
KEDVES 

BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 

 

TISZTELT TÁMOGATÓNK, 

KEDVES MAGYAR TESTVÉRÜNK! 
 

A Magyar-Turán Alapítvány és Bugac 

Nagyközség Önkormányzata tisztelettel 

meghívja Önt, mint a 2012. évi Kurultaj 

támogatóját a rendezvényt segítők részére 

szervezett köszönetnyilvánító estjére, mely 

2012. november 30-án, a bugaci 

Művelődési Házban kerül megrendezésre. 
 

PROGRAM: 
 

18:00   Zenés filmblokk (turáni 

 népzene és a Kurultaj képei) 

18:30 Köszöntő 

18:40 Magyar táltos- és sámánzene 

19:00 Kurultajtól Kurultajig - Bíró András   

          Zsolt diavetítéses előadása a  

          Magyar-Turán Alapítvány  

          2010-2012 közötti munkájáról 

19:45 Köszönetnyilvánítás 

20:00 Díszvacsora (állófogadás) 

Minden segítőt, támogatót 

tisztelettel vár a: 
Magyar-Turán Alapítvány 

EGÉSZSÉGNAPOK AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN 

Értesítem a női lakosokat, hogy nőgyógyászati 

méhnyak-szűrés 2012. nov. 28.-án (szerdán) és 

dec. 05.-én (szerdán) 8-12 óráig, bőrgyógyászati 

szűrés 2012. nov. 26.-án (hétfőn) 14-17 óráig lesz 

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

A szűrések ideje alatt vérnyomás, vércukor, 

testmagasság és testsúly mérésére is lesz 

lehetőség. A vizsgálatok ingyenesek! 

Mindenkit szeretettel várok! 

Egriné védőnő 

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 

2012. november /2/ 

 

 

 

NAGY JÓTÉKONYSÁGI 

BOLHAPIAC 
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN! 

2012. november 24-én  8-13 óráig     
rendez jótékonysági bolhapiacot a Németajkúak 

Bugaci Törzsasztala a Művelődési Házban.  

A Törzsasztal tagjai a befolyt teljes összeget a 

bugaci óvodának ajánlják fel. 

Várjuk Önt is szeretettel a vásárra! 
 

ZZÖÖLLDDHHUULLLLAADDÉÉKK  

GGYYŰŰJJTTÉÉSSÉÉRRŐŐLL  TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ  
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy 

Bugac Nagyközség Önkormányzata 2012. 

november 23-25 között zöldhulladék 

gyűjtési akciót szervez. 

A saját telkén belül és a telek előtti 

közterületen összegyűjtött zöldhulladékot 

műanyag zsákokba, a fa nyesedéket kévébe 

összekötve kérjük a telek előtti közterületen 

jól látható helyen elhelyezni legkésőbb     

2012. november 26. de: 600 óráig. 

A kihelyezett zöldhulladék elszállítása 2012. 

november 26. ( Hétfő) de: 800 - 1200 óra 

közötti időszakban történik Bugac és Bugac-

Alsómonostor belterületéről, valamint 

Bugacpusztaháza Község belterületéről. 

A külterületi lakosok esetén a zsákokba és 

kévébe összegyűjtött zöldhulladékot a 

Polgármesteri Hivatal hátsó kapujához 

kérjük beszállítani  

2012. november 26.-án de: 800 - 1000 óra 

közötti időszakban ahol a Hivatal 

munkatársa azt átveszi. 

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a 

telek előtti közterületen csak kizárólag zöld 

hulladékot szabad kihelyezni fóliából 

származó kötözőanyagtól mentesen, mivel 

egyéb más eredetű hulladék elszállítására 

nem kerül sor. 

 Köszönettel:  Tóth Mihály 

  

XVIII. évf. 13. sz. 



 

Értesítjük… 
                             a  rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülőket, hogy a 

gyermekekre járó egyszeri támogatás Erzsébet 

utalvány formájában kerül kifizetésre 

2012.  november  26-28-ig  

 (hétfő-kedd-szerda)  

 9-12 óráig 

 a Polgármesteri Hivatal Pénztárában 

 /emelet/.       

