
KEDVES 

BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 

 

2012. évi 
KÖZMEGHALLGATÁSOK- 

FALUGYŰLÉSEK 
 

BUGAC-BUGACPUSZTAHÁZA TELEPÜLÉSEK  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI TISZTELETTEL 

MEGHÍVJÁK ÖNT AZ EZ ÉVI 

KÖZMEGHALLGATÁSOKRA,  FALUGYŰLÉSRE. 

 

HELYE, IDEJE: 
 

december 10-én /hétfő/ 17.00 órakor 
BUGACPUSZTAHÁZÁN /IKSZT ÉPÜLET/ 

 

december 11-én /kedd/ 17.00 órakor 
ALSÓMONOSTORON /ARANYKALÁSZ IRODA/ 

 

december 12-én /szerda/ 17.00 órakor 
BUGACON /MŰVELŐDÉSI HÁZ/ 

 

KÉRJÜK SZÍVES RÉSZVÉTELÜKET! 
 

 Szabó László         Kovács György 
 

KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATA 

TÉLEN 
 

Tisztelt lakótelek tulajdonosok, telekhasználók!  
A téli időszakban a megfagyott csapadék és a lehulló hó 

igen veszélyes állapotot teremt a közterületeken. Az 

elmúlt évek és a közelmúlt tapasztalata, hogy a 

hóeltakarítási kötelezettségnek  nem minden 

telektulajdonos tesz eleget. Ezért kéréssel fordulok a 

lakótelkek tulajdonosaihoz, hogy egy kicsit nagyobb 

figyelmet fordítsanak a lakótelkük előtti járdaszakaszok 

hó,-és jégmentesítésére, hiszen ezzel a lakótársaink 

egészségét és testi épségét óvjuk és védjük és az esetleges 

baleseteket is megelőzzük. 

 A téli időszakban fokozott veszélyt jelentenek, 

továbbá akadályozzák a hóeltakarítási munkákat a 

közterületen parkoló nagyobb járműszerelvények.

 Ennek elkerülése érdekében felhívom a 

járműszerelvény tulajdonosait és üzembentartóit, hogy a 

járműveket a saját telkükön, telephelyükön helyezzék el. 

A közterület foglalás és a téli hóeltakarítás rendeletben 

előirt szabályainak betartása végett a Hivatal folyamatos 

helyszíni ellenőrzéseket fog tartani. 

Tóth Mihály 

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. december  

 

 

 
 

KARÁCSONYI VÁSÁR 
 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, 

nézelődőt és vásárlót 
 

2012. december 14-én, 

 /pénteken/ 16 és 18 óra 

 között 

Kézműves Karácsonyi Vásárra és 

Foglalkozásra a Művelődési Házhoz! 
 

A vásárba ellátogatók kedves karácsonyi 

kézműves apróságokat vásárolhatnak 

maguknak és szeretteiknek. 
 

A gyerekeket kézműves foglalkozással is 

várják az óvónénik és a tanárnénik. 
 

Intézményeink és civil szervezeteink forró 

teával, illatos forralt borral, karácsonyi 

énekszóval, betlehemes játékkal, meghitt 

hangulattal várnak mindenkit a karácsonyi 

vásári forgatagba! 
 

Szeretettel várjuk a család minden tagját! 

 

KARÁCSONYVÁRÓ ÜNNEPSÉG 
 

Sok szeretettel várunk mindenkit 
 

2012. december 21-én, pénteken délután 

öt órakor kezdődő ünnepi műsorunkra a 

Művelődési Házba! 
 

A karácsonyi hangulatról a Rigó József 

ÁMK óvodásai, az Általános Iskola 5. 

osztályos tanulói, az iskola furulya 

csoportja, betlehemesek, valamint a 

Kálmán Lajos Népdalkör tagjai 

gondoskodnak.  

Várjuk szeretettel a család minden 

tagját, ünnepeljünk együtt! 

 

XVIII. évf. 14. sz. 



IISSKKOOLLAAHHÍÍRREEKK  
 

November 7-én a Ciróka Bábszínházban jártunk 

az alsó tagozatos bérletes gyermekekkel, akiket 

Kovács Nóra és Fodor Béláné tanárnénik kísértek 

el, köszönjük! 

A november is a pályaválasztás jegyében telt a 

nyolcadikos tanulóinknak. A pályaválasztási szülői 

értekezleten a környező középiskolák mutatkoztak 

be. Örömmel láttuk, hogy a szülők-gyerekek 

részéről nagy volt az érdeklődés, sok sikert 

kívánunk a végső döntéshez, hiszen a jelentkezési 

lapok kitöltésének ideje is elérkezett. 

