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 BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI 

 LAKOSOK! 
 

Az év végi ünnepek alkalmából magunk és 
önkormányzataink nevében szeretnénk köszönteni 
Önöket!A karácsony titka a szeretet, amely 
értelmet ad az életünknek és abból a felismerésbõl 
táplálkozik, hogy valakinek szüksége van ránk. 
Közeleg az ünnep, amikor az emberek nyitnak 
némi rést a saját, egyre szorosabbra zárt világukon. 
Többségük ajándékoz, tehát odafigyel szeretteire, 
és ebből a figyelmességből juthat mindenkinek. Az 
ünnep arról szól, hogy adni örömtelibb, mint 
elvenni; a szeretethez kevesebb energia kell, mint a 
gyűlölethez. Aki ad, magát is jobbnak gondolja, 
részese lehet így az ünnep szépségének, mert 
karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a 
csodában, nemcsak mi és Önök, hanem az egész 
világ úgy gondolja, hogy azért van az ünnep, mert 
nem lehet a csoda nélkül élni. Azt kívánjuk 
mindenkinek, hogy az ünnepek alatt élje át a 
csodát és ez az odafigyelés, gondoskodás ne 
szűnjön majd a hétköznapokban sem, 
családjainkban, baráti körben, falunk közösségi 
színterén. Kívánjuk mindannyiuknak, hogy a 
szeretet, és a vele együtt járó békesség tegye széppé 
az év végi ünnepeket. 
 

Szabó László   Kovács György 
  

  

KKAARRÁÁCCSSOONNYYVVÁÁRRÓÓ  ÜÜNNNNEEPPSSÉÉGG  

AA  MMŰŰVVEELLŐŐDDÉÉSSII  HHÁÁZZBBAANN!!  

AA  RRiiggóó  JJóózzsseeff  ÁÁllttaalláánnooss  MMűűvveellőőddééssii  KKöözzppoonntt  
sszzeerreetteetttteell  mmeegghhíívvjjaa    

ÖÖnntt  ééss  kkeeddvveess  ccssaallááddjjáátt  
22001111..  ddeecceemmbbeerr  2211--éénn,,  sszzeerrddáánn  ddéélluuttáánn  öött  óórraakkoorr  

kkeezzddőőddőő  üünnnneeppii  mműűssoorráárraa  
aa  MMűűvveellőőddééssii  HHáázzbbaa!!  

  

AAzz  üünnnneeppii  hhaanngguullaattrróóll  aa  NNaappooccsskkaa  ccssooppoorrttooss  

óóvvooddáássookk,,  aazz  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  

ffuurruullyyaaccssooppoorrttjjaa  ééss  55..  oosszzttáállyyooss  ttaannuullóóii,,  aa  

KKáállmmáánn  LLaajjooss  NNééppddaallkköörr  ééss  aazz  óóvvooddááss,,  

iisskkoollááss  éénneekkeesseekk,,  vvaallaammiinntt  bbeettlleehheemmeesseekk  

ggoonnddoosskkooddnnaakk..  

VVáárrjjuukk  sszzeerreetteetttteell,,  kkéésszzüülljjüünnkk    

eeggyyüütttt  aazz  üünnnneepprree!!  
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Kedves bugaci Testvérek,  
Kedves Hívek! 

 

Sok szeretettel köszöntök Mindenkit az Adventi idő 
vége felé, Karácsony Szent ünnepéhez közeledve. 
Egyházunk a 2011-es évet a család évének szentelte. 
Szép keretet alkot, hogy Karácsonytól- Karácsonyig 
tart. Jézus családba született. Gyermekként jött 
közénk. Sőt csecsemőként, hogy bárki be tudja 
fogadni, és ne ijedjünk meg Tőle. Ő a Hatalmas, Aki 
mindeneket teremtett, most egyszerű kisded 
formájában közelít. Én döntöm el, hogy közel 
engedem- e magamhoz a betlehemi kisdedet, vagy 
sem. Rajtam múlik, hogy felmelegedik-e a szívem 
azáltal, hogy tiszta szívvel átölelem a betlehemi 
kisdedet vagy megmaradok az üres mézeskalács 
illatú, édeskés, cukorszirupos fenyőfa alatt. Érdemes 
feltenni a kérdést: Kit, Mit, Ünneplünk? Egymást? 
A munkaszünetet? A családomat? Az ajándékért 
jövök? NEM!!! Jézus az EMMANUEL a VELÜNK 
LEVŐ ISTEN születését ünnepeljük!!! Ez a lényeg. 

