
KEDVES BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI 

LAKOSOK! 

TESTÜLETI MUNKA 

A február 26.-ai testületi ülésen elfogadásra került a 2014 

évi költségvetés. A költségvetés kiadási oldalán 

működési költségeket, (a fűtést, világítást, a 

mindennapokhoz szükséges dologi kiadásokat, 

alapanyagokat) és az állami támogatások önerejét 

terveztük a tavalyi év tényadatai alapján. Ez kiegészült 

még az intézmények által jelzett kisléptékű fejlesztések, 

felújítások és eszközbeszerzések költségeivel. A kiadási 

oldal tartalmazza még, - az előző év mértékében-, a nem 

kötelező feladatok kiadásait. Ilyenek a rendezvények, az 

ünnepségek szervezési költségei. Jó hír, hogy a 2014-es 

költségvetés tartalmaz minden olyan nem kötelező, plusz 

támogatást, amelyeket a korábbi években is biztosítottunk 

az itt élő embereknek 16,4 millió Ft értékben.  Így 

lakáscélú támogatásra 500 ezer Ft, tüzelőtámogatásra 800 

ezer Ft, szociális tűzifa vásárlására 1.377 ezer Ft, idősek 

szemétszállításának kiegészítésére 2 millió Ft, Bursa 

Hungarica ösztöndíjra 240 ezer Ft, újszülöttek 

támogatására 640 ezer Ft, civil szervezetek támogatására 

1.900 ezer Ft, közép-felsőfokú tanulók támogatására 450 

ezer Ft, a közalkalmazottak cafetériájára 5.818 ezer Ft, 

háziorvosok támogatására 720 ezer Ft, iskolai 

nyelvoktatáshoz és csoportbontásokhoz 1.960 ezer Ft 

keretösszeget rendeltünk a költségvetésben. A bevételi 

oldalunkon a normatív támogatások, a saját bevételek és 

a 2013 évi maradvány szerepelnek. 2014-ben, az elmúlt 

évekhez hasonlóan nem tervezzük a meglévő adók 

mértékének emelését vagy új adó bevezetését. Minden 

felsorolt működési kiadást figyelembe véve 

elmondhatjuk, hogy a múlt évről áthozott maradványunk, 

az ez évi bevételeink és a normatív támogatásunk fedezi a 

teljes 2014 évi működésünket, és a felsorolt egyéb 

kiadásokat.    Az önkormányzat rendelkezik még 120 

millió Ft befektetett pénzügyi eszközzel az elmúlt 3 

évből, ami évek múlva hozamaival együtt felszabadul és 

az önkormányzat szabadon felhasználhatja. Mindemellett, 

még plusz 246 millió Ft megtakarítással kezdjük a 2014-

es évet. Ezt az összeget elsősorban fejlesztésekre tudjuk 

szükség szerint felhasználni, természetesen csak az 

aktuális helyzetben, újabb testületi döntés alapján. 
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Elmondhatjuk tehát, hogy az elmúlt évek önkormányzati 

döntéseinek, felelős gazdálkodásának és a kormányzati 

döntéseknek köszönhetően, stabil, jó anyagi helyzetben 

várjuk a 2014-es évet, s továbbra is jelentős összegeket 

tudunk fordítani az itt élők életminőségének javítására.  

MMEEGGHHÍÍVVÓÓ  
TISZTELETTEL HÍVJUK    

BUGAC ÉS BUGACPUSZTAHÁZA 

LAKÓIT 

2014. MÁRCIUS 15.-ÉN /SZOMBATON/ 
10.00 ÓRAKOR KEZDŐDŐ  ÜNNEPI 

MEGEMLÉKEZÉSÜNKRE A SZENT 
ISTVÁN PARKBA  A  PETŐFI 

SZOBORHOZ. 

   Szabó László          
 

SOK SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK 

VALAMENNYI KEDVES NŐ 

OLVASÓNKAT NŐNAP  

ALKALMÁBÓL!  

   Szabó László         Kovács György 

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A Rigó József ÁMK Könyvtár és Művelődési Ház  6114.  

Bugac, Béke u. 27.  pályázatot hirdet közművelődési 

szakember munkakör betöltésére.  

