
KEDVES 

BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 

 

MM  EE  GG  HH  ÍÍ  VV  ÓÓ 

 

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt a Bugac 

Nagyközségi Önkormányzat és a Rigó József ÁMK 

Művelődési Ház közös, ,,Alattad a föld, fölötted az ég, 

benned a létra” című projektjének nyitó rendezvényére, 

melyre  

2012. november 5-én 17.00 órai 

 

kezdettel kerül sor a Rigó József ÁMK Művelődési 

Házában. (Bugac, Béke u. 27.) 

Program:   16.30-tól Regisztráció 

 16.45  Sajtótájékoztató 

 17.00  Vendégek köszöntése – Virág Veronika                                             

                    projektmenedzser 

 17.05  Herbály Jánosné a rendezvény védnökének  

                    köszöntője 

 17.10  Kiskun Alapfokú Művészetoktatási  

                    Intézmény bugaci  néptánc csoportja 

 17.20  Szabó László polgármester köszöntője 

 17.30  A projekt szakmai bemutatása - Virág             

                   Veronika  projektmenedzser    

 17.40  A foglalkozássorozatok rövid bemutatása –  

                      foglalkozás vezetők  

 18.00  Zárszó – Virág Veronika projektmenedzser 

 

BURSA HUNGARICA 
 

Bugac és Bugacpusztaháza Községek 

Önkormányzatai csatlakoztak a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási     

                Önkormányzati Ösztöndíj pályázati  

               rendszeréhez. 

Tájékoztatjuk a felsőfokú tanulmányokat 

folytató, Bugac és Bugacpusztaháza községben 

bejelentett lakóhellyel rendelkező hallgatókat 

hogy pályázatukat  

2012. november 23. napjáig 

nyújthatják be. A pályázattal kapcsolatban  

információ a polgármesteri hivatal 11-es 

szobájában kérhető, vagy a www. bugac. hu 

honlapon található. 

Bugac és Bugacpusztaháza Községek 
Önkormányzata 

 

Polgármesteri Hírlevél 
Bugac Nagyközség Polgármesteri Hivatala 

6114 Bugac, Béke u. 10. 

Tel.: 76/575-100,  575-106 
 

Felelős kiadó: Szabó László 

Készült: 1400 pld-ban 

2012. november 
 

 

 

 

 

NAGY JÓTÉKONYSÁGI 

BBOOLLHHAAPPIIAACC  

A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN! 

2012. november 24-én,  

 8-13 óráig rendez  

jótékonysági bolhapiacot a 

Németajkúak Bugaci Törzsasztala a 

Művelődési Házban. A Törzsasztal 

tagjai a befolyt teljes összeget a bugaci 

óvodának ajánlják fel. 

Várjuk Önt is szeretettel a vásárra! 
 

II.  
Juhász Károly Sakk 

Emlékverseny  
(2012) 

2012. november 3 (szombat)  
9.00-14.00 között 

Művelődési Ház, Bugac, Béke u. 27. 
Részletek a www.bugac.hu honlapon feltett plakáton. 

 

  

LLaakkáássccééllúú  ttáámmooggaattááss  
 

Bugac Önkormányzat  Szociális Bizottsága  2012. 

szeptember 28-i ülésén döntött a -  rendelkezésre álló 

költségvetési keretből –  lakásépítési, lakásvásárlási és 

egyéb lakásépítési munkálatok végzése céljára adható 

támogatásra benyújtott kérelmekről. 

Hivatalunkhoz  5  kérelem érkezett, amelyek a 

támogatás megállapításhoz szükséges feltételekkel 

rendelkeztek, így a bizottság összesen 460000 Ft 

összeget osztott fel. 

Hegedűs Istvánné 

 

XVIII. évf. 12. sz. 

http://www.bugac.hu/


TÁNC, TÁNC, TÁNC!  
Folytatódik a néptánc oktatás  

                                      felnőttek részére!  

Várunk mindenkit a  Művelődési                              

 Házba vasárnap délutánonként                                                                                                                     

        17 órakor!                
Új táncot tanulunk, a felcsíki lépésekkel                                             

  ismerkedünk, így azok is bátran 

 csatlakozhatnak, akik eddig nem táncoltak 

velünk! 

Szeretettel várjuk azokat, akik eddig is táncoltak, 

azokat, akik kihagytak valamennyi időt és azokat is, 

akik még nem jártak táncolni! 