Egy keresztény gondolkodó mondta: 
„Krisztus ezerszer megszülethet Betlehemben, de ha 
benned nem születik meg, akkor örökre elvesztél.” – 
Angelus Silesius 
Mennyire van ez benne, a gondolkodásomban? Ezzel 
a lélekkel készülök? Jézus születését akarom, 
ünnepelni Karácsonykor vagy hagyom, hogy elvigyen 
a világ vására (arany-ezüstvasárnap...) Mi a fontos 
Karácsonykor VALAKI vagy csak valami??? 
Jézus  az EMMANUEL  szeretne a szívemben 
megszületni és egész évben mellettem lenni, segíteni, 
vigasztalni, erőt adni, irányt mutatni. Szeretné a 
szívemet felmelegíteni, családomat megáldani, de Ő 
tapintatos és csak akkor jön és tesz csodát az 
életemben, ha kinyitom a szívem, beengedem Őt. Én 
is elutasítom Őt, mint Betlehembe az emberek, akik 
nem adtak Neki helyet a szálláson, vagy befogadom 
Őt, beállok a pásztorok, három királyok, hódolók 
közé??? Ez a Karácsony lényege, drámája! 
 

Karácsonyi miserendünk: 

December  
23.-a  péntek 6.00- utolsó hajnali mise 
25.-e vasárnap 0.00 - Éjféli mise 
25.-e vasárnap 8.00 - Ünnepi karácsonyi mise 
26.-a hétfő 8.00 - Ünnepi Karácsony másod 
napi mise 
31.-e szombat 18.00 - Hálaadási mise 
Január 1.-e vasárnap 8.00 - Új évi mise 
Egyházközségünk minden tagját és egész Bugac 
lakosságát szeretettel várjuk az ünnepekre és egész 
éven, hogy együtt ünnepeljünk és engedjük, hogy 
Jézus átalakítsa az életünket. 

 

Áldott ünnepeket kívánok és boldog újesztendőt 
vagyis: 

Bízd Újra Életedet Krisztusra! 
 

Ruskó Norbert atya 

 
 

 

 

 

XVII. évf. 12. sz. 

XVII. évf. 12. sz. 



 
Bolhapiac az iskolánkért… 

 

Nagy sikere volt a Németajkúak Bugaci 
Törzsasztala által november 26-án megszervezett 

jótékonysági zsibvásárnak. A törzsasztal tagjai nagy 
lelkesedéssel, régóta készültek erre a napra sok-sok 
hasznos tárgyat, ruhaneműt kínálva a vásárlóknak. 
Szombati napjukon is értünk, iskolánk tanulóiért 
dolgoztak jókedvvel, kedvességgel.  
Az adomány ünnepélyes átadásán tanulóink is jelen 
voltak, német nyelvű karácsonyi műsorral 
kedveskedtek a házigazdáknak, akik szívesen 
fogadták a rövid kis előadást, majd megvendégelték 
és megajándékozták a gyerekeket. A gyerekeket 
Virág Mónika és Kovács Nóra tanár néni készítette 
fel. Köszönjük munkájukat. 
A kör tevékenysége példaértékű lehet mindannyiunk 
számára, köszönjük az iskolánkért tanúsított 
összefogást, melynek eredményeként jelentős 
összeget vehettünk át. Köszönjük mindezt a 
törzsasztal minden tagjának, a szponzoroknak, 
köszönjük  Abraham Hanninak és Kertész 
Dagmarnak, hogy felkarolták, irányították a 
kezdeményezést. 

 A felajánlást iskolánk udvarának felújítására kívánjuk 
fordítani, ehhez kérjük majd a szülők összefogását, 
segítségét is. 

Iskolánk valamennyi dolgozója és diákja 
 
 

 

Iskolahírek 
 

December 2-án a - hagyományoknak megfelelően – 
intézményünkben 15. alkalommal került 
megszervezésre a Mikulás-kupa. Hat környező 

település csapatát láttuk vendégül, akik a vélemények 
alapján jól értezék magukat nálunk. Mi, bugaciak 
büszkék lehetünk az I. helyezett csapatunkra: Baranyi 
Rékára, Vakulya Viktorra, Vass Vivienre, Tiricz 
Olivérre, Szabó Ibolyára, Holló Richárdra, Vakulya 
Anettre, Deli Mihályra, akik sportszerűen, ügyesen 
versenyeztek. Köszönjük a verseny megszervezését, 
lebonyolítását Bene Mónika és Kovács Nóra tanár 
néniknek. 
December 6-án megérkezett iskolánkba a Télapó, 

