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KEDVES
BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK!

A Szociális Szolgáltató Központ dolgozói és
Önkormányzataink szeretettel meghívnak minden
érdeklődőt az Idősek Világnapja alkalmából rendezett
programokra a Rigó József ÁMK Művelődési Házába és a
Római Katolikus Templomba,
Szeptember 30. (péntek)
14 órától
a Művelődési Házban
- vidám műsorral kedveskednek az ÁMK óvodásai
- Szabó László polgármester köszönti az időseket az Idősek
Világnapja alkalmából
-Kálmán Lajos Népdalkör és Citerazenekar műsora
-Ruskó Norbert katolikus plébános lélekemelő elmélkedése az
idős korról
-Mike Sámuel baptista lelkész tart zenés lelki feltöltődést
- NATURA bolt vezetője, Szekeres Lászlóné a természetes
gyógymódok tanácsadójának előadása
a kisteremben folyamatosan:
- ingyenes egészségügyi állapot felmérést, életmód tanácsadást
végeznek az ÁNTSZ munkatársai
Október 2. (vasárnap)
8 órától
a Római Katolikus Templomban
- ünnepi szentmise a bugaci idősekért
Október 6. (csütörtök)
17 órától
a Művelődési Házban
- Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok
keretében előadást hallhatunk a csontritkulásról és a
mozgásszervi betegségekről
- Varga Mihály előadásában egy vidám népmesét hallgathatunk
meg
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRNAK A SZERVEZŐK!
TÁMOP-6.1.2/A/09/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmód program pályázat
SZEPTEMBERI ÉS OKTÓBERI RENDEZVÉNYNAPTÁRA
Hónap
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Felelős kiadó: Szabó László
Készült: 1400 pld-ban
2011. szeptember

Augusztus 20-án számos programmal ünnepelt településünk.
A TÁMOP 6.1.2/A/09/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmódprogram keretében rajzversenyt hirdettünk óvodás,
alsó és felső tagozatos kategóriában „ Így vigyázok az
egészségemre” illetve az „Az egészség színes világa” címmel. A
beérkező pályaműveket kiállítottuk a Művelődési Házban.
Eredmények:
Óvodás kategória:
1. helyezett: ifj. Varga Mihály
2. helyezett: Ferenczfi Mózes
3. helyezett: Dávid Marcell
Alsótagozatos kategória:
1. helyezett: Dávid Máté
2. helyezett: Lesták Nikolett
3. helyezett: Szabó Kamilla
Felsőtagozatos kategória:
1. helyezett: Kis Nikolett
2. helyezett: Szeleczki Dániel
3. helyezett: Madari Erika
A nevezők között kisorsolt két értékes kerékpár boldog
nyertesei: Balogh Nikolett és Dávid Máté.
Családi sorversenyt tartottunk a Művelődési Ház udvarán, ahol
játékos feladatok során mérhették össze ügyességüket a nevező
csapatok.
A verseny eredménye:
1. helyezett: Németh család
2. helyezett: Ficsór család
3. helyezett: Dávid család
A strandfoci pályán „Kölyök kupa” fociversenyt
rendeztünk gyermekeknek. A négy csapat részvételével zajló
viadal eredménye:
1.helyezett: Jakabszállás
2.helyezett: Izsák
3.helyezett: Kiskunfélegyháza
Minden verseny nevezőinek és helyezettjeinek köszönjük a
részvételt, és gratulálunk az elért eredményekhez!
A nap során többször vetítettük a Művelődési Házban Till Attila
Csicska című rövidfilmjét, melyet községünkben forgattak. A
vetítéseken az alkotó csapat tagjai is részt vettek, és a rendező,
Till Attila minden vetítés előtt megosztotta a filmmel
kapcsolatos gondolatait a közönséggel.
Az időjárás kegyes volt hozzánk, így hosszú idő után végre újra
utcabállal zárhattunk egy programot. A nagyszerű hangulatról
Seregély Jácint és zenésztársai gondoskodtak. Aki jól érezte
magát, annak örömhír, hogy hamarosan, október 8-án a bugaci
szüreti mulatságon is ők szolgáltatják majd a zenét a
mulatsághoz!
Éjfélkor tűzijátékkal koronáztuk meg a kellemes nyár végi
programot!
Köszönjük a nap során nyújtott segítséget Bíbok Zoltánnak,
Endre Gábornak, Farkas Brigittának, Feketéné Papp Évának,
Kósa Istvánnak, Kovács Györgynek, Ifj. Tholt János, Könyves
Zoltánnak, Mészáros Biankának, Mészáros Enikőnek, Szabó
Józsefnek, Szabó Lászlónénak, és a Polgármesteri Hivatal
karbantartóinak!

