
KEDVES 

 BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 
 

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 
Ezúton értesítjük a Lakosságot, hogy az éves 

ZÖLD HULLADÉK 
(lomb, cserje, és fa nyesedék) ELSZÁLLÍTÁSA az 

alábbi időpontokban történik: 
2011. november 12. (szombat)  

9.00-12.00 óráig 
Bugac Nagyközség belterületén a Bugac, Béke u. 10. 

szám alatti Polgármesteri Hivatal parkolójában. 

2011. november 12. (szombat)  
9.00-11.00 óráig 

Bugacpusztaháza község beterületén a 
Bugacpusztaháza Számadó utcai vegyes bolt előtt. 

2011. november 12. (szombat) 
11.30-14.00 óráig. 

Bugac-Alsómonostor Rózsa utcai vegyes bolt előtt 
 

A keletkezett zöldhulladékot szállítható állapotban 
(pl.: kévébe kötve, átlátszó zsákban, valamint kézi 

erővel mozgatható formában) kell elszállítani a 
gyűjtőpontokra. 

Bugac és Bugacpusztaháza Községek 
Önkormányzata 

 

Pályázati felhívás 

A Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet adóügyi 
ügyintézői munkakör betöltésére. 

A köztisztviselői jogviszony kezdete:  

2011. december 1. (6 hónap próbaidő kikötésével) 
Illetmény: az 1992. évi XXIII. törvény alapján. 
Pályázati feltételek: 

középiskolai végzettség, közgazdasági 
szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli 
szakképesítés, büntetlen előélet, Word és Excel 
felhasználói szintű ismerete 
Előnyben részesül, aki rendelkezik: 

adóügyi ügyintézői vagy hasonló munkaterületen 
szerzett szakmai gyakorlattal, középfokú német, 
angol nyelvvizsgával  
A pályázat benyújtásának módja és ideje: 

írásban, önéletrajz és iskolai végzettséget bizonyító 
okiratok másolatával 2011. november 18–ig. 
A pályázat benyújtásának helye:  

Polgármesteri Hivatal 6114 Bugac, Béke u. 10. 
 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 

Értesítjük a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek szüleit, 
hogy a gyermekekre járó egyszeri támogatás 

(gyermekenként 5800 Ft) kifizetése  
kizárólag csak 

2011.  november  22-én  (kedd)  és 
2011.  november  23-án (szerda)       

  9-12 óráig 
a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 
Gazdálkodási Csoportjában történik. 

Hegedűs Istvánné 

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 

2011. október 
 

 

 

 

 
JÓTÉKONYSÁGI BOLHAPIAC 

 a Művelődési Házban! 

2011. november 26-án 

8-16 óráig  
jótékonysági bolhapiacot rendez a 

Németajkúak Bugaci Törzsasztala 

a Bugaci Művelődési Házban. 

A Törzsasztal tagjai a befolyt teljes 

összeget az Általános Iskolának 

ajánlják fel. 

Várjuk Önt is szeretettel a Bolhapiacra! 
 
 
 
 

GENERÁCIÓK TÁNCA 
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 
2011. november 12-én, szombaton 16 órakor 
egy generációkon átívelő táncos délutánra 

a bugaci Művelődési Házba! 
A kedves nézők vidámítására és maguk 

örömére néptáncolnak a bugaci 
Óvodások 

Általános iskolások 
Középiskolások 

„Árvalányhaj” Néptánccsoport 
Óvodás gyermekek anyukái 

Felnőtt néptáncosok 
Nyugdíjasklub táncosai 

A hét bugaci korosztály műsora után kezdődő 
Batyus Táncházban 

minden kedves vendégünk megmozgathatja 
(táncos) 

lábait jó hangulatú mezőségi, szatmári, dunántúli 
és széki zenékre. 

A táncházat vezeti és a lépéseket tanítja: 
Kátai Tibor, a Magyar Kultúra Lovagja. 