 Hegedűs Istvánné 

  

ELADÓ! 
 

Bugac és Bugacpusztaháza Társult Önkormányzata 

értékesíteni kívánja a korábban községgazdálkodási 

feladatokat ellátó kisteherautóját! 

Adatok:  

Típus:  UAZ 452 

Első forgalomba helyezés: 1989. 

Műszaki érvényesség:            --------- 

 

A gépjármű megtekinthető 2012. december 5-ig /Tóth 

Mihállyal egyeztetve: 06/575-100/106, 06/70/3836456-os 

telefonszámon./. 

Az érdeklődők december 7-ig adhatják be vételi 

ajánlatukat a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének, zárt 

borítékban. A borítékot a Pénzügyi Bizottság bontja fel  

december 10.-én.  A legjobb ajánlat nyer.  

A minimális vételár: 100.000,-Ft.  

Várjuk az érdeklődőket!  

  
 

ÁRVERÉS! 
 

Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi 

Önkormányzati Társulás nyilvános 

árverés keretében értékesíteni kívánja a Társulás 

tulajdonában  lévő elidegeníthető eszközöket. 

Az árverés időpontja:  

 

2012. december hó 13. nap 10.00 óra. 
 

Az árveréssel kapcsolatos részletes tudnivalókat az 

árverési hirdetmény tartalmazza, mely megtalálható 

a www.kiskunfelegyhazikisterseg.eu honlapon 

  
  

 

FELHÍVÁS! 
A „Futóhomok” Ifjúsági Egyesület idei szüreti 

mulatságán 100 évvel ezelőtti szüreti hangulatban 

lehetett lefényképezkedni. Kérjük azokat, akik 

esetleg technikai hiba miatt nem kapták meg email-

ben a róluk készült fotókat, küldjenek egy emailt a 

toth.m.mariann@gmail.com címre, amire 

válaszként megküldjük a szüreti fényképeket! 

TTEERREEMMLLAABBDDAARRÚÚGGÓÓ    

BBAAJJNNOOKKSSÁÁGG  
A Bugac KSE és a Társult Önkormányzat idén is 

megrendezi a téli teremlabdarúgó bajnokságát. Várjuk a 

csapatok jelentkezését 2012. december 4-ig. Minden 

csapat max. 12 fő játékosból állhat. A pályán egyszerre 2 

igazolt játékos lehet, a kapus, a 19 év alatti és a 37 év 

feletti játékos nem számít igazoltnak.  (a megyei III. 

osztályú játékos is igazolt). 

Sorsolás és megbeszélés 2012. december 5-én  

18 órakor a Polgármesteri Hivatalban. 

Tervezett első  játéknap 

 2012. december 7. 19; 20; 21; óra.  
/Utána minden hét péntekén/ 

 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 8-án. 

Érdeklődni lehet: Szabó László (70/453-78-05), 

Kovács György ( 20/569-27-09), 

 

TTUUDDJJAA--EE,,  HHOOGGYY…………………………..  
          AA  bbuuggaaccii  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  ttaannuullóóii  kköözzüüll  4400  

ggyyeerrmmeekk  ééss  44  kkíísséérrőő  kkaappootttt  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  

kköözzbbeennjjáárráássáávvaall  iinnggyyeenneess  bbeellééppőőjjeeggyyeett  22001122..  

nnoovveemmbbeerr  3300..--áárraa  aa  BBuuddaappeesstt  SSppoorrttaarréénnáábbaa  aazz                

OOTTPP  lloovvaass  vviilláággkkuuppáárraa..          EEnnnneekk  kkeerreettéébbeenn  

ppéénntteekkeenn  lloovvaass  ggyyeerrmmeekknnaapp  lleesszz,,  aahhoovváá  

mmeeggéérrkkeezziikk  aa  MMiikkuullááss  iiss,,  tteerrmméésszzeetteesseenn  lloovvaass  

hhiinnttóóvvaall..    