Követelmények:  

- középfokú végzettség  
- büntetlen előélet, cselekvőképesség 

- számítógép felhasználói ismeretek - Word, Excel 
- bugaci vagy bugacpusztaházi lakosú pályázó 

Előnyt jelent: 

- a munkakör betöltéséhez szükséges OKJ képesítés.  
A munkaviszony határozott idejű,  2015. március 31-ig szól. 

Bérezés: a közalkalmazotti bértábla szerint.  

Jogviszony kezdete: 2014. március 17.  

 A pályázatot írásban, önéletrajz és iskolai végzettséget bizonyító 

okiratok másolatával 2014. március 11–ig  lehet benyújtani 

Szatmáriné Sándor Olga ÁMK mb. vezetőhöz. 

 

XX. évf. 2.  sz. 

 

XX. évf. 2.  sz. 



KKEEDDVVEESS  OOLLVVAASSÓÓ!!  

Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki az elmúlt 

években adója 1 %-ával támogatta a Bugaci Futóhomok 

Ifjúsági Egyesületet. Tisztelettel kérjük, hogy akinek 

lehetősége van rá, tegyen így ebben az évben is. Önök 

legtöbben egészen közelről látják nonprofit egyesületünk 

tevékenységét, és köszönettel vesszük, ha ezen a módon 

is elismerik munkánkat! Ezzel a támogatással 

hozzájárulnak a Bugaci Tanyaszínház működéséhez, a 

Szüreti Mulatság és az év során megrendezésre kerülő 

minden további rendezvényünk sikeréhez. Az 

adóbevalláskor kitöltött rendelkező nyilatkozat 

segítségével saját településünkre kerülnek ezek az 

összegek, s önök által is jól látható célokra 

fordítódnak.(Ha nem rendelkeznek az 1 % felajánlásáról, 

akkor ez az összeg az államkasszába vándorol.) Adataink: 

Bugaci Futóhomok Ifjúsági  Egyesület 
Adószáma: 18353994-1-03 

 

50 ÉVES A BUGACI ÓVODA 
 
Február 22-én óvodánk 50. jubileumi ünnepségét 
tartottuk, melyre meghívtuk az intézmény volt 
dolgozóit, 1964 februárjában induló első óvodásokat, 
Lázár György akkori tanácselnököt és a jelenlegi 
polgármestereket. A vendégeknek köszöntő verset 
mondtak: Kovács Leila, Hajagos Boglárka, Szalai Nóva, 
Fehér Benedek, Kovács Emma, Ferenci Sára, Szénási 
Viktória és Borbély Boglárka. A „Gyermekjáték és tánc” 
szakköröseink Gyukics Miklósné vezetésével népi 
játékokat, táncot mutattak be. Szabó László 
polgármester köszöntötte a vendégeket, majd Feketéné 
Szűcs Zsuzsanna éneke és gitárjátéka – Filléres 
emlékeim… dallal, könnyet csalt sokunk szemébe. 
Tovább nosztalgiázva „diszkó” tánccal szórakoztattak a 
Nyuszi csoport nagycsoportosai  Takácsné Vörös Ibolya 
irányításával. Az est nagy meglepetése volt a gyönyörű 
torta, melyen 1964 és 2014 óvodaképe díszített, valamint 
udvarunk játékeszközei marcipánból elkészítve, az íze 
pedig nagyon finom volt. Köszönjük Szabó László 
polgármesternek. A megjelent vendégeknek emléklapot 
adtak át a gyermekek, Lázár Györgyöt az óvoda 
építésének elindítóját, Gyukics Antalné akkori vezető 
óvónőt és Sípos Magdolnát (Fehér Sándorné) az első 
dajka nénit emlék tárggyal, virággal köszöntöttük, 
megköszönve munkájukat. A volt első óvodások virággal 
köszönték meg, hogy újra találkozhattak ezen az 
ünnepen, föleleveníthették régi emlékeiket. 
Kollégáimmal mi is nosztalgiázva válogattuk össze az 50 
évünket bemutató fényképeket és a régi hímzett 
terítőket, játékokat a kiállításra, melyet az új 
csoportszobában rendeztünk be és a héten még 
szeretettel várjuk a látogatókat. Szeretném megköszönni 
Feketéné Papp Évának és Tormási Józsefnek munkáját 
az emléktábla elkészítésében. Önkormányzatunknak az 
anyagi támogatását, az óvoda-bölcsőde valamennyi 
dolgozójának mindenre odafigyelő segítségét és a szülők 
közreműködését óvodánk 50 éves évfordulójának méltó 
megünneplésében.  