További információk a Művelődési Házban, 

vagy telefonon a 70/382 05 44 és a  

06/70 453-78 04 telefonszámokon 

SSAAJJTTÓÓKKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYY  
 

A Bugac Nagyközségi Önkormányzat és a Rigó 

József ÁMK Művelődési Ház közös,  

 

,,Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra” 
 

című projektjének nyitó rendezvényére  
 

2012. november 5-én 17.00 órai 

 kezdettel kerül sor a  

Rigó József ÁMK Művelődési Házában.  

(Bugac, Béke u. 27.) 
 

A projekt rövid bemutatása: 

 

A Bugac Nagyközségi Önkormányzat és a Rigó 

József ÁMK Művelődési Háza az Új Széchenyi 

Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program 

keretében megjelenő „Építő közösségek” 3. ütem – 

A) közművelődési intézmények a kreatív iparral 

kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő 

új tanulási formák szolgálatában című pályázati 

kiírásra (TÁMOP-3.2.3/A-11/1) pályázatot nyújtott 

be, melynek eredményeképpen 28 198 719 Ft 

vissza nem térítendő támogatásban részesült. A 

projekt megvalósítása 14 hónapos időszakot ölel 

fel, kezdési időpontja 2012. október 01. 

Programunkban 3 kreatív ipar területet érintően, 6 

db, a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák 

fejlesztését célzó foglalkozássorozat kerül 

lebonyolításra a bugaci általános iskola tanulóinak 

(70 fő) részvételével. A foglalkozásokat – dráma-

színjáték, néptánc, kézműves technikák I-II., 

fotográfia I-II., tapasztalt helyi szakemberek tartják. 

A projektben, a foglalkozássorozatokhoz 

kapcsolódóan, nyílt napok, kiállítások, szakmai 

kirándulások, kreatív tábor és pályaválasztási 

börzék kerülnek szervezésre és lebonyolításra. A 

projekt keretein belül történő nyílt eseményekről a 

www.kreativbugac.hu oldalon találnak 

információkat az érdeklődők. 

 

 

ISKOLAHÍREK 
Még alig kezdődött meg a tanév, a 5-6-7. osztályosok máris 

kirándulni voltak! 

A 6-7. osztályosok osztályfőnökei, Szabó Lászlóné és Szűcs 

Tibor megpályázták az „Erzsébet-tábor” Őszi kirándulás 

című programját, melynek keretében az osztályok 

Fonyódligeten tölthettek 4 napot nagyon kedvező költséggel. 

A kirándulásra Kiri Sándorné  és Könyves Zoltán kísérték el 

a csapatot. Nagyon jól sikerült négy nap volt ez, gyönyörű 

idővel, szép élményekkel. 

Az 5. osztályosok pedig a KEFAG Zrt Bugaci Erdészeténél 

tölthettek 2 napot szintén rendkívül kedvezményesen, és 

színes élményekkel gazdagodva. Nagyon szépen köszönjük a 

KEFAG Zrt-nek; a vezetőjének Fodor Mihálynak a 

lehetőséget, a programokat, az ajándékokat, azt a rendkívüli 

odafigyelést, amit az ott dolgozók részéről tapasztaltunk. 

Köszönjük az osztályfőnököknek, Kovács Nórának és 

Vörösné Nagy Alíznak, hogy elkísérték a gyerekeket, 

köszönjük Farkas Ferencné Anitának, Ficsórné Andinak, 

Görög Juditnak, hogy segítette munkájukat. 

A nyári munkálatok után újabb nagy feladattal néztünk 

szembe: a Cetelem pályázatán megnyert 500000 Ft-ból 

elindult az öregiskola udvarának rendbetétele. A 

megvalósításban nem maradtunk magunkra. Szülői 

Közösségünk vezetője, Szálasné Kati nagy segítségünkre 

volt: mozgósította a szülőket, támogatókat keresett, 

felügyelte a munkálatokat. Nagyon köszönjük! 

Az összefogás következtében sokkal nagyobb változást 

tudtunk elérni, mint amire eredetileg számítottunk: 800 

négyzetméternyi zöld füvet vetettünk, amelyet  

öntözőberendezés locsol. 