  22001122..  nnoovveemmbbeerr  77--1199  kköözzöötttt  SSzzlloovvéénniiáábbaann  

mmeeggrreennddeezzeetttt  KKoorrccssooppoorrttooss  SSaakkkk  

VViilláággbbaajjnnookkssáággoonn  aa  bbuuggaaccii  VVaarrggaa  KKlláárraa        aa  

TTLLSSEE--KKeeccsskkeemméétt  vveerrsseennyyzzőőjjee  //BBuuggaacc//  33--55..                                                                            

hheellyyeett  sszzeerrzzeetttt  88,,--  ppoonnttttaall!!  TTiisszzttaa  sszzíívvbbőőll  

ggrraattuulláálluunnkk!!  

KEZDŐ FOLTVARRÓ TANFOLYAM 

A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN! 

Jövő év elején elegendő jelentkező esetén Bugacon, 

a Művelődési Házban foltvarró tanfolyam indul, 

melynek részletei az alábbiakban olvashatók: 

Oktató: Juhászné Anikó, a kecskeméti Napraforgó 

Foltvarró Egyesület vezetője 

Időpont: januárban, vagy februárban 4 szombat, 

alkalmanként kb. 4 óra 

Helyszín: Művelődési Ház, Bugac 

Tematika: Alapfokú a tanfolyam, ahol a foltvarrás  

4 alapvető technikáját ismerheti meg az érdeklődő: 

párnahuzatot, textilzsákot, textil tárolót és 

edényfogót készítünk, ezek során papírra varrás, 

gépi és kézi applikáció készítése sajátítható el. 

Amire szükség van: egy saját varrógép minden 

résztvevőnek,  amit be tud hozni magával, és 

alapfokú gépkezelési ismeretek, mint egyenes 

varrás, cérnabefűzés, orsózás. 

A csoport 8 fő jelentkezése esetén indul el, de max. 

14 fő jelentkezhet egy csoportba. 

Jelentkezni november 30-ig lehet. 

A tanfolyam további részleteiről és költségeiről 

érdeklődni és jelentkezni Virág Veronikánál lehet a 

Művelődési Házban, vagy telefonon (70/3820544). 

http://www.kiskunfelegyhazikisterseg.eu/
mailto:toth.m.mariann@gmail.com


AADDVVEENNTT  
 

   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.  

IIddéénn  ddeecceemmbbeerr  22--áánn,,  vvaassáárrnnaapp  aa  rreeggggeellii  mmiisséétt  

kköövveettőőeenn,,  99  óórraa,,  nneeggyyeedd  1100  kköörrüüll  ggyyúújjttjjuukk  mmeegg  

aazz  eellssőő  aaddvveennttii  ggyyeerrttyyáátt  aa  MMűűvveellőőddééssii  HHáázznnááll  

eellkkéésszzíítteetttt  aaddvveennttii  kkoosszzoorrúúnn..  

VVáárrjjuukk  ÖÖnnöökkeett,,  kkeezzddjjüükk  eell  eeggyyüütttt  aazz  üünnnneeppii  

kkéésszzüüllőőddéésstt!!  

VViirráágg  VVeerroonniikkaa  

KKEEZZDDŐŐ  FFOOTTÓÓIISSKKOOLLAA  
                                A fotóiskola célja, hogy az                                        

       oktatók, Tóthné Timafalvi Gizella és 

  Albert Béla megtanítsák az    

                       érdeklődőket a fényképezés alapjaira, 

látásmódjukat pedig kialakítsák a jó képek befogadására. 

Az öt foglalkozásból álló Kezdő fotóiskola programja 

 

1.     A digitális fényképezőgépek felépítése, 

kezelőszervei. Képérzékelők, optikák, memóriakártyák. 

Zársebesség, blende, fehéregyensúly beállításának 

megismerése. A fényképezés alapjai, mit érdemes 

megörökíteni. 

2.    Közös fotóséta. A fényképezés alapjainak az 

elsajátítása, gyakorlása. Portré és táj fényképezés, 

épületek megörökítése. A mélységélesség használatának 

a megtanulása. Közös témák fotózása. 

3.  Képek betöltése a számítógépbe. Mappák készítése. 

Fotós alapprogramok egyszerű kezelése,      ACDC és a 

PHOTOSHOP használatának az alapjai. 

