XXII. évfolyam, 10. szám • 2014. október
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Tisztelt Buji lakosok!
„Élned kell majd holnap, ha beköszönt a reggel,
Tágra nyíló szemmel s összetett kezekkel.
Élned kell egy kézért, mely átölel és támaszt,
S mely bármilyen nagy bajban segítséget áraszt.”
(Ismeretlen szerző)
Engedjék meg, hogy ezekkel a
sorokkal fejezzem ki hálámat azért
a támogatásért, amelyet felém nyúj
tottak a 2014. évi önkormányzati
választáson. Szeretnék külön köszö
netet mondani azoknak az embe
reknek, akik a választást megelőző
en szavaikkal, üzeneteikkel biztat
tak, és hozzájárultak ahhoz, hogy
a lakosok többsége a már megkez
dett út folytatását válassza. Megha
tódottsággal tölt el, hogy vannak
olyan segítőkész emberek, akik bát
ran, őszintén, az eredménytől való
félelem nélkül álltak ki mellettem
és biztattak a nehezebb időkben is.
Őszintén köszönöm.
Négy évvel ezelőtt már volt szerencsém átérezni, milyen is az ös�szefogás ereje, amikor Önök a változás mellett döntöttek. Nagy bizalmat
szavaztak nekem, amelyet úgy érzem,
nem győzök elégszer meghálálni.
Most, négy évvel később Önök ismét
döntöttek, de ezúttal nem a „változás”, hanem a „további fejlődés” mellett. Önök, kedves buji lakosok a már
megkezdett munka folytatását választották. Döntésükből következik, továbbra is azt szeretnék, hogy olyan

ütemben fejlődjön kis községünk,
mint az elmúlt négy évben. Köszönöm, hogy nem hitték és nem hiszik
el a lealacsonyító, bántó szavakat, ellenben hittek és hisznek abban, hogy
a megkezdett úton együtt kell haladnunk, ha az előző évekhez hasonló
eredményeket szeretnénk elérni.
Önök mellett nagyon sok, valamikor Bujon élő ember, és a községünkön áthaladók is úgy látják, településünk valóban elindult a fejlődés útján.
Nagy öröm számomra, hogy az Önök
bizalmából és segítségével halad
hatunk tovább. Az összefogás ereje meghatódottsággal tölt el, hiszen
nem túlzok, ha azt mondom, hogy a
sok őszinte, biztató szó ellenére sem
számítottam ilyen nagy támogatásra. Számomra ismét bebizonyosodott,
hogy a közös cél érdekében igenis sikerülhet a nagymértékű összefogás.
Programomat igyekeztem mindenki részére eljuttatni. Önök is láthatják,
rengeteg munka áll előttünk az elkövetkezendő időszakban.
Immáron új összetételű képviselőtestülettel igyekszünk majd az előttünk álló feladatokat lehetőségeink-

hez mérten elvégezni. Terveink szerint folytatjuk majd a közmunkaprogramot, bővítjük az önellátó gazdálkodásunkat. Ezek megvalósításához
olyan emberek segítségére lesz szükség, akik valóban termelő munkát adnak ki a kezükből. Akikre lehet számítani, hiszen szívvel-lélekkel akarnak dolgozni. Csak így tudunk majd
tovább haladni. A múltat magunk mögött hagyva a jövőbe kell néznünk,
hisz Önök döntöttek és felhatalmaztak minket a község további fejlesztésére. Bízom benne, hogy ez a cél lebeg majd mindannyiunk szeme előtt
az elkövetkezendő években.
Kívánom mindenkinek, hogy a következő öt év acsarkodás és gyűlölködés-mentes, ellenben egészségben és
boldogságban teljes legyen. Kívánok
mindenkinek legalább olyan eredményes munkát, mint a mögöttünk lévő
volt. Kívánom, hogy az összefogás
mértéke ne csökkenjen, hanem még
inkább erősödjön. Kívánom, hogy
ne keserűséggel, hanem megbékéléssel nézzenek a jövőbe még azok is,
akik most esetleg nem értenek egyet
a többség döntésével. Higgyünk abban, hogy 2014-ben Bujon egy újabb
reményteli és cselekvő korszak nyílt,
amelyben az igazságon, őszinteségen
és emberségességen alapuló közösség lehet jelen. Az a közösség, ahol az
összefogás valóban hazára talál.
Maradok tisztelettel:
Barta Miklós Ferenc
polgármester