Kiemelten köszönjük Sutus János apuka nagyon értékes 

segítségét, hiszen a földmunkák jelentős része az ő 

közreműködésével valósult meg. Köszönjük továbbá a 

következő személyek segítségét, akik felajánlással 

(termőföld), gépekkel vagy kétkezi munkával járultak hozzá 

a sikeres megvalósításhoz: Seregély Csaba,  Fekete István, 

ifj. Fekete István, Sutusné Tóth Rózsa, Kovács István,  

Káliné Kovács Erika, Beszéné Urbán Erika, Oláhné Berta 

Tünde, Szabó Magdolna, Ferencziné Csomor Mariann, 

Seregélyné Fekete Ibolya, Harkai Melinda, Szűcs Tibor, Kiri 

Sándor, Szabó László, Dora Lajos, Géró Zoltán,  Kalmár 

Piroska,  Bozó János, Atkári  József. 

Köszönjük a Szülői Közösség és az Önkormányzat anyagi 

támogatását, Bíbok Adrián kertépítő segítő hozzáállását,a 

polgármesteri hivataltól Tóth Mihály és a brigád segítségét, 

valamint azoknak a gyerekeknek a munkáját, akik délután is 

visszajöttek segíteni. 

A Szülői Közösség segítségünkre volt abban is, hogy 

bábkészítést szervezett iskolapszichológusunk 

foglalkozásaihoz. Köszönjük  Seregélyné Fekete Ibolyának, 

hogy összefogta a segítőket, és mindenkinek, aki részt vett a 

bábok elkészítésében! 

 

Aktuális: 

- Iskolánkban iskolagyümölcs és iskolatej program zajlik, 

melynek során a gyermekek ingyenes gyümölcshöz és 

tejtermékhez jutnak. 

- Október 15-én, hétfőn fogadóórát tartottunk, ahol szép 

számban vettek részt a szülők. Köszönjük az érdeklődést, és 

köszönjük, hogy problémáikkal hozzánk fordulnak. 

- Indul a Ciróka Bábszínház! Az érintett gyermekek     az 

első előadást november 7-én tekinthetik meg. 

- Őszi szünet:október 29-től november 2-ig. Szünet utáni 

első tanítási nap: november 5. hétfő 

- Még az ősz folyamán papírgyűjtést is tervezünk, amelyről a 

gyerekek által értesítjük a szülőket is. Köszönjük, ha 

segítenek, és köszönjük azt is, hogy folyamatosan érkeznek 

hozzánk a PET-palackok! 

                                      Iskola Vezetősége 
 

 



KÁRPÁTALJA EXPRESSZ UTASA 

VOLTAM… 

Jó szerencsém úgy hozta, hogy részese lehettem egy 

csodálatos utazásnak a Monarchia Vasútvonalán négy 

országon át. Jóleső érzéssel szálltunk fel a Nyugati 

Pályaudvarról induló Kárpátalja Expressz vonatra közel 

300-an, hogy találkozzunk magyarokkal, akik 

önhibájukon kívül külhonban élnek. Többször volt 

részem hasonló találkozásokon s mindig megható, 

felemelő érzés emlékezni rájuk. Hiszen testvéri módon 

köszöntjük egymást. Idén szeptember 7-9 napjain a 

Partium/Erdély/, Kárpátalján és Felvidéken át vezet a 

Kárpátalja Expressz útja, bizonyítva, hogy a vasút képes 

összekötni az itt élő nemzeteket. Utunk során már 

Debrecenben nemzeti zászlókkal üdvözöltek bennünket, 

jó utat kívánva. Erdélybe Érmihályfalvára, majd Halmi 

településre érkezve teljes műsorral, verssel, énekkel, 

néptánccal, mazsorett csoport színvonalas bemutatójával 

fogadtak bennünket. A meghatódás könnyeivel 

küszködve öleltük egymást, megköszönve a gyermekek 

és tanáraik lelkes készülését, s a polgármesterek 

köszöntőit. Erdélyi testvéreinktől búcsúzva Kárpátaljára 

Nevetlenfaluba érkeztünk. Nem lehet elképzelni csak 

átélni a leírhatatlan szívélyes fogadtatást. A Művészeti 

Alapiskola tanárai és diákjai nagyszerű műsorában 

elsőként Palotást, a zenekari előadást, majd néptáncokat s 

a tanárok kóruséneklését tapsolhattuk meg. Ajándékok 

átadása után a polgármester s a helyi lelkész örömmel 

közölte; itt a magyarok száma növekvő. Az ukrán és 

magyar himnusz elhangzása után a helyi termelők 

termékeiket kínálták, s hosszú asztalokon sütemények, 

innivalók sokasága. Itt öt falu fogott össze fogadásunkra. 

