
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

TTIISSZZTTEELLTT  BBUUGGAACCII  ––BBUUGGAACCPPUUSSZZTTAAHHÁÁZZII  

LLAAKKOOSSOOKK!!  
 

ÉRTESÍTÉS 

TELKEN BELÜLI LAKOSSÁGI 

SZENNYVÍZBEKÖTÉSI MUNKÁK VÉGZÉSÉRŐL 

Tisztelt Lakótelek tulajdonosok! 

 
A Bugaci Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat 

részéről tájékoztatjuk az érintett lakótelek tulajdonosokat, 

hogy a telken belül elvégzett szennyvízbekötések 

hálózatra történő rákötéseket 2015. október 12-től a 

megbízott vállalkozó közreműködésével megkezdjük. 

Kérjük az érintett lakótelek-tulajdonosokat, hogy a 

hálózatra történő rákötési munkák elvégzéséhez az építési 

területet és a telekre történő bejutást szíveskedjenek 

biztosítani. Esetleges további időpont egyeztetéssel az 

alábbi megjelölt kivitelezőkhöz fordulhatnak: 

 

1./ Marosvölgyi Ferenc egyéni vállalkozó  

Tel.: 06-20-944 2827 ( Dózsa György utca, Móricz Zs. 

utca, Mikszáth Kálmán utca, Mendel Gáspár köz) 

2./ Bau LML Logistic Kft. Munkavezező: Bende Tibor 

Tel.: 06-30-3492778 (Ady E. utca, Petőfi S. utca, Bartók 

Béla utca, Régi Templom utca, Felszabadulás 

utca, Kada Elek utca, Alkotmány utca, Rákóczi utca, 

Árpád utca,Kossuth L. utca, Jakabi utca, Orgoványi utca, 

Cserény utca) 

Azon lakótelek tulajdonosok, akik az érdekeltségi 

hozzájárulásként a 70000 Ft összeget már befizették, a 

szennyvízhálózatra történő rácsatlakozási munkákat  2015. 

október 19-től bármely azon vállalkozóval kiépíttethetik, 

akik az üzemeltetővel előzetesen egyeztettek a belső 

bekötések műszaki követelmények teljesítéséről! Eddig a 

következő vállalkozók tették ezt meg: 

Bau LML Logistic Kft. képv.: Lóczi László   

        Tel.: 06-20-9978171, 

Gémes Károly egyéni vállalkozó Tel.: 06-76 – 464 342 

Marosvölgyi Ferenc egyéni vállalkozó Tel.: 06-20-944 2827 

Virág Zoltán egyéni vállalkozó Tel.: 06-30-218 8259 

 

Felhívjuk a telektulajdonosok figyelmét, hogy a hálózatra 

történő  rácsatlakozást csak abban esetben lehet elvégezni, 

ha a Viziközmű Társulatnak az érdekeltségi hozzájárulást 

maradéktalanul befizette. 

Aki a belső bekötési munkákat saját maga kívánja 

elvégezni, a Polgármesteri Hivatalnál bejelentési 

kötelezettséggel tartozik Tóth Mihály műszaki 

ügyintézőnél. 

Szabó László 
Viziközmű Társulat vezetője 

 

Polgármesteri Hírlevél 
Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 

6114 Bugac, Béke u. 10. 

Tel. 76/575-100,  575-106 

Felelős kiadó: Szabó László 

Készült: 1400 pld-ban 

2015. október 

 

 

 

"Ülj le egy percre, s gyújts egy gyertyát. 

Gondolj most arra, ki fentről vigyáz rád. 

A halállal a létnek nem szakad vége, 

Emlékezz rá, s veled marad örökre!" 

Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi 

Önkormányzat Társult Képviselő-testülete fájó szívvel 

búcsúzik †Trecskó Lászlóné Marikától, aki   1994-től 

Bugacpusztaháza Választási Bizottságának és 1998-tól 

pedig a Szociális Bizottságának volt a tagja 2014-ig.  

 

A Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Szociális 
Szolgáltató Központ munkatársai szívből köszönik az Idősek Világnapja 

alkalmából rendezett  Idősek Hete Rendezvénysorozathoz  nyújtott 

mindennemű támogatást, felajánlást és közreműködést.   