4.  A PHOTOSHOP program segítségével a képek 

méretezése, egyszerű retusálások ismertetése, képek 

előkészítése a fotólabor számára. 

5.  A házi nyomtatás eszközei és lehetőségei. Nyomtatási 

kellékekről röviden. Színrendszerek ismertetése. 

Szkennelés ismertetése, régi képek retusálása. 

A tanfolyam 2013. január második felében indul, 

elegendő jelentkező esetén. 

Feltétel: saját fényképezőgép, amit a tanfolyam 

során használunk. 

További részletekről, a tanfolyam költségeiről 

érdeklődni és jelentkezni Virág Veronikánál lehet a 

Művelődési Házban , vagy telefonon a  

70/3820544-es telefonszámon. 

JÖN A MIKULÁS ! 

Szeretnél találkozni a MIKULÁSSAL és az őt kísérő 

KRAMPUSZOKKAL ? 

Ha igen, akkor nagyon figyelmes legyél 

DECEMBER  5-ÉN, 

mert a mi kis falunkba is megérkezik ! 

Kellemes, szeretetteljes ünnepeket kíván:a 

„Futóhomok” Ifjúsági Egyesület valamint 

Bugac-és Bugacpusztaháza Önkormányzata  

  

BBEETTLLEEHHEEMM  KKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSS  
 

Idén is szeretnénk kiállítani kézzel készített 

betlehemeket 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 10-

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 telefonszámon, és a 

Művelődési Házban nyitvatartási időben! 

VViirráágg  VVeerroonniikkaa 
  

„A SZENNAI LIPISEN, - LAPOSON….” 
 
„Somogyországban” jártunk szeptember végén /29-30/, 

népdalkörünk évi rendes kirándulása volt ez.  

 A Dél-Dunántúl nevezetesen szép városa Kaposvár 

Somogy megye székhelye. Nevezhetnénk a szobrok, szökőkutak, 

virágok városának is. Nemcsak a parkokban, az utak szélén, 

hanem az ablakokban is messzire virító színpompás virágok 
láthatók. Nevezetességei közül kiemelkedő a plébániatemplom, a 

református templom, Csiky Gergely színház, Rippl-Rónai 

Múzeum stb. Szép polgári házak sora, kedves vendégfogadó 
emberek lakóhelye ez a város.  

 Délelőtti városnéző sétánk  után egy jelentős néprajzi 

területre Szennára vezetett bennünket a helyi népdalkör vezetője, 
aki ez alkalommal idegenvezetőnk volt. Az Európa-Nostra-díjas 

Szennai Skanzenben /falumúzeum/ a Dél-Dunántúl 

hagyományos népi építészetét látogattuk meg. Majd 
megkóstoltuk a szennai rétest, s készülve a késő délutáni 

népzenei találkozóra: énekeltük; „a szennai lipisen-laposon…” c. 

népdalt, meg a többit is. A találkozó színhelye Zselicszentpál a 
zselici dombság kis „gyöngyszeme”. Együtt énekeltünk 

Zselicszentpál, Kaposvár és Zágráb népdalköreivel. Színes, szép 

népviseleti ruhák, a vidám dalok, s a horvát táncosok jellegzetes 
délvidéki zenéje mindenkit jókedvre derített.  

Másnap Mesztegnyő csodálatos erdei kisvasútján vonatoztunk. 

Gyönyörködtünk a gyertyános völgyben az égigérő fák, hatalmas 
páfrányok, erdei virágok szépségében. A faluház gazdag néprajzi 

kiállítása és a híres kazettásmennyezetű református templom 

megtekintése után Marcali egyik nevezetes vendéglőjében a 
Lóki Csárdában ebédeltünk. Meglátogattuk a „Niklai Remete” 

Berzsenyi Dániel emlékházát, s végül újabb néprajzi területet, a 

népviseletéről híres Buzsákot. Itt a szüreti napok keretében 
rendezték meg a hímzéskiállítást, mely csodálatos szépségét látni 

kell, elképzelni nem lehet.   