Kitüntetettek
Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi
Önkormányzat az Államalapítás évfordulójára rendezendő
ünnepségét 2011. augusztus 20-án tartotta a Szent István
Parkban.
Az eseményen sor került ünnepi megemlékezésre, az Új
kenyér szentelésére – áldására, a „Bugac Községért”
kitüntető cím és „Bugac Nagyközségi Polgármestere”
kitüntető díj átadására.
„Bugac Községért” kitüntető címben részesült:
VIRÁG VERONIKA
Bugac település közösségi életében végzett plusz
munkájáért, közösségformáló tevékenységéért hivatása és
közéleti munkája elismeréséül.
„ BUGACI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYESÜLET”
Több mint fél évszázados munkásságukért, a bajbajutottak
megsegítésében végzett önzetlen munkájukért.
„Bugac Nagyközség Polgármestere” kitüntető díjban
részesült:
Nyugdíjba vonulása és közszolgálatban töltött évek alkalmából

KISS JÓZSEFNÉ
főmunkatárs
NÉMETH ATTILÁNÉ
pedagógus
Az ünnepi megemlékezésen közreműködtek:
Lesták Sándorné, Herbály Jánosné, Ruskó Norbert,
Faragóné Bencsik Dóra, a Kálmán Lajos Népdalkör,
Köszönjük továbbá:
Vízhányó Ferencnének, Szűcs Tibornak,
Polgármesteri Hivatal karbantartóinak,
Csányi Klaudiának, Csányi Bettinának,
Szalai Istvánnak.

ISKOLÁRÓL…
Iskolánkban megkezdődött a 2011/12-es tanév. Köszönjük
a szülőknek, hogy ránk bízták gyermekeiket, reméljük,
hogy elvárásaiknak ebben a tanévben is megfelelünk.
Önkormányzatunk és intézményünk összefogásának
köszönhetően biztosítani tudjuk gyermekeiknek mindazt,
ami egy eredményes tanév zárásához szükséges (emelt
nyelvi oktatás, ECDL-felkészítő, szakkörök, sport,
felvételi előkészítők, hitoktatás, alapiskola..., és a 6.
évfolyamban is két osztály indulhatott.).
Újdonság az e-napló bevezetése, melynek segítségével az
érdeklődő szülők otthon is nyomon követhetik majd
gyermekeik érdemjegyeit. Beindítottuk a "Legyetek jók,
mert tudtok" mottóval jelzett magatartási programunkat,
mellyel célunk, hogy stabil és egységes értékrendszert
közvetítsünk,
ezzel
javítva
a
tanulóifjúság viselkedéskultúráját, motiválttá
téve
a
gyermekeket,
szülőket.
A
kedves
szülők
együttműködésére tehát nagyon számítunk, kérjük, várjuk
jelzéseiket, iskolánk nyitott mindannyiuk számára.
Folytatódik az őszi PET-palack gyűjtési akció!!!!
Péntekenként várjuk a műanyag hulladékot, hiszen az
ebből keletkező bevételt gyermekeikre fordítjuk!
Októberben pedig papírgyűjtés is lesz az iskolában,
melyre esetleg már készülhetnek a háztartások! :)
Híreinket kövessék honlapunkon is: www.rjamk.hu
Köszönjük a szülőknek, hogy magas létszámban
részt vettek a tanévkezdő szülői értekezleteken!
Eredményes tanévet kíván: az iskola vezetősége és
tantestülete!

Szeptember 4-11. között rendeztük meg
a XIII. Amatőr Kézműves Kiállítást a
Művelődési Házban.
Idén is rengeteg értékes, szemet gyönyörködtető alkotást
bocsátottak rendelkezésünkre az alkotók. Segítségükkel
példát tudtunk mutatni abban, hogy miként lehet a
szabadidőt hasznosan eltölteni, alkotni, és ezzel értéket
teremteni nemcsak önmagunk, hanem mások számára is.
A megnyitó ünnepségen Németh Attiláné Zsuzsika és
Tajti Anna közreműködött. Ezúton is köszönjük, hogy
szép szavakkal és dallamokkal színesítették a megnyitó
ünnepséget!