            KÖSZÖNETET MONDUNK 

A hétfői napon   a rendezvényhetet megnyitó ünnepi szentmisét Ruskó 

Norbert Atyának. 

Kedden a „Bűnmegelőzési nap” keretében  a rendkívül hasznos, 

tartalmas, gyakorlatias előadásért, mely minden résztvevő 

 (a szervezőknek is) számára tanulságokkal és jó tanáccsal szolgált. A 
Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság kollegáinak Kovács Gizella 

címzetes r. őrnagynak, és Káli Richárd címzetes t.r.tzls körzeti 

megbízottnak. 
 Az önvédelmi bemutatóért Déri Csabának és a Bugaci Judo Klubnak. 

Szerdán „Egészségnapunkon” az idősek mindennapjait érintő 

egészségügyi problémákról, betegségekről szóló színvonalas 
előadásokért Dr. Körtvélyessy András Kiskunfélegyházi Kórház 

Igazgatója, reumatológus szakorvos Úrnak; Dr. Bank Gyula Zsolt Bács-

Kiskun Megyei Kórház Főorvosának;   
Csősziné Juhász Ildikó Kiskunfélegyházi Kórház Ápolási Igazgatójának. 

Az ingyenes egészségvédelmi szűrővizsgálatok elvégzéséért a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Járványügyi 
Osztály kollégáinak Dr. Lehoczki Nyinának, Dr. Lehoczki Károlynak és 

Markó Zoltánnénak. 

Csütörtökön az Idősek Világnapján megtartott emlékezetes kulturális 
ünnepi műsor résztvevőinek közreműködéséért, mellyel a rendezvény 

színvonalát emelték: 

A Padkaporos Néptáncegyüttes bugaci és kiskunfélegyházi gyermek 
néptáncos csoportjának és felkészítő tanáruknak Kátai Tibornak, 

A Kálmán Lajos Népdalkörnek valamint a Nyugdíjas 

Néptánccsoportnak, a Rigó József ÁMK „Nyuszi-Csoportos” 
óvodásainak és felkészítő óvónőiknek, Gyukics Miklósnénak  és 

Takácsné Vörös Ibolyának. Továbbá Lesták Sándornénak Herbály 

Jánosnénak, Szabó Pálnénak, Székely Ferencnek, Gulyás László 
vándormuzsikus fellépésének finanszírozásáért Bugac Nagyközség 

Önkormányzatának. 
Pénteken a Szociális Szolgáltató Központ idősek nappali ellátása idősek 

klubja tagjainak valamint a Nyugdíjas Klub tagjainak részére szervezett 

kirándulás a Bugaci pusztára a Pásztormúzeum és Csikósbemutató 
megtekintésének lehetőségéért a Bugac Puszta Kft-nek. 

Fentieken kívül az egész heti támogatást köszönjük: 

A vendégváró péksüteményeket a Fornetti Kft-nek, gyümölcsöket Szalai 
Istvánnak és kedves Családjának,  szép almákat a NEDEL-MARKET 

Ker. és Szolg. Kft.-nek, Nedelkovics Dávidnak, gyönyörű asztaldíszt 

Szabó Csillának,  előadók ajándékához felajánlott mézeket Szűcs 
Tibornak,  kirándulás (busz költség) támogatását  Juhász Lászlónak. 

Ősborókás Gyógyszertárnak az ásványvizeket és poharakat, Borics 

Zoltánnak a szalvétát, a műanyag poharakat és Balogh Mihálynak a 
csütörtöki süteményekhez történő segítséget. 

