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„ Ugye voltál gyermek, mi most is vagy?  
Lerohantak az évek az idő elhagy.  
Hiszen most is játszol,  
s komolyan veszed.  
Azt mondom játszunk tovább!  
Újra álmodjunk hát,  
minta a felnőtt gyermekek.”

(Demjén Ferenc)

Egyszer volt, hol nem volt... hangzik el 
nap, nap után az óvodában a mesélő óvónő 
ajkáról e mondat.

Most egy kicsit rendhagyó módon, egy 
más fajta mese – pontosabban valóságos me
se íródik a Buji Szemle hasábjain. Hogy mi
ért mesébe illő e történet? 

Mert hősünknek, mint egy királylánynak 
teljesült legalább három kívánsága az életé
ben: 

1. óvónő lett, 
2.  boldog családi idillben három gyer

meke született, 
3.  a jelenlegi két unoka jelképezi a jö

vőt, a családi dinasztia fennmaradását.
A mesém apropóját az szolgálja, hogy a 

királylány, királynővé változott, s megszol
gálván 40 kerek esztendőt az óvodában, 
nyugdíjba vonul.

Tehát: egyszer volt, hol nem volt, élt 
egy szer a buji Petőfi utcában az Erdélyi csa
lád. Dolgos, egyszerű, köztiszteletben álló 
emberek hírében álltak. Meg is ajándékoz
ta őket a Teremtő három lánnyal – közülük 
kettő ikerpár volt. Az én főhősöm az ikerpár 
egyik tagja: Erdélyi Ilona, Iluska, Cila – sok
féleképpen becézték. 

Kiváló általános iskolai évek után az 
ibrányi gimnáziumba került. Olyan nagy 
gyermekszeretete, előadói képessége volt, 
hogy ha megkérdezték – mi leszel – óvónő, 
vá laszolta. Mást el sem tudott képzelni. Így 
végezte el a főiskolát és Tiszatelekre került. 
Ke mény próbát kellett kiállni, hiszen min
den nap átjárni a munkahelyre, egyedül ne
velni a csoportot, élelmezést vezetni. 

Nem is gondolkozott egy csöppet sem 
Iluska óvó néni, mikor hazahívta dolgoz

ni 8 év után Géczi Jánosné, vezető óvónő. 
Az idősebb, tapasztaltabb Mária, Ági, Mag
di óvó néniktől házi bemutató foglalkozások 
ke retében tanulták, finomították a tudomá
nyukat a fiatalabbak. 

Közben egy „királyfi” megjelent az élet 
színpadán, udvarolt, megkérte és megháza
sodtak. Természetes, hogy helyben marad
tak, a szülőfaluban. Az ifjú párnak ugyan
csak három szép, de fiúgyermeke született, 
kettő belőlük ikerpár. 

Akár be is fejezhetném a mesém így – 
boldogan éltek, míg meg nem haltak…

Sajnos a halál valóban szerephez jutott 
és az ifjú férjet elragadta.

Ezért a mesémnek tovább kell folytatód
nia, hogy megtudjuk, mi történt Iluskával és 
a három kicsi legénnyel. 

Egymást táplálták a hittel, az erővel, az 
összetartozás tényével. Nem roppantak ösz
sze – ebben a család, az ikerpár nagyon so
kat segített. Sikerült elvégezni a gyerekek
nek a közép és felsőfokú tanulmányokat. Ma 
már mindannyian felnőttek, dolgoznak, kar
riert építenek. A legidősebb fiúnál már két 
unoka bővíti a családi létszámot.

De tekintsünk bele a királyi, szakmai 
élet be! A bánatban hasznos orvosság volt 
a munkahely, a kicsi gyermekek szeretete, 
sze mélyiségük folyamatos csiszolása. Ők 
minden nap elvárják a derűt, a játékossá
got, a változatosságot, az odafigyelést. Más-
más módon megszervezni a farsangot, anyák 
napját, szüretet, mikulást, karácsonyt. Töre
kedni a folyamatos módszertani megújulás
ra, hasznos kapcsolatot kiépíteni a szülők
kel, mint személyiségnevelő-párokkal. 