2014. október

2

Átadtuk az egészségházat
Hihetetlen öröm számunkra, hogy
az elmúlt 4 évben ehhez hasonló fejlesztéseket valósíthattunk meg, önerőből és pályázati támogatások igénybe vételével. Kijelenthetem, Buj Község elindult a fejlődés útján az Önök bizalmából. Úgy hiszem, ez visszaigazolás lehet a buji lakosoknak. Mi igyekeztünk mindent megtenni annak érdekében, hogy megszolgáljuk bizalmukat.
Nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy a
vállalt 4 év alatt a településünkön található intézmények jelentős részét felújítsuk, átépítsük és a különböző területek
arculatát pozitív irányba változtassuk.
Nem régen avattuk az egységes óvoda-bölcsődénket, mely a megye egyik
legfejlettebb intézményének mondható.
Most pedig itt állunk ez előtt a gyönyörű egészségközpont előtt, melynek átadására ma ünnepélyes keretek között
kerülhet sor. De mielőtt a szalagot átvágnánk, engedjenek meg pár gondolatot a projektről, a beruházásról.
2012-ben lehetőség nyílt egészségügyi alapellátás és egészségházak fejlesztésére az Észak-Alföldi Operatív
Program keretén belül. Szükségesnek
tartottuk ezen pályázat elindítását. Bár
évekkel ezelőtt kettő orvosi rendelője is
volt a községnek, azok sajnos megszüntetésre kerültek, így jelenleg községünk
nem rendelkezik saját orvosi rendelővel. Eddigi egészségházunk pedig sajnos nem felel meg a mai kor igényeinek.
Rövid időn belül pozitív elbírálásban részesítették az Önkormányzat
egészségház fejlesztésére beadott pá
lyázatát. 56.565.165,– Ft vissza nem térítendő támogatást kapott Önkormány-

zatunk, mely támogatás mértéke 100%os finanszírozású volt.
Ennek a projektnek a célja Buj
község lakosai számára egy új Integrált Központ kialakítása, a 21. századi követelményeknek megfelelő szintű,
komplex módon akadálymentesített orvosi, fogorvosi, védőnői rendelő kialakítása.
Buj Község Önkormányzata ezzel a
projekttel a község orvosi ellátásának
javítását tűzte ki célul. Megújuló energiaforrások használatával, környezetbarát, energiatakarékos üzemeltetéssel
gazdaságos működtetést érhetünk el. A
projekt eredményeképpen 70 nm-es bővítés után egy 225 nm alapterületű, felújított intézmény került kialakításra. A
felújítás fő műszaki elemei a következők lettek:
• Az épület tetőhéjazata, összes nyílászárója, a burkolatok, a gépészeti és
elektromos berendezések, vezetékek,
valamint a falszerkezetek nagy része elbontásra került.
• A projekt belső tartalmát tekintve
teljes felújítás valósult meg, hiszen a tetőszerkezet felújítása, bővítése, új burkolatok és nyílászárók beépítése, teljes
újravakolás, festés mind erre utalnak.
• Nagyon fontos szempont a felújítás során az energiatakarékosság, ezért
az épületre 7-20 cm-es hőszigetelést
vittek fel a szakemberek.
• A bővítés eredményeképpen meg
növekedett épületben új falszerkezetet
alakítottak ki olyan módon, hogy a létrejövő helyiségek mérete megfeleljen
az orvosi rendelők felé támasztott szabályoknak.

Nagy Sándor, a Sandhal Kft. ügyvezetője
átadja az Egészségház kulcsát

Tiszteletes asszony megáldja az épületet

Barta Miklós Ferenc polgármester úr
ismerteti a projektet

Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő úr köszönti
a megjelenteket
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Képviselő úr megtekinti az épületet

Koccintás

• A felújítás, bővítés után a következő helyiségek állnak rendelkezésre: orvosi rendelő, fogorvosi rendelő,
2 db váróterem, terhes gondozó, adminisztrációs helyiség, 2 db akadálymen-