Valamint köszönjük, hogy rendezvényeinket oly sokan megtisztelték 

jelenlétükkel!                        Szociális Szolgáltató Központ  
                                                 Rádiné Tabi Anita intézményvezető 

XXI. évf. 13. sz. 



XV. Amatőr Kézműves Kiállítás 
Szeptember 5-12. között rendeztük meg a XV. Amatőr 

Kézműves Kiállítást a Művelődési Házban. 
Az idei tárlaton több mint 20 gyermek és közel 40 
felnőtt alkotó több, mint 800 alkotását tekinthették 
meg látogatóink, megismerve ezzel közel 20 kézműves 
technikát. Bugac település mellett érkeztek vendég 
kiállítók Kiskunfélegyházáról, Kecskemétről, 
Ballószögről, Tiszaalpárról, Budapestről, Bábolnáról, 
Erdőszéplakról. 
A megnyitó ünnepségen Bajnóczi Orsolya 
hegedűjátékával köszöntötte a vendégeket. Ezúton is 
köszönjük, hogy színesítette a megnyitó ünnepséget! 
 
IDEI KIÁLLÍTÓINK: 
 
Szemerédy Ferencné–hímzés, Szociális Szolgáltató 
Központ – hímzés, Nyúzó Edina – hímzés, transzfer-
technika, kézzel, géppel varrás, Szűcs Jánosné – 
hímzés, Néma Lászlóné – hímzés, Krizsák –Simsik 
Bernadett-horgolás, Tóthné Trecskó Erika – horgolás, 
Lesták Sándorné – horgolás, kötés, Berta Józsefné – 
horgolás, Manga Aranka – horgolás, kötés, foltvarrás, 
Kelemenné Guba Tünde – foltvarrás, Megyesi Judit – 
foltvarrás, Farkas Brigitta – foltvarrás, Balassi 
Istvánné – lószőr-ékszer készítés, csuhémunkák, 
horgolás, bohóckészítés, ékszer 
 készítés magokból, Kapás Alida Éva – vesszőfonás, 
Gergely István – vesszőfonás, Gábor Mihály – 
vesszőfonás, Paorné Rózsa Foltissimo Foltvarrókör 
Kecskemét – foltvarrás, Juhász Dora Péterné – szövés, 
Varga Mihályné Székely Emese – szövés, Feketéné 
Papp Éva – tűzzománc technika, Juhász Mária Ibolya 
– kerámia, varrás, Bajnóczi Ferenc – festmények, Alina 
Walter–festmények, Nagy Orsolya – fazekasság, 
György László – fafaragás, Lesták Nikoletta–
festmények, Lesták Evelin–ékszerkészítés, Flóring 
Józsefné–hímzés, Deli Mihályné–foltvarrás, 
dobozfonás papírból, Kerekesné Váradi Mariann–
kötés, horgolás, Juhász László–kerámia, Dávidné 
Borics Andrea–horgolás, Kengyel-Virág Veronika–
foltvarrás, kötés, Szabóné György Mária (Bábolna)–
foltvarrás, Csősz Barbara és Társa–egyedi dobozok 
készítése. 
Rigó József ÁMK Általános Iskolájának tanulói 
tűnemezelés, kerámia és tűzzománc alkotásokat 
készítettek Feketéné Papp Éva tanárnő vezetésével: 
Varga Mihály, Petróczi Lilla, Ország Győző, Pallagi 
Vanda, Szabó Judit Ibolya, Tóth Ibolya, Halmi Bence, 
Petróczi Szabolcs, Szénási Zoltán, Kakuszi 
Kasszandra, Király Adrienn, Szíjjártó Anita, Görög 
Adrienn, Vécsei Renáta, Kiss Hajnalka, Papp Viktória, 
Fehér Roberta, Fekete Emese, Bálint Dorina, Seregély 
Réka, Szécsényi János, Fehér Eszter, Ország Fanni, 
Szűcs Evodia Napsugár 
 

A közönség ebben az évben is leadhatta voksait az 
általa legszebbnek ítélt munkákra. 
A három legtöbb szavazatot kapott alkotó: 

1. Deli Mihályné foltvarrás 
2. Balassi Istvánné: csuhémunkák, lószőrékszer, 

magékszer, horgolás 
3. György László: fafaragás 

                                              Gratulálunk! 
 
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, 
aki segítette a kiállítás létrejöttét! 
Végül szeretnénk köszönetet mondani minden kiállítónak, 
amiért megtisztelt minket azzal, hogy rendelkezésünkre 
bocsátotta munkáit! További alkotó tevékenységükhöz sok 
sikert, jó egészséget, sok ötletet kívánunk, és bízunk abban, 
hogy két év múlva újra találkozunk a kiállításon.                   