Valamikor olyan nagy volt az óvodai 
„ud vartartás”, hogy 16 fő dolgozott ott. 

A napi óvónői teendőkön kívül mi min
dent tett Iluska óvó néni?

Megkísérlek néhányat felsorolni a 32 
év ter  méséből: – bemutató foglalkozások 
szerve zése, munkaközösségvezetés, a Rét
közi Óvodaszövetség Intéző Bizottságának 
tagja, Helyi Óvodai Program megírása, se
regszemléken való részvétel, a 100 éves Buji 
Óvodai ünnepség, kiadvány elkészítése, az 
intézményi minőségirányítási rendszer ki

építése, intézményegység-vezető, közoktatá-
si vezető szak elvégzése, részvétel Európa 
Uniós innovációs pályázatban, IPR prog
ram működtetése, a bútorzat teljes cseréje, 
évente jótékonysági bál szervezése, kapcso
lat építése Erdélyi óvodával.

Ennyi tevékenység kapcsán a térségben 
a buji óvoda egyfajta etalonná vált: érdek
lőd nek, tanácsot kérnek, idelátogatnak a 
szom széd intézmények, külföldiek.

Igazán emelt fővel búcsúzhat az aktív 
évek től a királynővé cseperedett Iluska óvó 
néni. Munkatársai gondolkodásába, lelkébe 
beleplántálta az innovációra, a tökéletesség
re való törekvést. A 40 esztendős munkája 
nem mérhető le azonnal, de a mesékkel, 
ver sekkel, öleléssel, élményekkel hozzájá-
rult a gyermekek felnőtté válásához, sze-
mélyiségük tudatos fejlesztéséhez.

Mi történik a mesénk után? A nyugdí
jas Iluska óvó néni családjában, szerettei 
köré ben él még hosszú-hosszú éveken át, 
külföld re utazik, német nyelvi tudását csi
szolja, hivatását gyakorolja unokái nevelé
sében. Mottója az a bölcs kínai mondás: „Ha 
a terved egy évre szól, hints magot, ha egy 
évtizedre – ültess fát, ha egy életre – gyer
meket nevelj!” 

Az élet egyik mesés fázisa véget ért. A 
va lóságban Iluska erőt, egészséget, boldog
ságot, hosszú békés nyugdíjas éveket kívá
nok, játssz tovább…

Vezető társad: 
Munkácsiné Kolozsi Katalin

igazgató

Egyszer volt, hol nem volt...
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Köszönet a véradóknak!
„Egy csepp vér egy csepp emberiség”

Az idei második községi véradásra ke
rült sor június 14-én a Megyei Vöröske
reszt szervezésében a Szociális Alapszol
gáltatási Központban. 

A Magyar Vöröskereszt Megyei Szer
vezete nevében szeretném megköszönni 
a véradáson megjelent buji donoroknak a 
részvételt:

Bárány László  Kossuth u.
Bíró Béla  Dózsa Gy. u.
Derlemenko Ágota   Tiszabercel
Fazekas Zoltánné  Mező u.
Fintor Zoltánné  Dózsa Gy. u.
Géczi Ferenc   Rákóczi u.
Hegedűs Mihályné  Széchenyi
Kiss Józsefné  Kossuth u.
Kisvárday Márta  Táncsics u.
Labbancz Károly  Szabadság u.
Oláh Márta  Petőfi u.

Oláh Zoltán  Kossuth u.
Orosz Nikoletta  Dózsa Gy. u.
Sváner Róbert  Petőfi u.
Szilágyi Zoltán  Erkel F. u.
Telepóczki Józsefné  Petőfi u.
Toma László  Kossuth u.
Tornai János Tamás  Hunyadi u.

Köszönjük!
Vargáné Bukai Andrea

SZAK vezető

2012. május 26. és június 1. között 
is kolánk három nevelője vett részt a 
Spa nyolországban tartott Comenius zá
ró találkozón. Ismét találkozhattunk a 
partner iskolák nevelőivel, betekinthet-
tünk a vendéglátó iskola életébe és meg-
ismerkedtünk a helyi nevezetességek-
kel. 

