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A Rigó József ÁMK Általános Iskola
Szülői Közössége

Zsuzsanna napi bált

Köszönet…
„A zene a legtitokzatosabb és legemelkedettebb dolgokat
is elmondja, amit a lélek érez és megálmodik. Az eszmék
és érzések magasabb rendjét fejezi ki, mint az emberi szó.
A végtelent tárja fel.”(George S and)

2011. január 8-án a Községi Gitáregyüttes
különleges, meghitt hangulatú k oncertjével
köszöntöttük együtt az Újesztendőt a Rigó József
ÁMK Művelődési Házában. Köszönjük az együttes
tagjainak, Feketéné Szűcs Zsuzsannának, Fekete
Zoltánnak, Juhász Lászlónénak, Kürtösi Edinának,
Mészáros Andrásnak, Nagyapáti Ferencnek, és az
együttes vendégeinek Solymosi Katának, Tarjányi
Editnek, Hegyi Bencének, Péter Lászlónak és Tar
Sándornak a felejthetetlen élményt! A koncert
hangosítását Kósa István vállalta, köszönjük
segítségét,
valamint
köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik segítettek minket a szervezés és
a lebonyolítás során!

rendez
2011. február 19-én 19:00 órai kezdettel
Vendégfogadás 18:30-tól egy pohár pezsgővel
A műsorban fellépnek:
Silver Step táncstúdió táncosai
szilver tse,wings tse társastáncosai
Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézmén y
néptáncosai, furulyásai
Vacsora:
Vegyes Sültes tál
Torta
A zenét Széles Attila és zenésztársa
biztosítja
A bál bevételét az iskola bels ő részének a
javítására, felújítására
szebbé tételére szeretnénk fordítani.
A helyben vásárolt itallal is a Szül ői
Közösséget támogatják.
Belépőjegy vacsorával: 2500,-Ft
Pártolójegy: 500,-Ft/db
Pártolójegy vásárlók között sorsolásra kerül
egy értékes ajándék.
Jegyek kaphatóak:
2011. február 07-től az iskolában Görög Judit
élelmezésvezetőnél, és
a Csilla virágboltban
Mindenkit sok szeretettel várunk!

Eltelt a tanév első fele, tele izgalommal, sok -sok
munkával. Bízom benne, hogy minden tanuló jó kedv vel,
szép eredménnyel zárja ezt a félévet. Valamennyi
pedagógus nevében köszönöm a szülőknek, hogy segítő
társaink voltak munkánk során, nagy odafigyeléssel
követték
gyermekük
tanulmányi
előmenetelét.
Partnerségükre a következő félévben is számít a
nevelőtestület.
Tanulóink eredményeiről az iskola honlapján mindenki
értesülhet, mi mindig büszkén tesszük fel a tanulók
sikereit.
A következő félévre szorgalmas tanulást, sok sikert
kívánok a tanulóknak.

Köszönjük

FARSANG AZ ÖNO-BAN

A Bugaci Óvodás és Iskoláskorú Gyermekekért
Alapítvány örömmel értesíti mindazokat, akik
jövedelemadójuk 1%-át a részükre felajánlották, hogy az
APEH 2010. december hó végén átutalta az alapítvány
számlájára a teljes felajánlott összeget.
Az intézmények nevében köszönöm mindenkinek a
felajánlást, mely összeget a gyermekek javára fordítjuk, a
felhasználásról külön értesítéssel leszünk.

Ez évben is megrendezésre került az Idősek Napközi
Otthonában a farsangi mulatság, fordított nap formájában.
Az idősek beöltözve szerepelték el a dolgozók egyes
cselekedeteit, míg a dolgozók idősnek, gondozottnak
öltözve ültek a fotelokban és várták a kiszolgálást.
Fánkot, üdítőt és forralt bort mindenki fogyaszthatott
amennyi jólesett, felváltva kínáltuk egymást és közb en
jókat nevettünk, különösen mikor sikerült felismerni a
szereplőt. A vidámságot tánccal folytattuk, amihez a
zenét Forgó János és Papp István biztosította.
Az eseményeket Virág Veronika örökítette meg, amiért
ezúton mondunk köszönetet. Fontosnak tartjuk, hogy
egy-egy rendezvény alkalmával tudjanak időseink
megfeledkezni a mindennapos gondjaikról, bajaikról.
A
mulatságos
fényképeket
megtekinthetik
a
www.bugac.hu weboldalon.