Csak a táncos lábokat és némi jóféle nedűt vagy 
elemózsiát 

hozzanak a közös asztalra! 

 

JUHÁSZ KÁROLY SAKK 
EMLÉKVERSENY 2011. 

 

A verseny célja: Minden év őszén, a névadó Juhász 
Károly (1966-2010), a Bugaci Diáksport Egyesület 
Sakk szakosztály-vezetőjének emléke előtt 
tisztelegni, valamint a sakkon keresztül a 
sportbarátságot ápolni. 
Támogató(k): Polgármesteri Hivatal, Rigó József 
ÁMK, Rigó József Művelődési Ház, BDSE 
Sakkszakosztály 
A verseny helye: Rigó József Művelődési Ház,  
Bugac, Béke u. 27. 
Ideje: 2011. november 19 (szombat) 9.00-13.00 között 

Játékvezetők: Seres László nemzetközi- és Varga 
Klára (Wim) megyei versenybíró 
Részletek a 
http://bkmsakk.hu/torna/x_bacs/adat/vk_jk.txt 

weboldalon 

Rendezők nevében: Körmendi Etelka 

 

XVII. évf. 10. sz. 

http://bkmsakk.hu/torna/x_bacs/adat/vk_jk.txt


TÁMOP-6.1.2/A/09/1  
Egészségre nevelő és szemléletformáló 

életmód program pályázat 
NOVEMBERI RENDEZVÉNYNAPTÁRA 

 

2011. NOVEMBER 12. (SZOMBAT) 
ELŐADÁS: 

JÓGÁRÓL ÁLTALÁNOSSÁGBAN 

IDŐPONT: 10.30-12.30 óra között 

HELYSZÍN: SPORTCSARNOK 

ELŐADÓ 

KÁDÁR ZOLTÁN 

/A magyar IyengarR Jr és Himalájai Jógatanár / 
 
 

2011. NOVEMBER 19. (SZOMBAT) 
ELŐADÁS: 

TÚLSÚLY, TERMÉSZETES FOGYÁS, EGÉSZSÉGES 

ÉLETMÓD  

IDŐPONT: 15.00 órától 

HELYSZÍN: MŰVELŐDÉSI HÁZ 

ELŐADÓ 

VILLÁM ERIKA 

/Természetgyógyász/ 

 

IIssmméétt  eeggéésszzssééggnnaappookk  aazz    

EEggéésszzsséégghháázzbbaann!!  
Értesítem a női lakosokat, hogy  

NNŐŐGGYYÓÓGGYYÁÁSSZZAATTII  MMÉÉHHNNYYAAKK--SSZZŰŰRRÉÉSS    
2011. november 23.-án (szerdán) és  

november 30.-án (szerdán) 8-12 óráig, 

BBŐŐRRGGYYÓÓGGYYÁÁSSZZAATTII  SSZZŰŰRRÉÉSS  
2011. november 21.-én (hétfőn) 14-17 óráig lesz 

az Egészségházban (Bugac, Béke u. 4.). 

A szűrések ideje alatt vérnyomás, vércukor, 
testzsír, testmagasság és testsúly mérésére is lesz 

lehetőség. A vizsgálatok ingyenesek! 
2011. november 11.-én (pénteken) 13 órától 

EELLŐŐAADDÁÁSS  SSZZEERREENNCCSSEEKKÖÖVVEEKKRRŐŐLL,,  GGYYÓÓGGYYÍÍTTÓÓ  

ÁÁSSVVÁÁNNYYOOKKRRÓÓLL.. 

Az előadás után karácsonyi vásár az ásványokból 
készült ékszerekből. 
Ugyanezen a napon 

 1155  ÓÓRRÁÁTTÓÓLL  FFAABBÓÓ  GGYYÖÖRRGGYYNNÉÉ  

ÓÓVVOODDAAPPEEDDAAGGÓÓGGUUSS--KKIINNEEZZIIOOLLÓÓGGUUSS  TTAARRTT  

EELLŐŐAADDÁÁSSTT..  
A kineziológia egy alternatív személyiség-, 

készség- és képességfejlesztő módszer, melynek 
célja a jelen- és múltbeli stresszek feloldása, 

testünk öngyógyító mechanizmusának beindítása. 
Mindenkit szeretettel várok! 