A találkozóról részletes beszámolót, 
il letve a Comenius program megvalósí 
tá sáról szóló cikket a Buji Szemle au

gusztusi számában lehet majd olvasni. A 
záró találkozón készült képeket az isko
la honlapján, illetve a hivatalos Comenius 
web oldalon lehet megtekinteni. Ezek 
címe: www.iskola.buj.hu, illetve http://
co meniusproject2010.wikispaces.com/
SPAIN

Mindezek mellett örömmel értesül
tünk a Tempus Közalapítvány weboldalá-
ról, hogy iskolánk újra a nyertes pályá
zók között van a Comenius nemzetkö
zi iskolai kapcsolatok programban. Így 

a 2012–2014. tanévben immár harmadik 
Co menius projektünk megvalósításán dol
gozhatunk, várhatóan 8 európai partner
rel, illetve iskolánk tanulóival, tanáraival. 
Nagyon örülünk az új lehetőségnek, mi
vel ebben a programban tanulói utazások
ra is sor kerülhet. Reméljük, minél több 
tanítvá nyunkat találjuk majd arra érde
mesnek, hogy külföldön képviselje isko
lánkat és községünket.

Tóth Lajosné
Comenius koordinátor
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„ Kedves óvodám, sok víg nap után 
Itt a búcsúnap, indul a csapat!”

Zendült fel e dallam 2012. június 22-
én délután a művelődési ház falai között. 
A Méhecske csoport ballagását tartottuk. 
26 izgatott és szorgos „méhecske” vár
ta, hogy bemutathassa, amivel erre a szép 
nap ra készült. 

A ballagási műsor több részből tevő
dött össze:

–   Mesedramatizálás: 
A kiskakas gyémánt félkrajcárja.

–   Lakodalmas jelenet.
–   Video vetítés az óvodai életből.
–   Tálas Mihály esperes úr áldása 

az iskolába készülő gyerekekre.
–   Búcsúzás: 

kis, közép és nagycsoportosok 
búcsúversei.

–   A Napfény Nyugdíjas Egyesület 
ajándékának átadása.

A tartalmas, színvonalas műsort na
gyon sok érdeklődő tekintette meg. (Itt 
sze retném megragadni az alkalmat, hogy 
a szülőket, vendégeket arra kérjem, hogy 
ha bármikor ilyen rendezvényen vesznek 
részt, a műsort és a gyerekeket figyeljék és 
ne zavarják azt hangos beszéddel.) Ezek a 
gyerekek nagyon sok energiát és időt be
lefektetve készültek arra, hogy megmu
tathassák szeretteiknek, hogy milyen bát
rak, ügyesek és okosak. Érettek arra, hogy 
szeptemberben megkezdhessék az iskolát. 

Felkészítő óvodapedagógusaik Csatlós 
And rás Zsoltné és Halász Melinda.

Aki esetleg lemaradt erről a szép kis 
tar talmas műsorról, az megtekintheti az 
in terneten www.youtube.com óvodai bal
lagás, Buj 2012 címszó alatt.

Ezúton is szeretném megköszönni a szü-
lőknek a három éven keresztül tartó segí-
tő készségüket. Különösképpen Bodnár 
Já  nosné, Fodor Györgyné, Hollik János, 

Humicskó Gáborné, Petri Lászlóné, Val
csák Tünde és Vincze Zoltánné kitartó 
mun káját.

Tőlünk most kirepül 23 „méhecske”. 
Kí vánom, hogy az új helyükön is találja
nak magukra és bizonyítsák be, hogy mi
lyen szorgos kis méhecskék.

A ballagó óvodások névsora: 
Bancsók Va nessza, Berecz Borostyán, 

Bod nár Krisz tián János, Bodnár Szilvia, 
Du rányik Miklós, Fodor Bence, Gincsai 
Pan na Virág, Hegyesi Patrik, Hollik Já
nos, Ho mo nai Szilárd Csaba, Humicskó 
Ré ka, Kocsis Valentin, Kozma Mónika Vik
tória, Ku binka Tamás, Molnár Lili, Nagy 
Kristóf Vilmos, Nagy Milán, Petri Milán, 
Ra  dó Krisztina, Rácz Alex, Román János 
Krisz tián, Simon Rita, Vinczellér Tas.