Rigó József ÁMK vezetősége

Kérjük adózóinkat, hogy szja 1% -val a Nagycsaládosok
Bugaci Egyesületét támogatni szíveskedjenek!
Adószám: 18349898-1-03

Szociális Szolgáltató Központ

Karácsonykor együtt ünnepeltünk a Rigó József ÁMK
által rendezett ünnepségen a Művelődési Házban.
Csomagot osztottunk családjainknak a Polyák pékség a
Koch’s Torma Kft. a Magyar Vöröskereszt és a 75 -ös
számú Önkiszolgáló bolt segítségével. Köszönjük
támogatásukat.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

Megrendeztük a szilveszteri bálat. Ehhez sok -sok
segítséget kaptunk. Köszönjük a Rigó Józs ef ÁMK
dolgozóinak, az Önkormányzat dolgozóinak a
focistáknak, családjainknak minden segítőnknek.

Nagycsaládosok vezetősége
VÉGET ÉRT A
III.
LOVAS VENDÉGLŐ
KUPA
A bajnokság végig nagy érdeklődés mellet zajlott a Rigó
József ÁMK Tornacsarnokában. A szur kolók izgalmas,
gólokban gazdag mérkőzéseket láthattak.
A bajnokság végeredménye:
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Góllövőlista:
1. hely: Seregély Zsolt 41 gól
2. hely: Szabó Norbert
3. hely: Szabó Árpád
Legjobb kapus: Rokolya Zsolt
Legjobb játékos. Szabó Norbert
Legfiatalabb játékos: Kántor Ákos
Legöregebb játékos: Virág István
Köszönjük a Lovas Vendéglőnek ,
hogy névadó, fő támogatóként lehetővé tette a bajnokság
megszervezését. Köszönet az ÁMK -nak, hogy a
mérkőzések helyszínét biztosította, és szintén köszönjük
a csapatoknak, hogy 40 000 Ft-al támogatták az iskolás
gyermekek sportéletét.
Minden csapatnak köszönjük a részvételt, és bízunk
abban, hogy a következő évben is hasonlóan színvonalas
mérkőzéseket láthatunk majd!

A közterületeink rendeltetésszerinti
használatának
ellenőrzése
összegezéseként azt tapasztaltuk, hogy
az utóbbi években javult a közterület
használat helyzete a településünkön.
A telektulajdonosok többsége példamutató módon
sajátjaként gondozza a telke előtti közterületet és ügyel
arra, hogy az utcaképet gépek, berendezések, építőanyag
és egyéb szennyező anyagok elhelyezésével ne rontsa.
Ezen példamutató hozzáállást szeretnénk minden
telektulajdonos figyelmébe ajánlani.
Mivel hamarosan tavaszodik és a lakótelek tulajdonosok
megkezdik a tavaszi munkákat, felhívjuk a figyelmüket
arra, hogy a takarítással egyidejűleg a lakótelkek előtti
közterületre is fordítsanak figyelmet, és az oda nem illő
eszközöket, egyéb építési anyagokat a lakótelk en belül
helyezze el, úgy hogy a lakótársa tulajdonosi érdekeit se
sértse.
Továbbá megkérem a lakótelek tulajdonosokat, hogy
szíveskedjenek gondoskodni a lakótelek előtti fák,
bokrok és cserjék nyesési munkáinak elvégzéséről, hiszen
a környezetünk szebbé tételéhez a lakótelek előtti
közterület is beleszámít.
Arra felhívom a lakótelek tulajdonosok figyelmét, hogy a
villamos légvezetékbe érő fák gallyazási munkáit csak a
villamos vezeték feszültségmentesítése után végezheti el.
A feszültség alatt lévő légveze téket megközelítő fák
gallyazási
munkáinak
végzése
TILOS
és
ÉLETVESZÉLYES.
Az Önkormányzat idén is meghirdeti a tavaszi
lomtalanítási akciót, melynek időpontjáról a lakosságot
időben értesíteni fogja.
A falukép szépítése , a településen átutazók és az
idegenforgalmi megítélések érdekében kérjük a lakosság
összefogását.

Köszönettel:

Tóth Mihály

Kérjük a Tisztelt lakosságot, ha
településén rendellenességet tapasztal,
hívja az
Ingyenesen hívható: 107
Kiskunfélegyháza Rendőrség: 06 -76/562-200
Kiskunfélegyháza Rk. Mobil: 06-20/539-8522
Illetve a helyi körzeti megbízottakat:
Néma László: 06-20/539-5733
Gilicze István: 06-20/539-5733