Szívünkbe zártuk őket. Estére értünk Nagyszőlősre, 

gyönyörű környezetben a Tisza partján vacsoráztunk. A 

színpadon helyi magyar és ukrán művészek műsora 

zajlott. Másnap 8-án szombat délelőtt Visken a kazettás 

mennyezetű ősi református templomban ökomenikus 

Istentiszteleten 6-700 ember énekelte együtt „Tebenned 

bíztunk eleitől fogva” református és „Boldogasszony 

anyánk” katolikus himnuszokat. Utána a különböző 

települések népviseletben vonultak fel, velük együtt mi 

is. A főtéren a nagy színpadon közel 20 magyar település 

300 énekese, zenekara, néptáncosa műsorait láttuk. 

Köztük Huszt, Aknaszlatina, Nagyszőlős, Batár, Rahó, 

Técső stb. Ez a rendezvény a Felső-Tisza Vidéki 

szórvány-magyarság megmaradásáért életre hívott 

találkozó Kárpátalján. A téren sátorokban kóstolókra, 

vásárlásokra volt lehetőség. Viskre nem jár vonat, 

autóbuszokkal utaztunk vasárnap 9-én, kora reggel 

Nagyszőlősre /Bartókról is megemlékeztünk, itt 

koncertezett/ majd utunkat Beregszász felé vettük. Itt 

emléktáblát avattunk a Kárpátalja Református Levéltárnál 

G.Szűcs László vasutas emlékére, aki megálmodója volt 

ezen utazásoknak. 2010-ben járt ismét magyar 

személyvonat Kárpátalja normál nyomtávú vonalain. 

Utolsó Kárpátaljai megállónk Csap, a szépen felújított 

állomás előtt magyar és ukrán óvodások, néptáncosok és 

népdalkör köszöntő műsorát láttuk s köszöntük meg 

ajándékátadással. Itt békében élnek együtt magyarok, 

ukránok, ruszinok. Itt búcsúztunk Kárpátaljától és 

Felvidéken Perbenyik állomáson élvezhettük a helyi és 

királyhelmeci magyarok vendégszeretetét. Versmondó, 

népdalkör és a polgármesterek köszöntője után énekeltük 

együtt; „Isten áldja meg a magyart, Tartson neve, míg a 

Föld tart…” A Kárpátok varázslatos hegyvonulatait, szép 

völgyét, tájainak egy részét, és igazi magyar népét 

ismertük meg.   

 Meggyőződhettünk; mennyi dicső tett, mennyi 

történelmi család gazdagította e földet. Emlékük előtt 

fejet hajtottunk. Egyik polgármester s egy tanárnő is 

megjegyezte: „Mi egy vérből valók vagyunk.” 

Tanulhatunk tőlük szép magyar beszédet, viselkedést. 

Őrzik a népszokásokat ősi hagyományainkat, hogy 
tovább éljenek. 

Minden viharnak ellenállva hajlíthatatlan gerinccel 

megmaradnak magyarnak, mert ide köti őket a hit, a 

szülőföld szeretete. Mint ahogy költőnk, Sajó Sándor írta: 

„Magyarnak lenni büszke gyönyörűség.”                                                 

      Herbály Jánosné  

GGYYŰŰJJTTÜÜNNKK  AA  SSZZOOBBOORRRRAA!!  

 KEDVES FÖLDIJEIM BUGAC 

                                          és 

                                          BUGACPUSZTAHÁZA                  

                            POLGÁRAI! 

                               Amint arról előbbi Hírlevelünkben 

                       írtam, szeretnénk felállítani a 

parkban  

Petőfi Emlékhelyet.  

Petőfi Sándor minden magyar  

szabadságszerető ember példaképe, bárhol is éljen a 

világon. Nekünk kiskunságiaknak különösen az, 

hiszen itt született és következetesen szeretettel ír 

szűkebb hazájáról, többek között a pusztai népekről, 

rólunk.  

  „Mint sajnálom én, hogy egész életemet 

Itt kinn a pusztákon töltenem nem lehet! 