                                                     Borics Krisztina 

 

FELHÍVÁS! 
 

A Nyugdíjas klub néptánccsoportja táncolni szerető – nem 

csak szépkorú – új tagokat vár köreibe. 

Jelentkezni lehet /személyesen/ hétfőnként 16:00 órakor a 

próbákon, a Művelődési Házban a 36/70/ 3191933-as 

telefonon Varga Mihályné  Székely Emesénél 

 

BBUURRSSAA  HHUUNNGGAARRIICCAA  

          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  

 

2015. november 09. napjáig 
nyújthatják be.  

A pályázattal kapcsolatban  információ a szociális 

ügyintézőnél kérhető, vagy a www. bugac. hu honlapon 

található. 

Bugac és Bugacpusztaháza  
Községek Önkormányzata 

 

TANKÖNYVTÁMOGATÁS 

AAzz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  iiddéénn  iiss  ttáámmooggaattjjaa  aazz  

ookkttaattáássii  iinnttéézzmméénnyyeekkbbeenn  ttaannuullóó  ddiiáákkookkaatt,,    

hhaallllggaattóókkaatt..  

TTáájjéékkoozzttaattjjuukk  aa  sszzüüllőőkkeett,,  

hhooggyy  BBuuggaacc  ééss  BBuuggaaccppuusszzttaahháázzaa  KKöözzssééggeekk  TTáárrssuulltt  

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  22001155--bbeenn  iiss  

ttaannkköönnyyvvttáámmooggaattáássbbaann  rréésszzeessííttii  aa  kköözzéépp--  ééss  

ffeellssőőffookkúú  ttaannuullmmáánnyyookkaatt  ffoollyyttaattóó  ggyyeerrmmeekkeekkeett..  

AA  sszzaakkmmuunnkkáássttaannuullóókk  ééss  kköözzééppiisskkoolláássookk  eeggyysszzeerrii  

33000000  FFtt,,  aa  ffőőiisskkoolláánn,,  eeggyyeetteemmeenn  ttaannuullmmáánnyyookkaatt  ffoollyyttaattóókk  

eeggyysszzeerrii  55000000  FFtt  ttáámmooggaattáássbbaann  rréésszzeessüüllnneekk..AA  kkiiffiizzeettééss  22001155..  

ookkttóóbbeerr  2277  --  2288--áánn  ttöörrttéénniikk,,    22001155//22001166  ttaannéévvrree  vvoonnaattkkoozzóó,,  

éérrvvéénnyyeess  iisskkoollaallááttooggaattáássii  iiggaazzoollááss  bbeeccssaattoolláássáávvaall,,  aa  HHiivvaattaall  

PPéénnzzttáárráábbaann  //eemmeelleetteenn//nnaappoonnttaa  99  ––  1155  óórrááiigg..                                              

//KKéérrjjüükk  aa  hhaattáárriiddőőkk  ppoonnttooss  bbeettaarrttáássáátt..//  



VV..  JJuuhháásszz  KKáárroollyy  SSaakkkk  

EEmmlléékkvveerrsseennyy  ((22001155..1100..3311))  
A verseny célja minden év őszén, a névadó (1966-2010), a Bugaci 

Diák Sportegyesület Sakk szakosztály-vezetőjének emléke előtt 

tisztelegni, valamint a sakkon keresztül a sportbarátságot ápolni.  

 

Köszöntjük az eddigi versenyek legjobbjait:  

2011.1. Varga Klára(wm) 6,5, 2.Kovács Zoltán 6,- 3. 

Retkes Péter 5,5. 

 2012.1. Varga Klára(wm) 7,- 2. 

Juhász Barbara(wfm)6,- 3. 

Berta Sándor 5,-.  

2013.1. Varga Klára(wm) 6.5, 2. 

Juhász Barbara(wfm)6,- 3. Juhász Bence 5,-.  