 

Egriné Jutka védőnő 

 
 

ÚÚÚjjjrrraaa   BBBaaabbbaaa---mmmaaammmaaa   kkkllluuubbb   

aaa   MMMűűűvvveeelllőőődddééésssiii   HHHááázzzbbbaaannn!!!   

KKKeeedddvvveeesss   kkkiiisssbbbaaabbbaaa!!!   
Örülünk, hogy településünk babái között 

üdvözölhetünk!  
Tudjuk, hogy sok elfoglaltságod akad: sokat 

tanulsz…fordulni, ülni, állni, sétálni, beszélni. 
Ha mindezek és a játék, mesenézés mellett 

ráérsz egy kicsit, szeretettel várunk anyukáddal  

minden csütörtökön délelőtt 10-12 óra 
között a Művelődési Házba! 

Sok szép játék van nálunk, de a legjobb, hogy új 
barátokat találhatsz, megismerkedhetsz 

babatársaiddal. Gyere el és hozd el anyukádat 
is, hogy egy kicsit mindketten 

kikapcsolódhassatok! 

EEllssőő  aallkkaalloomm::  22001111..  nnoovveemmbbeerr  1100..  
A részletekről érdeklődni lehet a Művelődési 

Házban nyitvatartási időben, vagy  
a 70/382 05 44-es telefonszámon. 

 

Iskolahírek 
Október végén meghirdettük a 
magatartásverseny első fordulójának 
eredményét. A legelőkelőbb helyen lévő 
osztályok jutalmul ellátogattak Felgyőre. 
Így a 4.b, a 6.a és a 8. osztály október  
26-ai szerdai napja kirándulással telt. 

Iskolánkban az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap az  
egészség jegyében telt. A testet-lelket, gyermeket-
felnőttet megmozgató, mindannyiunknak nagy élményt 
nyújtó Egészségnap a Diákönkormányzat 
szervezésében zajlott. 
Október 29-én szombaton  az iskola szervezésében a 
Fővárosi Nagycirkuszba látogathattak az érdeklődő 
gyermekek. A program nagy sikert aratott, a kínai 
művészek előadása elkápráztatta a közönséget. 
Köszönjük a felnőtt kísérőknek,(Borbola Józsefnének, 
Dávidné Borics Andreának,  Fazekas Szilviának, Kázmér 
Klárának, Szabó Lászlónénak) hogy vigyáztak a közel 50 
gyermekre! 
A nyolcadikosok legnehezebb döntése, a 
pályaválasztás már nagyon aktuális. Pályaválasztási 
tanácsadó érkezett hozzájuk, ellátogattak Kecskemétre a 
pályaválasztási kiállításra, a pályaválasztási szülői 
értekezlet dátuma pedig november 8. kedd 17 óra, 
ahová meghívtuk a környező középiskolák képviselőit.  

Aktuális 
 A papírgyűjtés során rengeteg papírhulladék 

érkezett az osztályokhoz. Köszönjük mindenki lelkes 
segítségét! 

 A PET-palackok gyűjtése továbbra is folyamatosan 
zajlik péntekenként, köszönet a hozzánk eljuttatott 
műanyag hulladékokért! 

 A november 21-ei hét nyílt tanítási hét lesz 
iskolánkban. Kérjük a kedves Szülőket, 
tájékozódjanak majd gyermekeik nyílt órája felől, 
jöjjenek el hozzánk, látogassák a tanítási órákat! 