Szép és tartalmas nyarat kívánok min
denkinek!

Csatlós András Zsoltné
óvodapedagógus
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Az év legszebb hónapja a má-
jus, a természet kitavaszodik, a hó-
nap tele van ünnepekkel. Az egye-
sületünknél is a május meghozta 
az újraéledést. Soksok ünnep ré-
szesei voltunk. 

Köszöntöttük az esedékes névna
posokat egy szál virággal és versiké
vel:

 Névnapotok alkalmából  
nem kívánunk egyebet, 
 Csendes lépteiteket 
kísérje szeretet.
 Szívetekben béke, 
lelketekben nyugalom,
 Legyetek nagyon boldogok 
ezen a szép napon.

Serénykedtünk az óvodások ün
nepén, gyümölcssalátát készítettünk. 
A nagycsoportosok ballagóit meg
ajándékoztuk.

Május 12-én Sényőn volt megren
dezve a Megyei Nyugdíjas Találko
zó. Pehely Zoltán, Sényő község pol

gármestere és Vass Istvánné a nyug
dí jas egyesület elnöke köszöntöt
te a megye minden részéről érkezett 
nyugdíjast. Lelkesítő beszédet mon
dott Dr. Vinnai Győző kormánymeg
bízott. Dr. Podlovics Roland ismer
tette, milyen egészségügyi szolgálta-
tásokkal várják Sóstón az idős em
bereket. Szabó Pál a Nyugdíjas Szö
vetség elnöke a megyei nyugdíja
sok helyzetéről, időszerű szervezé
si felada tokról, pályázati lehetősé
gekről be szélt. Ebéd után nagy sikert 
arattak a műsorban fellépő nyugdíjas 
és ifjú hagyományőrző csoportok. 
Hasznos és szórakoztató napot töl
töttünk el Sé nyőn.

Egy héttel később a szabolcsi Sze
retet Nyugdíjas Klub tagjait köszönt
hettük 15 éves születésnapjuk alkal
mából. Csodálatos rendezvény ven
dégei voltunk. Az általános iskola, 

a nyugdíjas klub nagyon szép műso
rát követően tapsolhattunk Leblanc 
Győző és Tóth Éva műsorának is.

Ott voltunk a megyei sportnapo-
kon sakkban és asztaliteniszben. 
Sakk ban Szulics Imre volt az első.

Július 23-ára kaptuk a meghí
vást Dalostalálkozóra Szlovákiába – 
Szent máriára. Lelkesen készültünk 
La urinyecz László tanár úr irányítá
sával – köszönjük a segítséget. Nagy 
sze retettel vártak és fogadtak bennün
ket. A dalos csapatot elkísérte Faze
kas András alpolgármester, Toma 
László önkormányzati képviselő. 
Rajtunk kívül Dombrád és Kékcse 
dalos ajkú nyugdíjasai is részt vettek. 
Béres Miklós szép szólószámai köny
nyet csaltak a résztvevők szemébe. 
A dalcsokor, melyet előadtunk, nagy 
si kert aratott, a refréneket énekelték 
velünk. 

A Napfény Nyugdíjas Egyesület életéből



2012. július5

A finom ebéd elfogyasztása, s va-
la mint a műsorszámok befejezése 
után Veronika – a nyugdíjasok veze
tője – megköszönte a vendégeknek, 
hogy elfogadták a meghívást és ilyen 
ní vós műsort adtak a nap folyamán. 
Megajándékozták a fellépőket, na
gyon finom volt a fonottkalács, amit 

kap tunk. Mi sem mentük üres kéz
zel, ajándékunkkal nagy meglepetést 
okoz tunk nekik.

Most készülünk Máriapócs-Nyír-
bá tor nevezetességeinek megismeré
sére. Reméljük ez a nap is felejthe
tetlen lesz minden nyugdíjas társam 
számára.

Köszönjük a segítségnyújtást, me- 
 lyet az utaztatásunkhoz kaptunk az 
Ön kormányzattól, Fazekas András
tól és Toma Lászlótól.

Az elkövetkező időben is remé
lem sok lesz a közös program, a kö
zös munka, hisz a közösségi együtt
lét sokat jelent. Ehhez kívánok jó 
erőt, egészséget.