2014.1-2.Mihók Olivér(m)-Juhász Barbara(wfm) 6-6 pont,  

3.Keresztes Richárd (fm)5,5.  

 

Juhasz Karoly Memorial 2015 BLITZ OPEN Versenykiírás 

(változtatás joga fenntartva)  

Rendező: Rigó József ÁMK Művelődési Háza  

Támogatók: Bugac Nagyközségi Önkormányzat, Rigó József ÁMK 

Művelődési Háza, Bugaci Diák Sportegyesület.  

A verseny helye: 

6114 Bugac, Béke u.27 

ideje: 

2015. október 31(szombat) 9.00-14.00 óra 
 

Nevezés október 28-ig, 

e-mail-ben: lotuszvendeghaz@gmail.com, vagy 

telefonon:30/364-9519. 
A határidőig jelentkezett (Open, Amatőr) versenyzők részére a 

rendezők ebéddel készülnek és frissítőkkel fognak kedveskedni, 

helyszíni nevezést csak korlátozott számban tudnak fogadni! Élő-

elszámolásra előjegyezve  

A rendezvény programja: 9.00-órakor az addig oda-érkezőkkel 

virágot viszünk a temetőbe. Vissza-térve a verseny helyszínére, a 

regisztrálás lezárása és Megnyitó után kezdődhet a játék. Várható 

eredményhirdetés: 14.00 -óra.  

Lebonyolítás: 7 forduló svájci rendszerben, sorsolás számítógépen. A 

játékidő 2*10 perc.  

Főbíró: Seres László (747270), 20/594-5321, Zsűri a helyszínen 

kerül megválasztásra.  

Résztvevők: a versenyen indulhat korra-, nemre- és minősítésre 

tekintet nélkül mindenki, aki FIDE-azonosítóval* rendelkezik és a 

versenykiírásban foglaltaknak eleget tesz.  

Helyezések megállapítása: győz (előbb végez) a (leg)több pontot 

szerzett versenyző. Pont-azonosság esetén Egymás-elleni-eredmény, 

Bucholz-, Berger-SB- érték-, tovább csak a bajnoki/díjazott/ 

helyekért rövidített villám-parti(k) dönthet(nek), melynek szabályait 

adott esetben ismertetjük.  

Díjazás:  

a bajnok egy évre elnyeri a Vándorserleget, az I-III. helyezett Serleg-

, oklevél- és tárgy-díjazásban részesül.  

Különdíj (oklevél-, érem-, vagy tárgyjutalom) elnyerése 

korosztályok- és nemek szerint lehetséges.  

A részvétel költségei: Regisztráció: 600,-Ft (+ utazás, étkezés, stb.) a 

versenyzőket terheli, a lebonyolítás költségeit a rendezők viselik.  

Egyéb: a versenyen a FIDE BLITZ szabályok, a megnyitón 

kihirdetett tudnivalók valamint az általános írott- és íratlan sakk-

szabályok érvényesek. Vitás kérdés felmerülésekor az óvási díj (egy 

nevezési-díj összeg) befizetése után a megnyitón választott zsűri 

döntése a mérvadó.  

A főverseny mellett, vele egyidejűleg AMATŐR-VILLÁM (B-) 

verseny lesz, mely nem minősít Élő-szerzésre! Ezen mindazok 

játszhatnak, akik fenti verseny valamelyik feltételével nem 

rendelkeznek, avagy nem kívánják minősítésüket kockáztatni, 

módosítani, sem villám-élőt szerezni. Különdíjak elnyerése, 

korosztályok stb. szerint lehetséges.  

A rendezvény facebook oldalon is követhető.  

Várjuk mindazok jelentkezését, akik a névadó- és egyben 

mindnyájunk kedvenc sportjának gyakorlásával szeretnének 

tisztelegni emléke előtt!  

                                    Körmendi Etelka főrendező  

LLAAKKÁÁSSCCÉÉLLÚÚ  TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSS  
Bugac Nagyközségi Önkormányzat  és 

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 

Szociális Bizottsága a 2015. szeptemberi 

ülésén döntött a lakásépítési, lakásvásárlási és 

egyéb lakásépítési munkálatok végzése céljára 

adható támogatásra benyújtott kérelmekről. 