 2011. október 28-án egészségnapot rendezett a 
diákönkormányzat iskolánkban. Reggel a  
tornacsarnokban zumbázhattak tanítványaink  
Kunhalmi István vezetésével, majd 
osztálytermeikben Görög Judit és a szakács nénik 
jóvoltából egészséges és finom reggelit 
fogyaszthattak el. A finom sajtokat Horákné 
Magdikától vásároltuk, a zöldségeket Horváth István 
és Virág István családjaitól kaptuk ajándékba. A 
reggelitől feltöltődve vetélkedőn mérhették 
össze tudásukat és ügyességüket az alsó és 
felső tagozatosok. Egészség –totót töltöttek ki, 
közmondásokat gyűjtöttek és fantasztikusan ötletes 
zöldségszobrokat faragtak nehéz helyzetbe hozva 
ezzel a zsűri tagjait: Bálint Melindát, Burján Máriát 
és Virág Veronikát. Ezután gyerekeink 
évfolyamonként különböző foglalkozásokon 
vehettek részt. Forgószínpadszerűen, félóránként 
váltották egymást az egyes helyszíneken. Az alsó 
tagozatosok egészséges ételeket kóstolhattak és 
játszhattak az ÁNTSZ által hozott interaktív 
játékkal, jógázhattak Berényi Zsuzsa jógaoktató 
irányításával, hallhattak a fogak egészségéről 
Farkas Brigittától, felismerhették lelki 
egészségünk fontosságát Ruskó Norbert atya 
jóvoltából. A felsősök a hajápolásról Ficsór 
Szilvia fodrásztól kaptak gyakorlati tanácsokat 
és bemutatót, arcunk, bőrünk szépségéről Tóth 
Melinda kozmetikus tartott előadást, lelki 
egészségünk ápolására Mike Sámuel baptista 
lelkész ébresztette fel a hallgatóság igényét, s 
természetesen a”nagyok”is kaptak kóstolót. A 
diákok számára eredményhirdetéssel és 
jutalomosztással zárult a nap. Az érdeklődő 
felnőttek részére védőnőnk Egriné Kovács Judit 
és az ÁNTSZ kecskeméti munkatársai végeztek 
különféle méréseket. Köszönjük rendezvényünk 
sikeréhez hozzájáruló valamennyi segítőnk és 
kollégánk munkáját!  

Jó egészséget kívánunk! 
Látogassák intézményünk honlapját, ahol az 

aktualitásokról tájékoztatjuk Önöket! 
www.rjamk.hu 

 

 

http://www.rjamk.hu/


 

TTEERREEMMLLAABBDDAARRÚÚGGÓÓ    

BBAAJJNNOOKKSSÁÁGG  
A Bugac KSE idén is megrendezi a  

téli teremlabdarúgó bajnokságát. 

Várjuk a csapatok jelentkezését 2011. november 23-ig. 
Minden csapat max. 12 fő játékosból állhat és közülük 3 fő 

lehet 19-36 év közötti igazolt 

(a megyei III. osztályú játékos is igazolt). 

Sorsolás és megbeszélés 2011. november 23-án (szerda) 

19 órakor a Sportcsarnokban. 

Tervezett első játéknap 2011. december 2. 19; 20; 21; 

óra. Nevezési díj: 18 000 Ft/csoport, amely magába 

foglalja a terembérletet és a záró ebéd költségét.  

A bajnokságban oda-vissza játszanak a csoportok 

egymással. 

Tervezett befejezés 2012. február 3-án. 