Román István agrárszakképzését felelős
helyettes államtitkár úr pohárköszöntője

tes női mellékhelyiség, 2 db
férfi mellékhelyiség és mosdó, konzultációs helyiség, 3
db közlekedő, pihenő, külön szélfogó és babakocsi
tároló, 2 db személyzeti öltöző, 2 db személyzeti mellékhelyiség és mosdó, 2 db
személyzeti zuhanyzó, személyzeti tartózkodó, szen�nyes tároló, takarító tároló.
• A projekt keretében
megvalósult az ingatlanhoz
tartozó udvar felújítása is.
Összesen 457 nm-en, ahol
kialakításra került 9 db parkoló, 6 cm vastag térkő burkolattal, melyek közül egy akadálymentes parkoló
lett, továbbá az út és a járdaburkolat is
felújításra került.
A település vezetése, valamint a
szakmai személyzet kiemelten fontosnak tartja, hogy a lakosok számára magas színvonalú egészségügyi szolgáltatást nyújtson, így nagy hangsúlyt is fektet annak fenntartására, és arra, hogy a
praxisokat megfelelő, kiemelt szakmai
tudással rendelkező személyzet lássa el.
Köszönettel tartozunk, amiért az önkormányzatok segítséget kapnak ilyen
pályázatok elindításában. Köszönetet
kell mondanom dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő úrnak nagymértékű támogatásáért, segítségnyújtásáért.
Köszönetet kell mondanom dr. Németh
Károly jegyző úrnak a példás, magas
fokú és áldozatos szakmai munkájáért.
Szeretném megköszönni a Sandhal Kft.
ügyvezetőjének, Nagy Sándor kivitelező úrnak kiemelkedő szakmai munkáját, melyet a projekt vezetése közben tanúsított. Nagy Sándor úr már korábban
is bizonyított településünkön, a Szociális Alapszolgáltató épületünk, az Esélyegyenlőségi Központunk és a Református templomunk felújításánál. Köszönjük, hogy példás munkájával egy ilyen

Szalagátvágás

gyönyörű intézményt varázsolt a régi,
leamortizálódott pártház épületünkből.
Reménykedem abban, hogy a közeljövőben hasonló jellegű beruházásokat
valósíthatunk meg. Remélem, hogy az
Önök segítségével, támogatásával következő célként az általános iskola felújítására is sor kerülhet. Az utolsó pillanatig dolgozunk. Az intézmény felújítására nem régen adtunk be egy energetikai pályázatot. Ennek segítségével az
intézmény külső homlokzat szigetelését, nyílászárók cseréjét, tetőtér szigetelését, napelem és napkollektor rendszer kiépítését, megújuló energiájú fűtésrendszer kiépítését szeretnénk megvalósítani, mely az egészségházhoz hasonlóan 100%-os támogatási intenzitású lenne.
Én kívánok Önöknek erős hitet ahhoz, hogy együtt építhessük, szépíthessük tovább Bujt, hogy még élhetőbbé
tehessük kis községünket. Itt a bizonyíték, hogy nagy összefogással igen is képesek vagyunk ilyen szép eredményeket elérni.
És kívánok Önöknek erőt, jó egészséget az előttünk álló időszakra.

Szalagok átadása a résztvevőknek

Barta Miklós Ferenc
polgármester
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IDŐSEK NAPJA
„Nem öreggé válni, hanem
az öregséget hordozni művészet”.

Ezzel a Goethe idézettel nyi
tottuk meg ebben az évben is
megrendezésre kerülő közsé
gi idősek napi ünnepségünket,
melyet október 1-én délután
tartottunk meg az általános is
kola tornatermében.
Az ünnepséget megnyitó Goethe gondolat fejezi ki talán a legjobban azt, amit az idős emberek már na-

Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő
ünnepi beszéde

Meghívott ünnepeltek

gyon jól tudnak, hogy megöregedni
nem kis dolog, mert ebből az állapotból nem részesedik mindenki, és méltósággal megöregedni nem mindenki
tud.
Nehéz elfogadni, hogy az idő előre haladtával az idős emberek minden nap veszítenek valamit – testi
erőt, egészséget, munkabíró képességet, gyakran emberi kapcsolatokat),
de sok fontos dolgot nyernek is – böl
csességet, tapasztalatot, megfontolt
ságot, melyet az ember csak évekkel
nyerhet.
Fontos lenne, hogy a fiataloknak,
a jövő nemzedékének úgy kellene

Seszták Oszkár köszöntője

Polgármesteri köszöntő

Szabó Jánosné, Piroska néni a legidősebb
női vendég az ünnepségen

Az óvodás gyermekek műsora
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Udvari János bácsi, a legidősebb férfi
vendég az ünnepségen