Itt szeretnék élni a puszták közepin, 

Mint Arábiában a szabad beduin. 

Puszta, puszta, te vagy a szabadság képe, 

És, szabadság, te vagy lelkem istensége!” 

Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi 

Önkormányzat Társult Képviselő-testülete 

támogatja a kezdeményezésünket és megalakult  

a SZOBOR INTÉZŐ BIZOTTSÁG, amelynek 

tagjai:  

  Endre Imre 
  Dr. Mészáros Gyula 
  Berczeli István. 
 
Hogyan adakozzunk? 

1. Akinek van bankszámlája /hiszen 

majdnem mindenkinek van/ az utalja át 

adományát a  

„BUGAC PETŐFI EMLÉKMŰ ÁLLÍTÁS” 

nevű 

11732071-15337881-10070004  számú 

bankszámlára.  

2.  Még egyszerűbb, ha hivatali időben 

besétál a Polgármesteri Hivatalba és csekket kér 

Némedi Varga Klárától vagy Tholt Jánosnétól – 

készségesen fognak segíteni -. Bármekkora 

összegű segítséget szívesen fogadunk! Mintegy 2 

millió forintot szeretnénk, lehetőség szerint még 

ebben az évben összegyűjteni.  

Előre is köszönjük a támogatásokat! 

Az Intéző Bizottság nevében:  

Dr. Mészáros Gyula 



SZÜRETI MULATSÁG 
„Futóhomok” Ifjúsági Egyesületünk, 2012. október 13.-

án rendezte meg a hagyományőrző Szüreti Mulatságot 

Bugacon. 

A nap a nagysikerű zenés reggeli ébresztővel indult. A 

szüreti felvonulás 11 órakor kezdődött. Köszönjük 

minden felvonuló fogatosnak, csikósnak és 

mezőgazdasági vagy egyéb jármű vezetőjének és 

utasainak, minden kínálásban segítőnek, hogy idén is egy 

igen látványos, szép menetet tudtunk szervezni a 

résztvevőkből.  

Egyesületünk és az egész település nevében köszönjük a 

muzsikálást az idén is nagy létszámú és jó hangulatú 

zenész csapatnak! Seregély Jánosnak és családjának 

külön köszönjük, hogy idén is megszervezte a zenekart és 

a próbákat. Köszönjük segítőiknek, sofőrjeiknek, hogy 

biztosították a muzsikusok szállítását, segítettek a 

dekorálásban. Külön köszönjük Vaska Potharn Attilának, 

hogy mind technikai berendezésével, mind pedig 

munkájával idén is hallhatóvá tette a reggeli ébresztő és a 

felvonulás során a zenészeket, a kisbírót, a konferálókat. 

Köszönjük Varga Mihálynak, hogy idén is vállalta a 

kisbíró feladatának ellátását, Bognár Mihálynak, kedves 

feleségének és kislányuknak, hogy elfogadták 

felkérésünket a bíró és a bíróné tisztére.   

13 órakor a Hivataltól a Művelődési Házig nagyszámú 

közönség kísérte a menettáncosokat a főutcán. 

Köszönjük, hogy az idei évben is nagyszámú táncos vett 

részt a menettánc próbáin, viseletet öltött és 

megörvendeztette a közönséget táncával. Köszönjük a 

felkészítést Falusi Zsanettnek, Falusi Henriettnek és Tajti 

Annának.  

15 órától a Művelődési Ház udvarán kulturális műsort 

láthattak az érdeklődők a színpadon, köszönjük a 

fellépést a Kálmán Lajos Népdalkörnek, a 

kiskunfélegyházi, a bugaci felnőtt néptánccsoport 

táncosainak, és felkészítőjüknek, Kátai Tibornak, a 

Nyugdíjas Klub táncosainak, Varga Álmosnak és Varga 

Miskének, az iskola néptáncos csoportjának és 

felkészítőjüknek Varga Andreasnak. Külön köszönetet 

szeretnénk mondani a rendezvénysátor hangosításáért 

Kósa Istvánnak. Köszönet illeti még a Rigó József ÁMK 

iskolai dolgozóit, valamint a Nagycsaládos Egyesület 

tagjait és Antal Istvánnét, Balogh Mihályt, a kézműves 

foglalkozást tartó tanár néniket, Kanyó Renátát, Fekete 

Katalint, Feketéné Papp Évikét, Kovácsné Kiss Évának 

és a drámacsoportnak, hogy hozzájárultak a délutáni 

udvari programok sikeréhez. Köszönjük továbbá a 

borkóstolóhoz kapott felajánlásokat Antal Imrének és 

családjának, Dobszai Csabának és Szőke Tóth Mihálynak 

Bócsa polgármesterének. A bor mellé fogyasztott 

pogácsát a Fornetti Kft.-nek kell megköszönnünk. 