Érdeklődni lehet: 

Szabó László (70/453-78-05), 

Kovács György ( 20/569-27-09) 

 

 
 
 
 
 

Az ünnepek ünnepének tartotta Assisi Szent Ferenc a 
Megváltó születésének ünnepét. Az ő nevéhez fűződik a 
betlehemállítás szokása, amely világszerte elterjedt.  
A betlehem-állítás lényege az egykori események átélése, 
amely hozzásegíti az embereket, hogy saját szívükben is 
elkészítsék a jászolt, amelybe minden karácsonykor 
beleszülethet az isteni Kisded. 
Idén szeretnénk a hagyomány előtt tisztelegni az adventi 

időszakban! 
Kézzel készített betlehemeket szeretnénk kiállítani a 

Művelődési Ház előterében. 
Ha Ön különböző technikával (csuhéból, mézeskalácsból, 
agyagból, filcből, tésztából, papírból hajtogatva, nemezből, 
horgolva, faragva, festve, varrva..) otthon készít vagy 
készített betlehemet, kérjük hozza be hozzánk december 3-
ig, hogy a községünk lakói által készített betlehemekkel 
készülhessünk az ünnepre! 
Ha megbújik a házban negyven, ötven évvel ezelőtt készült 
betlehem, azt is nagyon szívesen fogadnánk, hiszen akkor 
visszaidézhetnénk a régmúlt karácsonyok hangulatát is! 
A kiállítással kapcsolatban érdeklődni lehet a 70/382 05 44-

es vagy az 575-497-es telefonszámon, és a Művelődési 
Házban nyitvatartási időben! 

 

ÚÚjj  sszzoollggáállttaattáássssaall  bbőővvüülltt  

aa  MMűűvveellőőddééssii  HHáázz--  

SSppiirráálloozzóóggéépp  éérrkkeezzeetttt  hhoozzzzáánnkk!!  
Ha főiskolás vagy és a jegyzeteid szanaszét 
hevernek, hozd be őket hozzánk, hogy átláthatóbbak 
legyenek! 
Ha ön szülő, és gyermeke rajzait szívesen megőrizné, 
de a csemete gyorsabban rajzol, mint amilyen 
ütemben a cipősdobozok szaporodnak, hozza be a 
rajzokat, lefűzzük, és 20 év múlva együtt 
lapozgathatják a hajdani remekműveket! 
És persze bárki, aki őriz, gyűjtöget otthon különböző 
témákban anyagokat, és rendezett formában szeretné 
látni, jöjjön be hozzánk nyugodtan! 
További részletekről és az árakról érdeklődni lehet 

nyitvatartási időben! 
 
 

TUDJA-E 
 

…hogy a napokban megérkezett a 
piaccsarnok használatbavételi engedélye.  

A piaccsarnok a hónap végén megnyitásra 
kerül, az árusok bejutási feltételiről külön 
tájékoztatót fogunk tartani. 
 

KÖSZÖNET 
a Polgárőr Szolgálat tagjainak, akik 

november 1-jén, mindenszentek 
napján szolgálatot teljesítettek a 

temetőnél. 

 

 

Közeleg az adventi időszak! 
Az advent a keresztény kultúrkörben a Karácsonyt, 
pontosabban december 25-ét, a Megváltó, Jézus 
Krisztus születésének napját megelőző negyedik 
vasárnaptól számított időszak. Az advent szó 
jelentése eljövetel (a latin „adventus Domini” 
kifejezésből származik, ami annyit jelent: „Úr 
eljövetele”). A karácsonyt megelőző várakozás az 
eljövetelben éri el jutalmát.  

Idén november 27-én, vasárnap a reggeli misét 
követően, 9 óra, negyed 10 körül gyújtjuk meg az 

első adventi gyertyát a Művelődési Háznál 
elkészített adventi koszorún. 

Várjuk Önöket, kezdjük el együtt az ünnepi 
készülődést! 

 

AA  BBÖÖRRZZSSÖÖNNYYBBEENN  JJÁÁRRTTUUNNKK……....  
 