Németh Erzsébet
egyesület elnöke

A Napfény Nyugdíjas Egyesület életéből

Az oszteoporózis alattomos 
be tegség, kezdetben semmilyen 
klinikai tünetet nem okoz. Első 
jele egy kisebb baleset, például 
egyszerű elesés miatti csonttörés 
lehet, előrehaladott formájában 
azonban már a mindennapi élet 
biztonságát is veszélyezteti.

Az oszteoporózis a csontok anyagá
nak kóros mértékű megkevesbedése úgy, 
hogy a maradék csontállomány szerke
zete és eloszlása a testben szabályos ma
rad. Az oszteoporotikus csontok meg
gyengülnek, ami miatt korábban még 
könnyen elviselt terhelések hatására is 
eltörhetnek.

Első jele, egy kisebb baleset miat
ti csonttörés lehet, leggyakrabban a ge

rinc, a combnyak, a medence és a csukló 
csontjai törnek el. Előrehaladott formá já-
ban már egy lehajolás, kisebb tárgy fel
eme lése, köhögés is csonttöréshez vezet
het. Súlyos esetben a csigolyák a test sú
lyá tól összeroppanhatnak, ami görnye
dés hez és a testmagaság csökkenéséhez 
vezet.

(folytatás a 7. oldalon)

                        Csontritkulás (oszteoporózis)Egészségünk érdekében
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„ Önmagunk megtalálásának
a legjobb módja, ha elveszünk 
mások szolgálatában.”

Mahatma Gandi

2012. június 29én átadásra ke-
rült a felújított Szociális Alapszol-
gáltatási Központ épülete. A fel-
újítás folyamata közel hat hónapig 
tartott, kívülbelül jelentős renová-
lást hajtottak végre a kivitelezők. 

Az intézmény működésének tárgyi 
fel tételei az idő előrehaladtával kissé már 
megkoptak, a több száz éves épület szer
kezete, burkolata elavult volt. Hajdanán 
csendőri lakásként, majd tűzoltó szertár
ként funkcionáló épület 1972. szeptember 
1-jétől adott helyet az akkori helyi szoci
ális ellátórendszernek „Idősek Napközi 
Otthona” néven, majd később az „Idősek 
Klubja” nevet kapta, és 2008. július 30-
tól lett Szociális Alapszolgáltatási Köz
pont.

A Közép-Szabolcsi Kistérségi társu
lás keretén belül, hat környező telepü
lés önkormányzata intézményfenntartó 
társulással létrehozták a Szociális Alap
szolgáltatási Központ intézményt, mely
nek központja Buj lett és a szociális ellá
tás felada ta már nem csupán Buj település 
ellátási területre koncentrálódott, hanem a 

társulás eredményeként a község határán 
túl ért, és központi szerepet kapott. A Tár
sulásban időközben be – és kilépések tör
téntek, melynek eredményeként jelenleg 
a Központ Tiszabercel, Balsa, Szabolcs 
és Buj településeken látja el az 1993. évi 
III. tv., a Szociális törvény által minden 
település számára kötelezően ellátandó 
szociális étkeztetés és házi segítségnyúj-
tás feladatait, illetve Tiszabercel telephe
lyen és nálunk – Buj székhelyen – az idő-
sen nappali ellátását.

A felújítás lehetősége elérhetővé vált 
a tavalyi évben, amikor is önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez tá
mogatást lehetett igényelni a központosí
tott előirányzatból, úgy ha az önkormány
zat ezt a feladatát társulás formájában lát
ja el. A feltételek adottak voltak, a fenn
tartó a pályázat kiírását követően benyúj
totta az intézmény komplett felújításának 
pályázatát, és a pozitív elbírálást követő
en a Sandhal Kft. kivitelezésével megva
lósult egy új, minden szükséget kielégítő, 
tisztálkodásra, étkezésre, társas kapcsola
tok kielégítésre, a téli hónapokban a me
legedésre szolgáló régi épület felújítása. 
A beruházás összköltsége 22.116.286,– Ft 
volt, ebből vissza nem térítendő támoga
tás 17.694.000,– Ft, mely ráfordítás ered
ményeként lecserélésre került az épület 
tetőszerkezete, megtörtént a nyílászárók 
cse réje, a fűtésrendszer korszerűsítése, 

az épület szigetelése, a burkolat cseréje, 
a szociális helységek felújítása, akadály
men tesített mosdó kialakítása, és az ud
var átalakítása.