Béres Miklós bácsi műsora

Meghívott vendég,
Csongrádi Kata művésznő

dolgoznia, hogy ezeket a bölcsességeket meghallgassák és
mindennapi munkájukba beépítsük.
Tisztelni kell az időseket, a szépkorúakat ezekért az erényeikért, és nem csak október 1-jén, az idősek világnapján,

az idősek hónapjában. Fogadják képeink az ünnepség mű
soraiból.
Vargáné Bukai Andrea
SZAK vezető

Az iskola néptánc csoportjának műsora

Az általános iskola énekkara

A Napfény Nyugdíjas Egyesület énekkara

A táncos lábú szépkorúak
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Mihály-napi vásár az óvodában
„Tetőn a nap áll a vásár,
faluszéli nagy nyárfánál.
Alkusznak ott juhra, lóra,
kis teknőre, nagy hordóra."
Szeptember 26-án az óvoda udva
ra benépesedett vásározókkal és vásár
lókkal, hogy felelevenítsék a Mihály-na
pi vásár hagyományait, felidézzék a rég
múlt idők hangulatát.
Intézményünk a Társadalmi Megújulás
Operatív Program 3. 2. 13-12 számú Kulturális Intézmények részvétele a tanórán
kívüli nevelési feladatok ellátásában című
pályázat keretében 1.480.000,– Ft támogatást nyert.
A második jeles nap, mellyel a katica
csoportos gyerekek e pályázat keretében
megismerkedhettek a Mihály nap. A hét
örömteli készülődéssel és lázas izgalom
ban telt. A gyerekek kézműves foglalkozások keretében vásári portékákat készítettek, mézeskalácsot sütöttek, kukoricát

pattogtattak és fűztek, almából kompótot
készítettek. A karbantartók kreativitását és
kézügyességét dicsérte egy nádból készült
kunyhó, amely az udvaron lett felállítva,
ezzel is felidézve a pásztorok szabad állattartását, életmódját.
A témahét során sok hasznos ismere
tet sajátíthattak el a középső csoportos apróságok. Új kifejezésekkel bővült szókin
csük (olcsó, drága, pendely, suba, bunda,
számadó, guba, cifraszűr, csupor…), a vásárlás során gyakorolhatták az egymásra
való odafigyelést, a türelmet, az udvariasságot, a vásárlási szokásokat. Megismerkedtek az állattartási szokásokkal, az állattartók életmódjával, a jeles naphoz kapcsolódó időjárási megfigyelésekkel, szólásokkal.
A gyerekek a témahét utolsó napján
népviseletet idéző ruhába bújtak, és vásári jelenettel, valamint pásztorjátékkal kedveskedtek a meghívott vendégeknek. Az
óvoda udvara hatalmas vásári forgataggá változott, ahol mézeskalácsos, rőfös,

Jaj, de jó, a habos sütemény…

Játék vásár kínálata

Megismerni a kanászt cifra járásáról…

Asszonyok, asszonyok!
Gatyamadzag, pendelymadzag, csak vegyenek, vegyenek!

Vásári mulatság…
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madzagos, kalapos, pereces, csalogatta kikiáltóval portékájához
az „asszonyokat", „legényeket", majd tánccal zárult műsorunk. A
Mihály nap kirakodóvásárral és „ovi cuki”-val folytatódott. Minden kedves szülőnek és támogatónak köszönetünket fejezzük ki,
hiszen rendezvényünk olyan sikeres volt, hogy 92.000,– Ft-ot sikerült árulnunk. A befolyt összegből rendezvényeink hangosításához szükséges eszközöket szeretnénk vásárolni.
A Mihály nap keretében megszerveztük az „Ültess egy fát a
jövő nemzedékéért” akciót is, amellyel az volt a célunk, hogy az
óvoda udvarát beparkosítsuk, otthonosabbá tegyük. Támogatóink
önzetlen segítségével 12 db lombhullató fa, 6 db dísztuja és 5 db

kúszótuja került elültetésre. (A felajánlott növények értéke közel
75.000,– Ft)
Köszönetünket fejezzük ki adományozóinknak: Barta Miklós
Ferencnek, Dr. Németh Károlynak és Dr. Némethné Kósa Móni
kának, Toma Lászlónak, Munkácsiné Kolozsi Katalinnak, Fazekas Andrásnak, Buhajla Jánosnak, Kiss Józsefnének, Mester Jánosnak, a Napfény Nyugdíjas Egyesület tagjainak, Takács Lászlónak, Mikovics Miklósnénak és Mikovics Miklósnak, Harkály
Gyulánénak és Harkály Gyulának, Pápa Józsefnek, Nyalka Anitának, Fazekas Jánosnak.
Harkály Gyuláné intézményvezető