Népdalkörünk idei kirándulását hazánk egyik legszebb tájára 
terveztük, a Börzsöny hegység vadregényes útjaira. 
Október első napján reggel 8 órakor már a Dunakanyar bal 
partjának legszebb városában Vácon voltunk.  Itt várt 
bennünket dr. Deli László mérnök úr, aki bemutatta Vác 
legjellemzőbb nevezetességeit. Először a „Hétkápolna” 
ligetet, ahol hét díszes stáció között vezet az árnyas út a 
kápolnához, amely híres búcsújáró hely. A stáció 
domborművei Szűz Mária hét fő örömét és ugyanannyi 
fájdalmát ábrázolják. 
A Március 15-e tér – mely az ország egyik legszebb tere – 
szépségeinek megtekintése után Székesegyház csodálatos 
oltárait, freskóit láthattuk, gyönyörködtünk az építészet ilyen 
hatalmas alkotásában. /Váci Püspökség/ 
Verőcén megnéztük az „Öreg rádiók” gyűjteményét, 
tettünk egy sétát a Duna partján, hajók közelében.  
A Dunakanyar teljes üdülő települései Kismaros, 
Nagymaros, a volt uralkodók kedvelt helyei Nagy Lajos 
király, Mátyás király idejében is.  
Mi éppen sárkányfesztivál, tökfesztivál színhelyeire 
érkeztünk. Nagymaros Visegrád ikervárosa, köztük 
kompjárat működik.  
Zebegény csodálatos természeti adottságai révén sok 
nyaraló épült, híres üdülőhely. Már 1251-ben bencés 
kolostor működött. A Boldogasszony tiszteletére épült 
plébániatemplomot Kós Károly erdélyi építész tervezte. 
Zebegény híres festője Szőnyi István. Meglátogattuk Farkas 
Vince hajóskapitány hajózástörténeti gyűjteményét leánya, 
Farkas Judit vezetésével.   A gyűjtemény európai hírű, s a 
Magyar Dunai Hajózás nagyszerű múltját is megjeleníti.  
Az Ipoly folyó lábánál Szob, kisváros, itt találkoztunk a 
Danubius Táncegyüttessel közös népzenei műsorban, hálás 
közönséggel. Meglepetésnek szántam, hogy meglátogatjuk 
a „Szobi szörp”-üzemet, de sajnos a szobi szörpöt már nem 
Szobon gyártják. /nincs meglepetés/ 
Szob vasútállomásán volt állomásfőnök Kodály Zoltán 
édesapja, Kodály Frigyes, emléktábla őrzi a nevét, mint 
ahogyan Kecskeméten is.  
A „Börzsöny” múzeum  változatos szép gyűjteménye nagyon 
tetszett mindannyiunknak. Derűs kedvünket még derűsebbé 
tette Mészáros Gyula dalostársunk vendégkönyvbe írt 
bejegyzése. 
Hazánk egyik leghíresebb búcsújáró helye Márianosztra 
csodálatos, gyönyörű templomával. Az egykori kolostor 1854 
óta fegyintézet, börtön. Szobról kisvonattal ragyogó 
napsütésben érkeztünk ide, vadregényes erdei vasúton az 
erdő őszies színeiben, ligetek, csermelyek, kis források 
között. „Fa nélkül fillért sem ér a táj, és üres a fa, ha nincs 
rajta madár. 
Én azt hiszem, nem kelne fel a nap, ha nem volnának fák és 
madarak.” 
Kirándulásunk utolsó állomása Nagybörzsöny, üdülőfalu.  
Ebéd utáni sétánk során egy őstörténeti  vízi malmot, majd 
egy szépművészeti fafaragások kiállítását látogattuk meg. 
A kiállított „művek”: csipkefaragások, a látvány csodálatos és 
egyedülálló. /A művész Kókai Géza bácsi/  
Búcsúzóul megtekintettünk egy Árpád-kori  erődtemplomot, 
melyet a 1632-ben épült kőfal vesz körül.  
Ezúton köszönjük önkormányzatunk támogatását, valamint 
Börcsök Erzsike ajándékát, amit minden évben biztosított 
kirándulásainkhoz.  
Ismét gyönyörködhettünk hazánk egyik legszebb tájának 
szépségeiben, amelyek mindig megdobogtatják szívünket.  
 

Herbály Jánosné  
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