A felújított intézmény ünnepi átadá
sán jelen volt Dr. Karakó László, térsé
günk országgyűlési képviselője, Román 
István országgyűlési képviselő úr, a Tár
sulásban részt vevő önkormányzatok pol
gármesterei, jegyzői, a helyi önkormány
zat vezetői, a község díszpolgárai, a kép
viselő testület tagjai, intézmények veze
tői, az egyházak képviselői és az intézmé
nyi ellátottak. Ünnepi műsort adtak elő 
a helyi általános és művészeti iskola di
ákjai, és az ünnepi beszédeket követően 
Nagy Sándor a Sandhal Kft. ügyvezetője 
átadta az intézmény kulcsát a fenntartó
nak. A felújított intézményünket mindhá
rom egyházi felekezet megáldotta, meg
szentelte.

Az ünnepség zárásaként az intézmény-
ben állófogadásra került sor a meghívott 
vendégek részére. 

A felújított intézmény falain belül to
vábbra is várjuk minden idős, beteg, szo
ciálisan rászorult lakos megkeresését, aki
nek az intézmény nyújtotta szolgáltatások 
valamilyen megoldást, segítséget tudnak 
nyúj tani a problémáik megoldásához. 

Vargáné Bukai Andrea
SZAK vezető

A felújított Szociális Alapszolgáltatási 
Központ ünnepélyes átadása
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Fogytán van a krumpli, hozzál már a piac
ról vagy két kilót, kérte a napokban a nejem. Reg
gel ro hantam, már nem volt időm vásárolni, majd 
hazafelé az úton, határoztam. A falusi házak előtt 
szebbnél szebb portékák kínálták magukat, az egyik 
kapu előtt vásároltam is egy zsákkal. Büszkén állí
tottam haza, meghoztam a krumplit, nem két kilót, 
hanem mindjárt egy zsákkal. 
Lelkesedésemet hama rosan a 
feleségem lohasztotta le. Bele
túrt a zsákba és közölte velem, 
amit hoztál, az „cső”krumpli. 
El magyarázta, ez úgy készül, 
hogy az átlátszó zsákba hen
ger alakú csőlemezt helyez
nek, ezt körülrakják mutatós, nagy szemű burgo
nyával, a közepébe meg belerakják a vágottakat, 
meg a vetni való apróbbakat is. 

Már csak ki kell húzni a lemezt és készen van 
a „cső”krumpli. Ezt vacsorázol majd ma estére te 
is, közölte a nejem.

Augusztus 20-án, akiről a történet szól, jó ma
gyar hazafihoz illően, elzarándokolt Pusztaszer
rel, hogy együtt ünnepeljen az országgal. Haza
felé jövet az egyik sátorban vásárolt egy szép ere
deti sze gedi papucsot. Már itthon elrejtette szemé
lyes dolgai közé, hogy az majd adandó alkalom

mal előkerüljön. Most a hét végén a család régi 
barátjához voltak hivatalosak, Erzsébetet köszön
tötték. A ház asszonya kedves, elragadó volt, mint 
mindig. A lábán meg a csodaszép hímzett papucs, 
az, akiről a feleség azt hitte, őneki rejtette a fér
je Miku lásra, vagy talán karácsonyra. Még meg 
is hatódott, hogy milyen figyelmes, kedves a pár

ja, már ilyen jó előre bevásá
rolt. Elakadt a szava, s csak 
annyit tudott mondani, hogy a 
kol  léganőm is ilyen papucsot 
ka pott a fiújától. Ezek után 
már szó sem esett az ilyenkor 
szokásos szilveszteri program 
egyeztetéséről.