A gyönyörű kézimunkák; rátétek, hímzések sokasága, hímzett 
selyem és bársony miseruhák elbűvölő szépsége 

gyönyörködtetett bennünket.  

Értékük hasonlítható a híres halasi csipkéhez. Sokáig fogunk 
emlékezni e sok szép alkotásra és alkotóira, akik egyszerű 

emberek, de a népművészet mesterei.  

Utunk a Balaton partja mentén vezetett, majd búcsút intettünk a 
szépségében gazdag „Somogyi dombságnak.” 

Köszönjük önkormányzatunk és Börcsök Erzsike támogatását,, 

valamint a velünk utazók hűségét, s nem utolsó sorban 
gépkocsivezetőnk Kovács Balázs örök vidámságát, derűjét. 

              Herbály Jánosné 



          HHÁÁZZHHOOZZ  MMEEGGYY  AA  

MMIIKKUULLÁÁSS  !!  
                         december 5-én 

                               Kedves Szülők, Nagyszülők,                   
Keresztszülők! 

                                    Ha szeretteiknek a 
   MIKULÁSSAL 

szeretnék elküldeni ajándékaikat,  
DECEMBER 3-ig jelezzék az 

Óvodában illetve a 
Művelődési Házban! 

E díjtalan szolgáltatást a község minden lakója 
igénybe veheti ! 

Csak az előre jelzett igényeket tudjuk teljesíteni! 
                 „Futóhomok” Ifjúsági Egyesület 

II. Juhász Károly Sakk Emlékverseny 

2012. november 03-án került megrendezésre a II. Juhász 

Károly Sakk Emlékverseny, Bugacon a Rigó József ÁMK 

Művelődési Házában. 

A verseny célja az volt, hogy tisztelegjünk Juhász Károly 

(1966-2010), a bugaci Diáksport Egyesület Sakk szakosztály 

vezetőjének emléke előtt, valamint a sakkon keresztül 

ápoljuk a sportbarátságot. 

A 10 órakor kezdődő verseny előtt közösen kilátogattunk a 

temetőbe és elhelyeztük a virágokat, koszorúkat Károly 

sírjára. Seres László, a Bács-Kiskun Megyei Sakkszövetség 

Főtitkára mindannyiunk nevében megemlékezett Károlyról, 

a sakk iránti szeretetéről és az abban elért eredményeiről. 

A sakkversenyt Endre Gábor, Bugac Nagyközség 

alpolgármestere nyitotta meg, majd Seres László, a Bács-

Kiskun Megyei Sakkszövetség Főtitkára, a verseny Főbírója, 

a rapid szabályokról beszélt a játékosoknak. 

A végleges regisztráció után, 36 játékossal történt meg az 

első forduló párosítása. 

A verseny lebonyolítása 7 fordulóban, 2×10 perc játékidővel, 

svájci rendszerben, rapid szabályok szerint zajlott. 

A játékosok sportszerűen játszottak, a verseny nagyon jó 

hangulatban telt, mindenki jól érezte magát. 

A verseny teljes végeredménye: 

http://www.bkmsakk.hu/torna/x_bacs/adat/bg121103.txt 

A díjakat ebben az évben Kovács György Bugacpusztaháza 

polgármestere adta át a helyezetteknek. 

Köszönet illeti elsősorban Károly anyukáját, Marika nénit, 

aki ismét hozzájárult a verseny megrendezéséhez és 

megvendégelte a játékosokat sok-sok finomsággal, 

süteménnyel, kávéval, üdítővel. 

Köszönjük Károly rokonainak, hogy Marika nénivel együtt 

végigkövették a verseny alakulását. A vándorkupa, az érmek, 

az emléklapok, a csokoládék, a támogatóknak és a 

felajánlásoknak köszönhetően kerülhettek kiosztásra. 

A verseny támogatói voltak: 

Polgármesteri Hivatal, Rigó József ÁMK Iskolája,  Rigó 

József ÁMK Művelődési Háza, BDSE  

Köszönet illeti Seres László Főbírót, aki a párosítást 

bonyolította és a bírói teendőket ellátta. 