Réka színésznő a büszkeségünk
(Válogatás a PEPITA magazin 2014.
augusztusi VIII. évf. 8. számában megje
lent, „Úton a siker felé” rovat, „Az a leg
fontosabb, hogy szeressenek a nézők” cí
mű cikkből, Tarnóczy Orsolya újságíró
engedélyével.)
Egy-egy iskolából sok tanítvány kerül ki, akikre igazán büszkék lehetünk, de
színész – az igazán ritkán adatik meg, hiszen ehhez a pályához különös tehetség
kell. Ezért érdekel bennünket minden fellépés, hírek Laurinyecz Réka háza tájáról
– úgy érezzük az „alapok” lerakásánál mi
is jelen voltunk…
A fentebb megjelent cikk terjedelme nagy, ezért néhány gondolatot emelek ki belőle, elsősorban azokat, amelyek
a „gyökereket” említik:
Újságíró: Gyermeki lélekkel megál
dott csábító. A szeme csillog, huncu
tul mosolyog. Laurinyecz Réka nem tud
észrevétlen maradni, mint egy mágnes,
vonzza a tekinteteket. A Hadart Művésze
ti Társulás és a Gergely Theáter előadásaiban tűnik fel. Teljesen
mindegy, hol találkozunk vele, színházban vagy a hétköznapok
ban, nem tehetünk mást, figyelnünk kell rá. Mi indított el ezen a
pályán?
Réka: A szüleimnek köszönhetően kiskoromban rengeteget
jártam a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházba. Már akkor
tudtam, hogy mindazt a pozitív élményt, amit a színháztól kaptam, egyszer szeretném én átadni. Megmagyarázhatatlanul vonzott a színpad.
Újságíró: A családod mit szólt a határozott elképzelésedhez?
Réka: Örültek neki. Édesapám ének-matematikatanár, édesanyám tanítónő, és az iskolai énekkarral nagyon sok helyen meg
fordultam a világban. Szóval a zene mindig jelen volt az életünkben. Ennek köszönhetően a fiatalabb nővérem zongoratanárnő lett, én a színpadot választottam.

A középiskola után jelentkeztem a
Pesti Magyar Színiakadémiára, ahol Huszár László lett az osztályfőnököm, a
mesterem. Az iskola elvégzése után A
doktor úr című darabban játszottam a
Budaőrsi Játékszínben.
Meg voltam szeppenve, hiszen szem
pillantás alatt olyan nagy művészek mellett találtam magam, mint Magyar Attila,
Pikali Gerda, Timkó Eszter – mindenki
nagyon kedvesen fogadott. Vándor Éva
pedig, óriási ikon számomra. Amikor
megtudtam, hogy együtt fogunk játszani,
napokig a felhők fölött jártam.
Újságíró: A doktor úr után mi volt a
következő feladatod?
Réka: Az I love musical, a Vőlegény
című komédia, a Tanulmány a nőkről cí
mű darab. A Gergely Theáterben elképesztő színészekkel játszottam együtt,
mint Csomor Csilla, R. Kárpáti Péter,
Szabó Máté.
Nagyjából három évvel ezelőtt kezdtem el szinkronizálni. Most már egyre
nagyobb feladatokat kapok. Szeretnék egyszer egy igazi Disneymesét szinkronizálni.
Újságíró: Megmaradtál igazi gyereknek…
Réka: Sokszor azt érzem, hogy igen. Még nem törték el a
szárnyaimat. Hiszek abban, hogy az álmok valóra válnak. Azt
gondolom, hogy komoly, erősebb drámai szerepekhez még érnem kell. Persze, vannak szerepálmaim. Az a legfontosabb, hogy
szeressenek a nézők. Szeressék mindazt, amit kapnak tőlem. És
én sokáig tudjak nekik adni!
Mi is azt kívánjuk itt a szülőfaludban Réka színésznő, hogy
az álmaid váljanak valóra, és sokszor lássunk a színpadon! Szerezz nekünk örömet, mint tavaly tanítványainknak, amikor egy
budapesti kirándulás alkalmával csodálhattak meg Téged a Játékszínben.
Lejegyezte: Munkácsiné Kolozsi Katalin