Panaszkodik a liftben az egyik hölgy a másik
nak. Olyan élhetetlen, mamlasz ember a férjem, 
hogy se egy kis olajügy, maffiakapcsolat, pira
misjáték, vagy meg vesztegetés. Hogyan élünk így 
meg? Jó ember, ő nem ver át senkit, őt átveri min
denki. Furfang, ötlet egy szikra sincs benne, mi 
lesz így velük? A szomszédok haladnak, mi meg 
egyhelyben topogunk azért, mert reggeltől estig 
csak robotol.

A liftből kiszálltam, nem tudtam meg a törté
net végét.

Oláh Gábor

ÉLETKÉPEK

Furfangok 
és átverések

(folytatás az 5. oldalról)

Az oszteoporózis gyakran kísér bizo
nyos hormonális betegségeket, állapoto
kat (pl. menopauza), illetve egyes gyógy
szerek mellékhatása is lehet (pl. szteroi
dok közepes vagy nagy dózisban hosszú 
időn keresztül).

Bár sokan úgy tekintenek a csontritku-
lás ra mint női betegségre, jelentős számú 
férfit is utolér.

Magas azon egyének száma is, akik 
még nem oszteoporotikusak, csontsűrű
ségük azonban már kisebb. Általánosság
ban elmondható, hogy az oszteoporózis 
hatékony kezelése sok esetben nem köny
nyű, viszont sohasem túl késő, illetve so
hasem túl korai az oszteoporózis elleni 
intézkedéseket elkezdeni.

Hogyan állapítható meg 
az oszteoporózis?

Oszteopéniáról („kevéscsontúság”) 
akkor beszélünk, amikor már kialakult 
egy kisfokú csonttömeg-vesztés, de ez 
még nem éri el az oszteoporózis súlyossá-
gi fokát.

Az oszteopénia fokozott oszteoporózis 
koc kázatot jelent, amely a csontsűrűséget 
(csontdenzitást) mérő vizsgálattal kimu
tatható.

A csontritkulás veszélyei

Az oszteoporózis leggyakoribb és 
leg súlyosabb szövődménye a csonttörés. 
Leg gyakrabban a gerinc, a combnyak, a 
medence és a csukló csontjait érinti. Bár 
a legtöbb beteg viszonylag jól kezelhe
tő műtétileg, a combnyaktörés jelentős 
moz gáskorlátozottságot és halált is okoz

hat a műtét utáni szövődmények miatt. A 
ge rinc csigolyatesteinek összeroppaná
sa esés vagy sérülés nélkül is kialakul
hat, pusztán azért, mert a csigolyatestek 
csont állománya szinte elfogyott. Az ösz
szeroppanás súlyos fájdalommal járhat 
és a felépülésig tartó út hosszú. Ha több 
ilyen jellegű törése van, néhány centivel 
csökkenhet a magassága.

Hogyan előzhető meg 
az oszteoporózis?

Az egészséges csontozat megtartásá
hoz három dologra van szükség: rend
szeres testmozgásra, megfelelő mennyi
ségű kalciumra és megfelelő mennyiségű 
D vitaminra, amely a kalcium felszívódá
sához nélkülözhetetlen.

Dr. Balogh Roland
háziorvos

Egészségünk érdekében
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LECSÓFőZő FALuNApOT 
augusztus utolsó szombatján, 2012. augusztus 25-én 

13 órai kezdéssel tartja, melyre minden érdeklődőt szeretettel vár. 
A jelentkezéseket, nevezéseket augusztus 23-án 16 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 falunap tervezett programja a www.buj.hu honlapon megtekinthető.
A jó időben bízva mindenkinek kellemes szórakozást kíván a Rendezőség.

FALUNAP 2012

A Magyar Közlöny 2012. június 21. csü
törtöki számában megjelent: A vidékfejleszté
si miniszter 57/2012. (VI. 21.) VM rendele
te az Európai Mezőgazdasági Vidékfejleszté
si Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők 
indulásához a 2012. évben igényelhető tá-
mogatások részletes feltételeiről. A támoga
tási kérelmet 2012. július 16. és augusztus 16. 
között lehet benyújtani postai úton az ügyfél 
lakóhelye szerint illetékes MVH megyei ki
rendeltségére az MVH honlapján közlemény
ben közzétett nyomtatványon.