Köszönjük a verseny megszervezését Körmendi Etelkának, 

Kiri Sándornénak, akik sokat tettek azért, hogy a verseny 

létrejöhetett. 

Virág Veronikának azt köszönjük, hogy az ideális helyszínt 

biztosította, berendezte a termet és végig segített a verseny 

során. 

A versenyt az eredményhirdetés után Kiri Sándorné, a Rigó 

József ÁMK vezetője zárta. 

Kedves Testvérek, Kedves Olvasók! 

Sok szeretettel köszöntök mindenkit a közelgő új 

egyházi év kezdetén. December 2.-án Ádvent 1. 

vasárnapján kezdődik az új egyházi év.  

Advent  - várakozást jelent. Jézus Krisztus 

megszületésére készülünk. Arra készülünk, hogy Isten 

belép a mi világunkba. Neki nem közömbös a mi 

sorsunk. Ez az időszak a csendes készület, várakozás, 

megtisztulás ideje. Advent idején szeretettel várom a 

testvéreket és minden jóakaratú embert az adventi 

hajnali misékre, amelyek csütörtök és pénteki 

napokon reggel 6.00-kor kezdődnek, valamint az 

adventi lelkigyakorlatainkra, amelyek a templomi 

hirdető táblán olvashatók. 

Szép Adventet, jó felkészülést kívánok mindenkinek!  

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
 Norbi atya 

KKÖÖSSZZÖÖNNEETT!!  
 

A bugaci Óvoda Szülői Közössége ezúton is 

szeretné megköszönni az alábbi 

magánszemélyek, vállalkozók és vállalkozások 

támogatását, mellyel a 2012. november 17-én 

rendezett jótékonysági bál sikeréhez 

hozzájárultak: 
Abonyi Fogadó – Tóth Zsolt, Antal Imre és 

felesége, Aréna Kft., Bács-Plast Kft., Bálint Dezső 

Bellissima Móda – Jókai Andrea, Berczeli István 

Borics Zoltán, Bugaci Iskola Szülői Közössége 

Bugaci Gazda Kft., Bugac Puszta Kft. – Karikás 

Csárda, Csilla Virágbolt, Endre Gábor, Id. Ferenczi 

József, Fornetti Kft., Gyógyászati Segédeszközbolt 

– Pethő Adrienne, Hársfa Bolt – Swiecki Attila és 

Kertész Renáta, Heni Presszó, Horák Józsefné, 

Intergál ÁFÉSZ Bugac, KEFAG Zrt. – Bugaci 

Erdészet, Kicsimanó Eszpresszó, Kiri Sándor és 

családja, Klári Butik, Koch’s Torma Kft., Kovács 

György, Lovas Vendéglő, Misi Süti, Molnár István 

és családja, Néma József, Németajkúak 

Törzsasztala, Nimfa Kozmetika – Tóth Melinda 

Nyírfácska Mini Áruház, Orgovány és Vidéke 

Takarékszövetkezet, P&P Pékáru Kft. Plattner és 

Harkai Kft. Seregély Csaba és családja, Sutus János 

és Tóth Rózsa, Szabó László és Tóth Marianna 

Szalai István és családja, Szálas Ferenc és családja 

Szántó Albertné Magdika, Végh János, Dr. 

Vidmann Mihály, Dr. Vígh István. 

Továbbá köszönjük az óvodai és iskolai 

dolgozóknak, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak 

a segítségét. Végül, de nem utolsósorban köszönet  

a szülőknek a sok-sok munkáért, a szervezésben, a 

dekorációk elkészítésében, akik a támogatók 

felkeresésében segítettek, teremdíszítésben, 

terítésben részt vettek, visszapakoltak, akik maguk 

is felajánlottak a tombolához értékes tárgyakat, akik 

a vacsorához zöldségféléket, krumplit, levestésztát 

hoztak. Külön köszönjük az Abonyi Fogadónak a 

finom és bőséges vacsorát.  

Óvoda Szülői Közössége 

http://www.bkmsakk.hu/torna/x_bacs/adat/bg121103.txt


 

 

 

 

 

 