„akit minden gyermek várva, várt”. Volt is zsákjában 
minden jó! Köszönet érte a Szülői Közösségnek, akik 
lehetővé tették a „nagy szakállúval” való találkozást. 
December 9-én a Művelődési Ház szervezésében 
részt vehettünk a karácsonyi vásáron, ahol meleg 

teával és apró kis ajándékokkal vártuk az ide 
látogatókat. A tanító és tanár nénik:  Fekete Katalin, 
Feketéné Papp Éva, Juhász Mária, Kanyó Renáta, 
kézműves foglalkozással készültek, ahol  jó 
hangulatban, saját kezűleg készíthettek a gyerekek 
karácsonyi ajándéktárgyat. A diákönkormányzat 
szervezésében külön kis csoport alakult Virág Mónika 
tanár néni vezetésével, akik délutánonként 
szorgoskodtak, így ők is bekapcsolódtak a vásári 
forgatagba.  
December 12-én a kézműves csoport 11 tagja 
utazhatott Budapestre, ahol a Vajdahunyad várában 
részt vettek egy kézműves kiállítás megnyitóján, 

ahol a bugaci gyermekek művei is megtekinthetők. A 
gyerekeket Feketéné Papp Éva, Kalmár Piroska 
kísérték a fővárosba.   
December 16-án ismét ellátogatnak hozzánk a 
ballószögiek, hogy egy musicallel kedveskedjenek a 

gyerekeknek. A műsor karácsonyi ajándék kicsiknek, 
nagyoknak egyaránt. 
Az adventi várakozás időszakában Ruskó Norbert 

atya segítségét kértük, aki egy-egy osztályfői órán 
segített megértetni a gyermekekkel az Ünnep 
lényegét, ezzel is felkészítve lelküket erre a 
szeretetteljes, bensőséges ünnepre. 

December 21-én fél kilenckor tartjuk iskolai ünnepi 
műsorunkat a tornacsarnokban, majd 17 órai 

kezdéssel a Művelődési Házba várunk mindenkit, aki 
velünk együtt szeretne ráhangolódni az ünnepre. 
 

Aktuális 
 Bár az e-napló bevezetése szeptemberben 
megtörtént, a szülői kódok –egyéb felmerülő 

problémák miatt- csak a napokban kerültek 
kiosztásra. Megértésüket , türelmüket köszönjük, és 
kérjük a szülőket, hogy-amennyiben megtehetik- az 
ellenőrzőkben hazaküldött kódok segítségével 
kísérjék figyelemmel gyermekük tanulmányi 
eredményét. 
 Iskolánkban véget értek a felújítási 
munkálatok. Az alsó tagozatosok épületrésze 

megújult, csodaszép ablakok, ajtók kerültek a régiek 
helyére, lecserélődött a tető, tiszta, meszelt 
tantermekben tanulhatnak a diákok. A felújítás 
problémamentesen zajlott. 
Köszönet illeti az Önkormányzatot, a kivitelezőket, az 
itt dolgozó munkásokat, akik velünk együttműködve, a 
gyermekekre nagyon odafigyelve tették a dolgukat. 
Köszönet iskolánk technikai dolgozóinak ( Doráné 
Anikónak, Tormásiné Elzának, H. Pintér Andinak), 
akik idejüket nem sajnálva, néha késő estig 
takarítottak, hogy másnap folytatódhasson a tanítás. 
Köszönet a szakács néniknek, hogy a munkálatok 
ellenére is mindig elkészült a finom ennivaló és a 
hétvégéjüket is feláldozták azért, hogy a konyha a 
hétfői kezdésre rendben legyen.  Köszönjük Lesták 
Zoltánnak, hogy lelkiismeretes munkájával lépést 
tartott a kivitelezőkkel és egyedül elvégezte az érintett 
területek tisztító meszelését. 
 Sikeres volt a cipősdoboz-akció is, sok-sok 

ajándék gyűlt össze a rászoruló gyermekek javára. A 
nevükben is köszönet illeti azokat a családokat, akik 
találtak otthon egy - egy  cipősdoboznyi szeretetet!  
 Téli szünet időpontja: december 22- 
január 2-ig. Szünet utáni első tanítási nap: január 
3. kedd. 
  