Az Önkormányzat jóvoltából 40 gyermekünk 

belépőjegyet kapott az OTP Lovas Világkupa 

november 30-ai gyermekprogramjára. A 

kirándulásra felső tagozatos gyermekeket vittünk, 

elsősorban azokat a diákjainkat, akik részt vesznek 

iskolánk IPR-programjában. Az utazás költségeit az 

IPR-pályázat keretéből finanszíroztuk. Köszönjük 

az Önkormányzat segítségét, a kísérő pedagógusok 

- Fazekas Szilvia, Kovács Nóra, Szabó Lászlóné, 

Szűcs Tibor - munkáját, igazán szép élményekkel 

gazdagodtak diákjaink!  

December 12-én pedig 12 kézműves gyermek 

mehet Budapestre, hiszen elkészített betlehemük 

bejutott a „Betlehemi jászol kiállításra”. Köszönjük 

Feketéné Papp Éva tanárnéni felkészítését , és azt, 

hogy Kalmár Piroska tanítónénivel együtt elkísérik 

a gyerekeket. 

Versenyeztünk! 

Népdaléneklési versenyen vettünk részt nov. 14-én 

a Darvas József Általános Iskolában. A városi 

döntőn két tanuló képviselte iskolánkat: Szűcs 

Anna 2. o és Szűcs Ágnes 8.b osztályos tanuló. 

Dicséretre méltó eredményt értek el tanulóink: Ági 

II. helyezést, Anna pedig a zsűri különdíját kapta. 

Köszönjük Pappné Németh Gabriella tanító 

néninek és Fekete József tanár úrnak felkészítő 

munkáját, továbbá azt, hogy a tanulókat elkísérte a 

versenyre.  

A december sok-sok izgalommal teli: várjuk a 

Télapót, aki a Szülői Közösség jóvoltából érkezik 

hozzánk, és természetesen az Advent időszakában 

mi is készülünk az Ünnepre. Ott leszünk a 

karácsonyi vásáron, a kézműveskedésen; 

gyermekeink munkáit is megtekinthetik a 

Bertlehem-kiállításon, mézeskalácsházat 

készíthetnek tanulóink a Művelődési Ház 

szervezésében, a községi karácsonyi ünnepségen 

fellépnek ötödikeseink. Még egy kis meglepetéssel 

is készülünk gyermekeink számára!  

Téli szünet :dec. 27-jan. 2-ig tart .Szünet előtti 

utolsó tanítási nap: december 21. péntek, szünet 

utáni első tanítási nap: január 3. csütörtök 

Áldott, békés, szeretetteljes Ünnepet kíván 
községünk lakóinak a Rigó József ÁMK minden 

dolgozója!  

 

PAPÍRGYŰJTÉSI AKCIÓ!!! 

Iskolánk papírgyűjtési akciót hirdet. A 

papírgyűjtés célja: hozzájárulás a tornacsarnok 

szőnyegének lecseréléséhez. 

Kérjük a kedves lakosságot, szülőket, bálazókat, 

civil szervezetek tagjait, hogy a karácsonyi 

nagytakarításkor előkerülő papírhulladékot hozzák 

el az iskola udvarán lévő konténerbe december 13 

és 20. között, gyűjtsünk tőkét együtt a 

mindannyiunk által használt és már nagyon 

tönkrement szőnyeg kicserélésére!!! 

  

 

 

Betlehemezés! 
Dícsértessék a Jézus Krisztus! 

Karácsony előtti napokban 

 – dec. 15-től – idén is betlehemesek hirdetik 

Megváltónk születésinek örömhírit falunkban. 

Az mely házakban szívesen látnák ama 

pásztornépet, kérjük szándékaikat időpont 

egyeztetése végett előre jelezni szíveskedjenek. 

Jelentkezéseiket december 21-ig kérjük  

a 06-70/319-19-85-ös telefonszámon megejteni. 

Betlehemesek 

 

 

ÉRTESÍTÉS 
 

Értesítjük Bugac és Bugacpusztaháza 

lakosait, hogy a LION’S Klub felajánlása 

jóvoltából ruha és különböző háztartási 

cikkek filléres vásárát rendezzük 

az ÁMK Művelődési Házában  

2012. december 15-én /szombat/ 

13.00 órától 17.00 óráig. 

A Szociális Szolgáltató Központ dolgozói 

várják az önkéntes segítők jelentkezését a 

06-76/372-512-es telefonszámon. 

Az árusításból befolyt összeget 

„FALUKEMENCE” építésére fordítjuk. 
 

Ezúton köszönet az adomány  

Kecskemétről Bugacra szállításáért 

a Hírős Doboz Kft.-nek! 
 