Ebben az évben 5 kérelem felelt meg  a 

támogatás megállapításhoz szükséges helyi 

rendeletnek.  Így a bizottságok a 

költségvetésben biztosított  összegből     

400.000 Ft-ot osztottak  szét.  

                                Szabóné Kocsis Orsolya 

 

OVI-BÖLCSI HÍREK 

Megkezdtük a 2015-2016-os nevelési évet, az 

óvodában és a bölcsődében folyamatosan fogadtuk és 

fogadjuk az újonnan érkezőket, mindeközben a 

hétköznapokat programokkal próbáljuk színesíteni. 

Szeptember 19-én a szüreten fellépett a Nyuszi 

csoportosok egy része, vidám műsorral. Az Óvoda és 

a Bölcsőde minden dolgozója sokféle finomságokkal 

(sült tök, kifli-falatkák, tökmag, stb.) és kreatív 

terítésű asztallal látta vendégül a résztvevőket. 

Köszönjük, hogy részt vehettünk az Iskola 

szervezése által szeptember 23-án Dologné Kovács 

Izabella előadásán, amelyen hasznos 

információkhoz, tanácsokhoz jutottunk. 

Szeptember 25-én szüreti mulatságot tartottunk az 

óvodában, ahol vendégül láttuk az Időseket és a 

Polgármester Urat. A hagyományos délelőttünkön a 

gyermekek barkácsoltak, madárijesztőt készítettek, 

ebből kiállítást rendeztünk. A délelőttöt tovább 

színesítette egy bábelőadás, amely mosolyt és 

csodálkozást varázsolt az Idősek arcára is. A 

program zenés-közös mulatsággal és falatozással 

zárult. 

Szeptemberben van a Takarítási Világnap, ennek 

szellemében az óvodások szemetet gyűjtöttek 

(gumikesztyűben), gereblyézték az udvart és 

különböző – ehhez kapcsolódó – játékos 

tevékenységekkel ismerkedtek. 

Szeptember 30-án az óvodában lúdtalp-

bokasüllyedés vizsgálaton vehettek részt az arra 

igényt tartók. 

Október elsején a Nyuszi csoportosok köszöntötték 

az időseket az Idősek Hetén. 

Október 16-ra tervezünk egy Egészség-megőrző 

programot a gyermekek és a szüleik részére. 

BÁLI BEHARANGOZÓ: 

November 14-én a hagyományok szerint 

megrendezésre kerül az SZK jóvoltából a 

jótékonysági Hungarikum Bál. További részletek a 

Plakáton. 

                         Kovács Sándorné 



  

TTIISSZZTTEELLTT  BBUUGGAACCII  ––BBUUGGAACCPPUUSSZZTTAAHHÁÁZZII  

LLAAKKOOSSOOKK!!  

 
TISZTELETTEL HÍVJUK 

a 
LAKOSSÁGOT 

2015. október 22-én 
/csütörtökön/ 

az 1956-os forradalom és szabadságharc 
évfordulójára rendezendő 

megemlékezésre a bugaci temető 
emlékművéhez. 

Az elmúlt évhez hasonlóan közös sétára hívjuk a lakosságot,a 

civil szervezeteket és az intézményeket. A séta 18.00 órakor a 

Művelődési Háztól indul, majd elhelyezzük koszorúinkat és 

gyertyáinkat a forradalom, és a háborúk áldozatainak 

emlékére. A temetőtől a Művelődési Házig fáklyás 

felvonulással emlékezünk az áldozatokra. 

Szabó László                             Kerekes László Zoltán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megnyitott a Marton Húsbolt a                         

piaccsarnokban! 
Szeretettel várunk minden kedves 

vásárlót sok finom és friss áruval! 
 

Nyitva tartásunk:    

Hétfő-Vasárnap szünnap 

Kedd-Péntek                          

7-12- ig 14-17-ig 

Szerda-Csütörtök  

6-13 ig 

Szombat 6-12- ig 
                                 

                                   Marton Péter 
                                                vállalkozó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