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás köszönetemet szeretném kifejezni mindenkinek, aki személyesen, vagy gondolatban részt vett a család fájdalmában.
Köszönet az Önkormányzatnak, az általános iskolának, a Postahivatalnak, a Kollégáknak, volt osztálytársainak, tanítványainak,
barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, az elszármazott buji embereknek az együttérzésükért, a vigasztaló szavakért.
Fodor Gáborné
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DSE SPORTHÍREK
Az idén már 12. alkalommal rendeztük meg az Elke Kupa labdarúgó tornát.
Sikerült újból nemzetközivé tennünk,
mivel Székelyudvarhely csapata is elfogadta a meghívást. Rajtuk kívül az
Arsenal Szurkolói Klub (játékosaik az
ország szinte minden pontjából érkeztek), az Elke Kft. és a Buji All Stars (diákok, hivatali és iskolai dolgozók) csapatai mérkőztek meg a díszes serlegért.
Az eső sem szegte a játékosok kedvét és
férfias küzdelemnek lehettünk szemtanúi. A Székelyudvarhely igazolta jó hírét és veretlenül lett a torna győztese. A
mi csapatunk 2 győzelemmel és 1 vereséggel a 2. helyen végzett. A bronzmérkőzésen végül az „elkések” bizonyultak
jobbnak az „ágyúsok” felett. Az eredményhirdetés után finom ebéd várt ránk
és még sokáig tartott a beszélgetés a régi-új barátokkal. Köszönjük a Buji Polgármesteri Hivatalnak és az Elke Kft. –
nek, hogy támogatták a rendezvényünket.
Eredmények:
• Székelyudvarhely X11 – Arsenal
Szurkolói Klub 4:1
• Buji All Stars – Elke Kft. 5:2
(Fazekas András 3, Mester J.,
Nyerges József)
• Buji All Stars – Arsenal Szurkolói
Klub 3:0 (Mester J. 2, Nyerges J)
• Székelyudvarhely X11 – Elke Kft.
7:0
• Elke Kft.– Arsenal Szurkolói Klub
4:3

• Székelyudvarhely X11 – Buji All
Stars 4:1 (Mester J.)
Végeredmény:
1. Székelyudvarhely X11
2. Buji All Star ( Barta Miklós
Ferenc, Fazekas András,
Labbancz Csaba,
Mester János, Nyerges József,
Pető Attila, Popovics Balázs,
Popovics Norbert, Radó Attila,
Zson Krisztián.
3. Elke Kft.
4. Arsenal Szurkolói Klub

Székelyudvarhely X11

Legjobb kapus:
• Deák Albert
(Székelyudvarhely X11)
Legjobb játékos:
• Mester János (Buji All Star)
Gólkirály:
• Urdea Valentin
(Székelyudvarhely X11)
Popovics Norbert DSE elnök

Elke Kft.

Arsenal Szurkolói Klub

Buji All Stars

Ismét nőgyógyászati rákszűrés
Tájékoztatom Önöket, hogy önkormányzatunk felkérte Dr.
Hajnal Melinda szülész-nőgyógyász szakorvost, hogy települé
sünkön nőgyógyászati rákszűrést végezzen továbbra is, melynek
költségét az önkormányzat vállalja.
Azt tapasztalom, hogy nagy rá az igény, sokan érdeklődtek tőlem ez ügyben. Polgármester úr támogatta a kezdeményezésemet.
Most szintén egy egynapos szűrővizsgálatot sikerült megszer
vezni.
Községünk vezetése fontosnak tartja a lakosság egészségét,
megkönnyítve a szűrővizsgálatokon való részvételt.

Vizsgálat ideje: 2014. november 10. (hétfő) 8.30-15.30-ig
Vizsgálat helye: Védőnői Szolgálat, Buj
Vizsgáló orvos:	Dr. Hajnal Melinda szülész-nőgyógyász
szakorvos
Időpontkérés:
Buj Község Önkormányzata
Humicskó Gáborné
	Személyesen, vagy telefonon:
06-20/999-89-69 vagy 205-455
Kiss Józsefné védőnő

Buj község önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: Barta Miklós Ferenc polgármester • Felelős szerkesztő: Mikovics Miklósné
Nyomdai munkálatok: Tóth Nyomda • Munkatársak: Harkály Gyuláné, Kiss Józsefné,
Munkácsiné Kolozsi Katalin, Popovics Norbert, Vargáné Bukai Andrea