Tovább sorolva a rendezvény támogatóit, segítőit 

köszönetet szeretnénk még mondani: a bócsai Abonyi 

Fogadónak és Tóth Zsoltnak, Szalai Istvánnak és 

családjának, Görög Gergőnek, Bálint Dezsőnek, Polyák 

Pékségnek, Ficsór Szilviának, Szabó Csillának, Szálas 

Ferencnek, Varga Mihályné Székely Emesének, Varga 

Mihálynak, Farkas Katalinnak, Flóring Pálnak, a Bugaci 

Önkormányzatnak, az Abonyi Imre Fogathajtó 

Egyesületnek, Kunszabó Ferencnek és Korom Józsefnek, 

Juhász Lászlónak, a Bugacpuszta Kft.-nek és Fekete 

Sándornak, a környező településekről érkező fogatok 

tulajdonosainak, Trecskóné Nagy Marikának, Czinkóczi 

Zoltánnak, Czakó Mihálynak, Szeleczki Sándornak, a 

Bugaci Polgárőr Egyesületnek, Gilicze Istvánnak, Néma 

Lászlónak, a Klára butiknak, Csontosné Androvicz 

Erikának.  

Külön köszönetet érdemelnek  Görög Gergő és családja, 

Vetró Mária és Tarjányi Mária akik összefogva kedves, 

vendégszerető kínálással várták a felvonulókat. 

Virág Veronikának külön köszönjük a szervezés és 

lebonyolítás során nyújtott nélkülözhetetlen segítségét. 

Köszönetet szeretnénk még mondani Mészárosné 

Gizikének és családjának, valamint a hivatal karbantartó 

brigádjának és a segítő közmunkásoknak.  

Egyesületünk nevében minden kedves vendégnek 

köszönjük, hogy ismét ellátogattak hagyományőrző 

programunkra, reméljük, hogy ez alkalommal is jól 

szórakoztak a Szüreti Mulatságon és jól kitáncolták 

magukat a reggelig tartó bálban. 

Tóth Mariann 

 

GAZDÁLKODÓK FIGYELEM! 
 

A Magyar Agrárkamara átmeneti elnöke Győrffy Balázs 
Úr intézkedésének megfelelően, az agrárkamarai 
regisztráció határidőben történő végrehajtása 
érdekében munkaidőn túl  is fogadóórát tartok az alábbi 
helyen és időpontban: 
Helyszín:  Agrárinformációs Iroda  
                  Bugac,    Szabadság tér 19.  
 november   8.-án  csütörtökön 16

30.
 -18

30
 

 november 15.-én csütörtökön 16
30.

 -18
30 

 november 22.-én csütörtökön 16
30.

 -18
30

 
 november 29.-én csütörtökön 16

30.
 -18

30
 

 
  Csányi  György                       

agrárkamarai tanácsadó 

        06/30/288-18-80   

 

MEGHÍVÓ 
 

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK    

BÁCS-KISKUN MEGYEI EGYESÜLETE 

BUGACI  

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK 

CSOPORTJA 
 

2012. november 8-án  
/csütörtökön /  

14 órakor  
 

gyűlést tart  a Bugac Általános Iskolában / 

Szabadságtér 7./ 

Szeretettel várjuk tagjainkat és minden 

érdeklődőt! 
Ezzel egyidőben a helyszínen: 

 

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK és 

REHABILITÁCIÓS TERMÉKEK BEMUTATÁSA 

FORGALMAZÁSA. 

 

SZAKORVOSI RENDELÉS /14 órától/ 

- ORTOPÉD LÁBBELIK, TALPBETÉTEK 
 

Helyszínen egyedi méretvétel 

/A szükséges iratokat hozzák magukkal:szig., TAJ 

kártya esetleg közgyógyellátási igazolvány/ 

Információ: 

  Kiss Józsefné 

  / Tel.:76/362-166 vagy 06704539181 



 


