teljenek.

Akézművesfoglalkozásokonfelül,lá
togatást tettünkJaczinaMihályszőnyeg
készítőnél,akimegmutattaaszövéstech
nikáit. Ezeket a jelenlévőkmaguk is ki
próbálhatták.Ezadélelőttisjókedvbenés
élményekben gazdagon telt a részvevők
számára.

Úgyvéljük,hogyhanemissokidőt,
dehetenteaztapárórátszínesebbétehet
tükasokakszámáraegyhangú,sőtkissé
unalmasnyáriszünetből.

KovácsIstvánné
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Augusztus 1-je az Anyatej Világnapja, augusztus első
hete,azanyatejhete.Ennekapropójánszerveztemmegim-
már5.alkalommalkismamáimszámáraeztarendezvényt
azEgészségházban.

Az összejövetel témája az anyatejes táplálás fontosságára, az 
anyatejjelentőségérehívtafelafigyelmet.Annakellenére,hogy
az anyatejes táplálás a legtermészetesebb és legjobb tápláléka a 
ba bának, mégis nagyon kevés anya az, aki legalább 6 hónapos 
koráig szoptatni tudja gyermekét. Ezért tartjuk fontosnak – mi 
védőnők–,hogyfelkészítsükakismamákatazanyatejestáplá
lásra,felhívvaafigyelmetazanyatejösszetételére,fontosalko
tóelemeireésaszoptatássoránfelmerülőnehézségekre.

Ebbensegítségemrevoltakolyangyakorlóanyukák,akikso
káigtudtakszoptatniéstapasztalataikatmegosztottákaleendő
anyukákkal.Őketkétszálvirággalköszöntöttem.Úgygondo
lom, könnyebb leküzdeni a nehézségeket, ha tájékozottabbak 
va gyunk a témában. 

Kicsit lehangolt, hogy kismamáim nem tudtak valamennyi
enrésztvennikülönbözőelfoglaltságukmiatt,deremélem,akik
eljöttek, jól érezték magukat és hasznosnak találták az eltöltött 
időt.Aprogramvégénegykisvendéglátáséskötetlenbeszélge
tés, ismerkedés szerepelt. A rendezvény megszervezését anyagi
lag Buj Község Önkormányzata támogatta, és jómagam.

KissJózsefnévédőnő

„Természetesen anyatejjel!”

A szoptatás jelentősége
Anyatej – az optimális táplálék

Azanyatej,minttáplálékegyedülállóacsecsemőszámá
ra.Azelsőhónapokraazagy,deazegésztestgyorsnöveke
déseajellemző.Ebbenazidőszak
banakisbabarendkívülimértékben
fejlődik.

A humán anyatej összetétele le
hetővé teszi a kisbaba agyának és
testénekoptimálisfejlődését.

Az anyatej összetétele

Az anyatej 88%-a víz. Szabá
lyozzaacsecsemővíz-éstápanyag
háztartását. A kisbabáknak nagyon 
sokvízrevanszükségüktesthőmér
sékletükszabályozásához,építőanyagként,valamintoldó-és
szállítóanyagként más anyagok számára.Az anyatej magas
víztartalmamiattakisbabánaknincsszükségesfolyadékpót
lásra. Mindemellett az anyatej sok egyéb életfontosságú alko
tóelemet tartalmaz, ilyen a zsír, a szénhidrát, nem fehérjék
hezkötődőnitrogén,vitaminok, ásványi anyagok,nyomele
mek és sejtek. 

A rendelkezésre álló fehérje nem csak a gyermek növeke
désének építőanyagául szolgál, hanem immunglobulinokat,
en zimeket és hormonokat is tartalmaz.

Afajrajellemzőfehérjék,avitaminokéssejtekdöntősze
repet játszanak a fertőzések elleni védekezésben.Az anya
tej rendszeresen fontos ellenanyagokat szállít a kisbabának,
miközbensajátimmunrendszerelassanerősödik.

Az anyatej összetétele nem állandó, hanem változik. Az 
előtej,akolosztrumpéldáultöbbfehérjétésezáltalellenanya
got,ásványianyagotészsírbanoldódóvitaminttartalmaz,he
lyetteazonbankevesebbzsírésszénhidrátvanbenne,mintaz
érett anyatejben.

Azanyatejélőfolyadék,melyakisbabaszervezetébenbi
ológiaiváltozásokatidézelő.Azanyatejethelyettesítőtermé
kek utánozhatják ugyan a fontos alkotóelemeket, de sose tar
talmaznakélőésaszervezetbenbioaktívhatásúanyagokat.Az
értékesanyatejetcsakisésegyedülanőkmelleképestermelni.
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BUJKÖZSÉGÖNKORMÁNYZATA
nevében

tisztelettelmeghívjuk
a2012.augusztus25-én,

abujisportpályántartandó

X. LECSÓFÔZÔ FALUNAP-ra.
Rendezvényünk fővédnöke:

Dr.VinnaiGyőzőkormánymegbízott
Sz-Sz-B. Megyei Kormányhivatal

Dr.NémethKárolyBartaMiklósFerenc
jegyző    polgármester

AFalunapprogramja:

Buj,2012.augusztus8.

0930-1130 Falunapizenéstoborzólovasfogattal
1100 Iskolásoknéptáncaháromhelyszínen:

benzinkút,régimozi,Kossuthtér
1100-1245 Zenéshelyfoglalás
1300-1315 Ünnepélyesmegnyitó,tűzgyújtás
1315-1430 Óvodásokésáltalánosiskolások
 műsora
1400-1600  11-es rúgó verseny gyermekeknek,  

felnőtteknek
1430 AszlovákiaiSzentmáriatelepülés

GyöngyvirágNépdalkörénekelőadása
1440 ANapfényNyugdíjasEgyesület
 műsora
1450 KirálytelekiNéptáncEgyüttes

bemutatkozása
1510 Terápia–hardrockzenekar
1540 Lovasbemutató

1600 DesperadoEgyüttesfellépése
1645 KiválóKözalkalmazottidíjátadása.
 Alecsófőző-ésasportverseny

eredményhirdetése
1730 RIKE–Szennai-NagyAnnamária,
 BaktiLászló,PuskásGyula–
 könnyűzeneielőadás
1800 BaloghPatríciahastáncbemutatója
1815 AnyíregyháziHölgykoszorúfellépése
1900 LaurinyeczRékamusicalelőadása
1930 Y2Ktánccsoportbemutatkozása
2000 PuskásJucus
2045 Tűzijáték
2100 Pályabál

Napközben: arcfestés,Csi-hu-hu,íjászat, 
vidámpark,vízifoci