Az intézkedés célja a fiatal gazdálkodók 
kezdő gazdaságalapításának, valamint a gaz
dasági birtok strukturális átalakításának elő
mozdítása, a mezőgazdasági munkaerő kor
struktúrájának javítása. Az intézkedés hozzá-
já rul a növénytermesztési, állattenyésztési, 
ve gyes gazdálkodási; termék-előállítási tevé
kenységet végezni szándékozó fiatal gazdál
kodó vállalkozásának elindításához. A kérel
mek benyújtása egy körös marad, a kérelem 
benyújtóknak a szakmai és horizontális 116 
pontból legalább 77 pontot el kell érniük ah
hoz, hogy a kérelmet benyújthassák. A támo
gatás felső határa projektenként: egyszeri tá
mogatás formájában legfeljebb 40.000 €. A tá
mogatás formája: Vissza nem térítendő támo
gatás.

A Magyar Közlöny 79. számában megje-
lent a az Európai Mezőgazdasági Vidékfej
lesztési Alapból a GAZDANet programhoz 

nyújtott támogatások igénybevételének 
rész letes feltételeiről szóló 60/2012 VM ren
delet.

A támogatási rendelet szerint 2012 szep
temberétől lehet számítógépes konfiguráci
ókra pályázni azon mezőgazdasági ügyfelek
nek, akik gazdaságának mérete nem éri el a 
4 EUME-t. (Ez a méret 5-10 ha művelt terü
letet jelent!). A támogatási rendelet emellett 
képzésen történő részvételt is előír, illetve az 
ügyfeleknek 5 éves működtetési kötelezettsé
ge is van. A számítógépes konfigurációk köz
vetlenül csak a NAKVI-tól szerezhetők be!

A Magyar Közlöny 82. számában megje
lent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesz
tési Alapból az állattartó telepek korszerű-
sítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatá-
sok részletes feltételeiről szóló 61/2012 VM 
rendelet.

A rendelet szerint 2012-től ismételten, im
máron negyedik alkalommal lehet támogatási 
kérelmet benyújtani állattartó telepek korsze
rűsítésére. A támogatási rendelet újdonság
ként megkülönbözteti a kis értékű beruházá
sokat, melyek jóváhagyott támogatási igénye 
maximum 25 millió Ft lehet. Esetükben kü
lön rangsor kerül meghatározásra, külön for
rás sal. A támogatási maximumok az előzőek
hez képest (a 2012 € árfolyam miatt) még nőt
tek is, a támogatás maximum telepenként el
érheti 867 297 060 forintot. A támogatás for
rása felülről nyitott, minimum 40 Mrd forint. 

A támogatás mértéke a korábbiakhoz képest 
nem változik 40-50-60%. lehet. A támogatott 
műveletet az ügyfeleknek legkésőbb 2015. ja
nuár 31. napjáig kell megvalósítani. Újdonság 
még, hogy a korábbi állategység korlátok el
törlésre kerültek, viszont a támogatási kérel
mekhez már a pontos költségvetést kell be
nyújtani normagyűjtemény vagy gépkataló
gus szerint. A támogatási kérelmeket 2012. 
augusztus 1. és 2012. augusztus 31. között 
le het benyújtani az MVH ügyféllakóhelye, 
vagy székhelye szerint illetékes megyei ki
rendeltségére.

Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 
62/2012. (VI. 29.) VM rendelete a Tanyafej
lesz  tési Program előirányzat keretében 
nyújtott támogatás 2012. évi igénybevétel
ének feltételeiről. A rendelet szerint támoga
tás vehető igénybe a tanyák, valamint az al
földi tanyás térségek megőrzését és fejlesz
tését célzó települési és térségi fejlesztések
hez, továbbá a tanyagazdaságok fejlesztésé
hez. A támogatandó célok között szerepel pél
dául a piacra jutás segítése, a villany nélküli 
tanyák energiaellátását biztosító önkormány
zati fejlesztés, a tanyagazdaságok energetikai 
megújí tása és az állatállomány fejlesztése is.

Kérjék a falugazdász hálózat segítségét!

Vásárhelyi Sándorné
falugazdász

Gazdálkodók figyelmébe!