IDEI KIÁLLÍTÓINK:
Abonyi Gézáné-hímzés, Bajnózi Ferenc-festmények,
Balassi Istvánné-lószőr-ékszer, csuhémunkák, Bálint
József-agancsfaragás, Baranyi Lajosné- hímzés,
Berta Józsefné-horgolás, Bisziok Domokos Csabakosárfonás, Brossné Sinka Erika- foltvarrás,
gyertyaöntés, Doráné Takács Anikó-festmények, Egri
Judit-foltvarrás, szövés, horgolás, Fekete Györgynéhímzés, Fekete Lászlóné-hímzés, Feketéné Papp
Éva-tűzzománc, Fenes Mária-grillázs, Flóring
Józsefné-hímzés, Fodor Nándor-faragás, toboz
díszek, György László-fafaragás, H. Pintér Andreahímzés, varrás, Idősek Napközi Otthona-hímzés, Iván
István-festmények, Juhász-Dora Péterné-szövés,
Juhász László-kerámia, Juhász Mária Ibolyakerámia, Krizsák-Simsik Bernadett-horgolás, Lesták
Sándorné- horgolás, kötés, Makány Mária- hímzés,
Nagyapáti Lajosné- hímzés, Nagy Orsolya-kerámia,
Néma Lászlóné- hímzés , Olajos Irén-gobelin, Óvoda
dolgozói-bábok, Radics Bálint-citerák, Rózsa Edittojásdíszítés, Rózsa Görgy –tojáspatkolás, Rózsa
Györgyné-tojásdíszítés, Surányi Gabriella-gobelin,
Szeleczki Lászlóné- hímzés, Szeleczkiné Horváth
Anikó-szárazvirág-díszek, Szemerédy Ferencnéhímzés, Szűcs Jánosné- hímzés, Tajti Annanemezelés, fazekas alkotások, Toma Erzsébet-beton
festmények, Tóth Béláné- horgolás, Tóthné Trecskó
Erika- horgolás, Való Lajosné-foltvarrás, Varga
Mihályné Székely Emese-szövés, Virág Mónikahorgolás, Virág Istvánné- horgolás, Virág Tibornéhorgolás, Vízhányó Andrea-gobelin, Volkovics
Józsefné- hímzés
Rigó József ÁMK Általános Iskolájának tanulói
tűnemezelés, kerámia és tűzzománc alkotásokat
készítettek Feketéné Papp Éva tanárnő
vezetésével.
A közönség ebben az évben is leadhatta voksait az
általa legszebbnek ítélt munkákra.
A három legtöbb szavazatot kapott alkotó:
Fenes Mária, Brossné Sinka Erika és György László.

Gratulálunk!
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek,
aki segítette a kiállítás létrejöttét! Külön köszönjük Tóth
Mariannak a kiállítás berendezésében nyújtott értékes
segítséget!
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!

Virág Veronika



TUDJA-E
Hogy az újraélesztés alapfogásait sajátították el a
napokban a Szociális Szolgáltató Központ
gondozónői.
A
legfontosabb
gyakorlati
tudnivalókat Lajos István, a kiskunfélegyházi
mentőállomás ápolója mutatta be a résztvevőknek.
Ha egy gondozott rosszul lesz, és a mentő
kiérkezéséig szakszerű ellátásban részesül, sokkal
nagyobb esélye van a túlélésre - ezért is tartották
fontosnak, hogy részt vegyenek az elsősegélytanfolyamon, melynek költségeit az önkormányzat
finanszírozta.



Hogy rövidesen elkészül az új piaccsarnok
használatbavételi engedélye. Ennek megérkezése
után, várhatóan október hónapban vehetik
használatba a lakosok az új létesítményt.



Hogy elkészült a sportöltöző felújítása, melynek
2011. szeptember 25-én vasárnap 15 óra 45-kor,
a Bugac-Helvécia Bajnoki labdarúgó forduló
ifjúsági és felnőtt mérkőzése között kerül
ünnepélyes átadásra.

Tankönyvtámogatás
Bugac és Bugacpusztaháza
Községek Társult Önkormányzata 2011 -ben is
tankönyvtámogatásban részesíti a közép - és
felsőfokú tanulmányokat folytató gyermekeket.
A szakmunkástanulók és középiskolások egyszeri 3000
Ft, a főiskolán, egyetemen tanulmányokat folytatók
egyszeri 5000 Ft támogatásban részesülnek.
A kifizetés 2011. szeptember 26 . és október 07 -e között
történik, iskolalátogatási igazolás becsatolásával
a Polgármesteri Hivatal Pénztárában naponta
9 – 12 óráig.