Békés, boldog karácsonyt, örömökben gazdag új 
esztendőt kívánunk községünk minden 

lakosának! 
a  Rigó József ÁMK dolgozói 

 
 

 

Betlehem 
Idén is elkészítettük a Művelődési Háznál a község 

életnagyságú szereplőkből álló betlehemét. A 

szilveszterig látható betlehem elkészítését köszönjük 

Tóth Mariannának, az abban nyújtott segítséget pedig 

Cinkóczi Zoltánnak és a Polgármesteri Hivatal 

karbantartó csoportjának! 

Betlehem kiállítás 
 

Idén először kézzel készített betlehemekből 

rendeztünk be tárlatot a Művelődési Házban. A 

karácsonyig megtekinthető kiállításon nemezből, 

csuhéból, fából, filcből, papírból, agyagból készített 

betlehemek láthatók. Gyönyörű alkotások érkeztek be 

hozzánk, valóban ünnepi hangulatot varázsolnak a 

látogatók szívébe! Kiállítóink: Balassi Istvánné, 

Fekete Katalin, Varga Mihály, Virág László, 

valamint Feketéné Papp Éva, és tanítványai: Fábián 

Alexandra, Fodor Szilvia, Holló Klaudia, Rab 

Hajnalka és Szűcs Ágnes. Köszönjük a tárlat 

berendezésében nyújtott segítséget Tóth 

Mariannának. Várjuk Önöket családtagjaikkal, 

látogassanak el hozzánk, lassítsanak meg egy percre 

az ünnep előtti sietségben, és gyönyörködjenek egy 

kicsit ezekben a szépségekben. Reméljük, segítünk 

egy kicsit abban, hogy lelkiekben is felkészülhessünk 

a közelgő ünnepekre! 

 



 

 

Karácsonyi vásár 
Múlt pénteken délután karácsonyi kézműves 

foglalkozást és vásárt tartottunk a Művelődési 

Házban és annak udvarán. Fekete Katalin, Feketéné 

Papp Éva, Juhász Mária és Kanyó Renáta tanárnénik, 

valamint Gulyás Lászlóné, Gyukics Miklósné, 

Keserű Eszter, Szatmári Anett és Takácsné Vörös 

Ibolya óvónénik különféle karácsonyi apróságokat 

készítettek a gyermekekkel, miközben az udvaron 

sült gesztenye és forralt bor finom illata, karácsonyi 

fények csillogása csalogatta az érdeklődőket a 

vásárba. Családias környezetben, ünnepi hangulatban 

telt el a péntek délutánunk. Rehák Barbara, Cinkóczi 

István, Ficsór István, Dávid Ervin és Deli Mihály 

betlehemes játékot mutattak be vendégeinknek Varga 

Mihály vezetésével, H. Pintér Andrea és Varga 

Mihályné Székely Emese pedig karácsonyi 

népdalokkal örvendeztették meg a közönséget. A 

műsor hangosítását Kósa István segítette. Köszönjük 

mindannyijuknak! 

Köszönjük az Ifjúsági Egyesület valamennyi aktív 

tagjának a vásár előkészületeiben és 

megvalósításában nyújtott sok-sok segítséget! 

A vásárt megelőző hetekben lázas előkészületek 

folytak az intézmények, civil szervezetek háza táján, 

hogy a vásárra minden gyönyörű kézműves apróság 

elkészüljön. A Nagycsaládos ok Egyesülete, az 

Ifjúsági Egyesület, a Kötő-horgoló Klub és a Szövő 

Szakkör tagjai, az Iskola, a Diákönkormányzat, az 

Óvoda, a Könyvtár munkatársai és a Szociális 

Szolgáltató Központ idősei és dolgozói 

igyekezetükkel, apró ajándékaikkal készültek a 

vásárra! Mindannyijuknak hálás szívvel köszönjük, 

hogy idén is lelkesen csatlakoztak 

kezdeményezésünkhöz!  

Az előkészületekben sok értékes segítséget kaptunk a 

Polgármesteri Hivatal karbantartóitól, Csendes 

Józseftől, a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi 

Könyvtár és Művelődési Központtól. Nekik, és 

mindazoknak, akik a hangulatos délután 

megszervezésében, lebonyolításában közreműködtek, 

nagyon köszönjük igyekezetüket! 
 