Hegedűs Istvánné

Tájékoztató

2011 tavaszán az óvoda-bölcsőde Szülői Közössége
nagy feladat megvalósításához fogott hozzá. Az
intézmény udvarának teljes felújítását kezdték el.
A munkákat Basshard Pascale (Kati) lehetetlent nem
ismerő irányításával és sok szülő önzetlen segítségével
több hétvégét és délutánt áldozva a gyermekekért
végezték.
A teljes talajcsere után füvesítés, új sövény, bokrok,
virágok telepítése, a szabványoknak megfelelő
játékeszközök ütéscsillapítása, az épületek, játékok
festése, felújítása történt meg. Az Önkormányzattól egy
egyensúlyozó játékkal bővült eszközeink száma és a
Szülői Közösség is gazdagítja még a játszóhelyeket.
Köszönjük mindenkinek, szülőnek, faluban élőnek, aki
munkájával, vagy bármilyen módon hozzájárult a kitűzött
cél megvalósításához, biztonságos, örömet adó
játéklehetőséget biztosítani az óvodás és bölcsődés
gyermekeknek.
Szeretném még megköszönni a PET-PALACKOK és
PAPÍR-HULLADÉK gyűjtési akcióeredményéhez
mindenkinek a hozzájárulását. 101.170 Ft-ot kaptunk,
melyből egy homokozót vásároltunk.
A Csongrádi Víz-és Kommunális Szolgáltató Kft.
november 4-ig újra indította a gyűjtést, ezért kérek
mindenkit, ha teheti a PET-PALACKOT és bármilyen
PAPÍR-HULLADÉKOT hozzon be az óvodába.
Segítségüket előre is köszönöm.

Szatmáriné Sándor Olga

Folytatódik a néptánc oktatás felnőttek részére!
Várunk mindenkit a Művelődési Házba
vasárnap délutánonként 17 órakor!
Következő alkalom: október 2.
Érdeklődni lehet a 70/382 05 44 és a 06/70 453-78 04
telefonszámokon.

Az Országgyűlés a 2011. április 18-ai ülésén elfogadta
Magyarország Alaptörvényét.
Az Országgyűlés az Alaptörvényt jelentőségéhez méltó módon
kívánja eljuttatni az állampolgároknak olyan módon, hogy
Magyarország minden polgára a lakóhelyén is kézbe vehesse a
jogszabályt, illetve névre szóló formában megrendelhesse az
Alaptörvénynek az Országgyűlés elnöke aláírásával ellátott
ingyenes példányát.
Tájékoztatom a település lakosságát, hogy a Polgármesteri
Hivatal (Bugac, Béke u. 10.) titkársági irodájában elhelyezésre
került az ún. „Alaptörvény Asztala”, ahol megrendelhető a
jogszabály.

Heródekné Szász Ágota
jegyző
HÁZIORVOSI TÁJÉKOZTATÓ
Bugac Nagyközség Önkormányzata és a Háziorvosi
Szolgálatok tájékoztatják a lakosságot, hogy a betegségek
megelőzése érdekében – jogszabály által megállapított
gyakorisággal - a körzetükbe bejelentkezett betegek
szűrővizsgálatokon vehetnek részt.
A vizsgálat nem kötelező, az Önök tájékoztatása erről a
lehetőségről azonban igen. Ezért kérjük, hogy
amennyiben 3 éven belül nem voltak orvosnál, panaszuk
van, vagy csak kíváncsiak egészségi állapotukra, kérjenek
időpontot szűrésre telefonon a háziorvosuknál.
A szűrést kizárólag előjegyzés alapján végezzük

Dr. Schröder Zsuzsanna, Dr. Szabó Gyula

Településünk nevében itt szeretnénk köszönetet mondani
György László fafaragónak, hogy felajánlása révén egy
gyönyörű szobrot avathattunk fel parkunkban az
augusztus 20-ai ünnepségünk keretében. Köszönjük!
Nagyon jó egészséget és további alkotókedvet kívánunk
Laci bácsinak!"
AMI AZ ELŐZŐ SZÁMUNKBÓL KIMARADT…
Sajnálattal szembesültünk, hogy az Ősök Napja
rendezvény önkéntes segítői, támogatói közül:
Kerekes László Zoltán, Manga Aranka, Dávidné Borics
Andrea, Ferencfiné Gál Zsuzsanna, Endre Gábor, Endre
Imre, Bálint Dezsőné, Farkas Katalin, Flóring Pál, Fehér
Vilmosné, Tóth Renáta, Farkas Brigitta, H. Pintér Andrea
kimaradt.
Elnézésüket kérve, ezúton köszönjük az önzetlen
segítséget, támogatást!

2011. szeptember 24.-én a Tanyaszínház előadása, az
új rendezvényház (Bogáncs Vendégház) udvarán,
szabadtéren kerül megrendezésre 19 órai kezdettel.
Ingyenes buszjárat indul a Művelődési Háztól
szombaton 16 órakor a Szent Mihály napi rendezvény
helyszínére, a járat a tanyaszínház előadása után indul
vissza Bugacra.