 

Köszönet 
„Ami van, csak az adásban nyer jelentőséget. S 

ebben a viszonyban aki ad, mélyebbről van 

kötve, mint aki kap, mert nem a szükséglet köti, 

hanem a bőség.” 
A lassan a végéhez közelgő évben számos 
alkalommal igyekeztünk szórakozási, 
kikapcsolódási lehetőséget, kulturális élményt 
teremteni községünk lakóinak és idelátogató 
vendégeinknek. Mindez nem sikerült volna az 
intézmények támogató együttműködése, az 
egyesületek, civil szervezetek, közösségek, 
csoportok áldozatos munkája és a vállalkozók, 
magánszemélyek, családok nagylelkű 
hozzájárulásai nélkül. Köszönjük mindazok 
segítségét, akik fontosnak érezték, hogy 
támogassanak minket tevékenységünkben. 
Segítségük nagy érték számunkra, amely segít 
abban, hogy új lendületet kapjunk további 
programjainkhoz. Mindannyiuknak köszönjük, 
további munkájukhoz pedig sok erőt,jó 
egészséget kívánunk! 

Virág Veronika 

Újévköszöntő koncert 
A Községi Gitáregyüttes szeretettel meghívja 

Önt és kedves családját 2012. január 14-

én,szombaton 1800 órára a hagyományos 
Újévköszöntő koncertjére 

 a Művelődési Házba! 

Várjuk szeretettel, köszöntsük együtt az 

Újesztendőt! 

 

 
A Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet 

gazdálkodási ügyintézői munkakör betöltésére. 

A köztisztviselői jogviszony kezdete: 

2012. január 16. (6 hónap próbaidő kikötésével) 

Illetmény: az 1992. évi XXIII. törvény alapján. 

Pályázati feltételek: 
középiskolai végzettség és  közgazdasági 

szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli 

szakképesítés, büntetlen előélet, Word és Excel 

felhasználói szintű ismerete 

Előnyben részesül, aki rendelkezik: 
Önkormányzatnál gazdálkodási 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 

2012. január 5–ig. 
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri 

Hivatal 6114 Bugac, Béke u. 10. 
 

FIGYELEM 
A bugacpusztaházi nyárfaerdők kivágását 

követően megmaradt fatuskók INGYENESEN 
elvihetők. Érdeklődni folyamatosan a Bugaci 

Polgármesteri Hivatalban vagy 
 a 06-76/575-100-as telefonszámon lehet. 

 

TÉLI GYALOGTÚRA 
2011. DECEMBER 30-ÁN 

/PÉNTEK/ 
A BUGACI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET ÉS  

A TÁMOP 6.1.2/A/09/1. EGÉSZSÉGRE NEVELŐ ÉS 
SZEMLÉLETFORMÁLÓ ÉLETMÓDPROGRAMOK  

CÍMŰ PÁLYÁZAT 
GYALOGTÚRÁT SZERVEZ A HITTANYÁRA. 
PIHENŐÁLLOMÁSON MADÁRBEMUTATÓT  

FOGUNK MEGNÉZNI EGY KIS FORRALT BOR  
TÁRSASÁGÁBAN.  

GYÜLEKEZÉS 9.00 ÓRAKOR  
A POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐTT. 

KÖTELEZŐ HOZNI A JÓKEDVET, ÉS 
HANGULATFOKOZÓ ANYAGOKAT.  

VISSZAÉRKEZÉS A FALUBA 
KB. 14.00 ÓRAKOR. 

A HÓESÉS NEM KIZÁRÓ OK, A BÁTRABBAK 
HOZZANAK MAGUKKAL SZÁNKÓT! 

ÉRDEKLŐDNI LEHET  
A 06/20/5692709 -ES ÉS A 

06/76/575-106-OS TELEFONSZÁMON. 

SZERVEZŐK 

Nagycsaládosok Bugaci Egyesülete nevében 
Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Új Esztendőt kívánok minden 
bugaci és bugacpusztaházi lakosnak! 

Antalné Balogh Orsolya 



  

 

  
 
 

 

 

 

 

JÓ HANGULATÚ BULIRA HÍVUNK MINDENKIT, 

ERRŐL GONDOSKODIK 

VASKA-POTHARN ATTILA DJ 
 

VACSORA: -  Malacsült, Óvári szelet, Velővel töltött tekercs 

Rántott gomba, Rántott hagyma 

-  Rizi –bizi, Párolt káposzta, Burgonyapüré, Vegyes saláta 

-  Sütemény 

-  Éjfélkor  Virsli és meglepetés hideg svédasztal ,lencse  

 

ÉRKEZÉSKOR MINDENKINEK JÁR EGY POHÁR 

PEZSGŐ 

ÉJFÉL UTÁN TOMBOLA  

 

BELÉPŐJEGY: 

 

JEGYEK MÁR KAPHATÓAK A  

 

 

A HELYBEN VÁSÁROLT ITALLAL IS A 

NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉT TÁMOGATJÁK! 

 

NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE 

 

 

 