Szatmáriné Sándor Olga 

IISSKKOOLLAAII  HHÍÍRREEKK  

Február a farsang jegyében zajlott – a Szülői Közösség 

2014. február 15-én rendezte meg jótékonysági bálját. A 

szülők sok-sok felajánlással, kétkezi segítséggel járultak 

hozzá a bál sikerességéhez. Mindenkinek köszönetünket 

fejezzük ki, akik támogatói voltak a Szülői Közösségnek.  

Csendesné Lajkó Gyöngyi, Tóth Rózsa, Balla Katalin - új 

vezetőségi tagok -  munkáját segítette Ferencziné Csomor 

Mariann, Seregélyné Fekete Ibolya, Svájci Kati, akik 

összefogva a szülőket, egy sikeres bált tudhatnak maguk 

mögött. Minden segítő az iskola tanulóiért, és az 

intézmény szebbé tételéért végzett áldozatos munkát. 

KÖSZÖNJÜK!!! Február 21-én a diákok farsangi bulijára 

került sor. A nagyérdemű közönség hangulatos, magas 

színvonalú produkcióknak lehetett részese. Öröm volt 

látni a szebbnél-szebb és vidámabbnál-vidámabb 

csoportokat. Minden osztályfőnök felkészítő munkáját 

köszönjük. A bevétel a Diákönkormányzat kasszáját 

gyarapítja, melyet a tanulókra fordít. A diszkó jó 

hangulatáról Banó Szabó Viktor és kis csapata 

gondoskodott. Köszönjük segítő hozzáállásukat! 

Diákjaink eljutottak Kecskemétre a Ciróka Bábszínház 

előadására is.  A tanulók kíséretét Borics Zoltánné és 

Szabóné Tarjányi Mária tanító néniknek köszönjük.        

A felnőtt terembajnokság résztvevői nevezési díjuk egy 

részét a tornacsarnokhoz tartozó öltözőrész felújítására 

fordították. Köszönjük, hogy segítettek a terem 

lábazatának OSB lappal történő befedésében. 

Megérkeztek a 8.osztályosok januárban megírt központi 

felvételi eredményei. Nagy örömünkre szolgál,hogy 

tanulóink szép eredményeket értek el. A Móra Ferenc 

Gimnáziumba jelentkezőkével azonos szinten 

teljesítettek. Gratulálunk tanulóinknak, és az őket 

felkészítő tanároknak!   

    Iskolavezetés 

KÖZSÉGI SZINTŰ PROGRAMOK 2014 

Március 15.  Községi szintű ünnepség  
Április 12.     Herbály Jánosné Verses estje a 

Költészet Napja alkalmából  
Április  26.  Hétszínvirág  
Május 2.   Majális Bugacpusztaházán  
Május 17.  Tavaszköszöntő családi nap 

Alsómonostoron  
Május 24.  Operett gála a Pusztán  
Május 25.  Abonyi Imre Fogathajtó Fesztivál  
Június 21.  Falunap  
Július első fele.  „Vacsorázzunk fehérben!” - Szent 

István Parkban  
Augusztus 8-10. Kurultaj  
Augusztus 20.  Szent István Ünnepe –ünnepség  
Augusztus 23.  Utcabál  
Augusztus 24. Búcsú  
Szeptember 5-7.  Pusztai Pásztorünnep  
Szeptember 20. Szüreti felvonulás és mulatság 

Bugacon  
Október 11.  Szüreti felvonulás és mulatság 

Alsómonostoron  
Október 23.  Nemzeti Ünnep-koszorúzás  
November eleje  Juhász Károly Emléktorna  
November 15.  Óvodai Szülői Közösségi Bál  
December 5.  Házhoz megy a Mikulás  
December 12. Karácsonyi vásár, betlehem kiállítás  
December 19 v. 22.Karácsonyi Ünnepség  
December 31.  Szilveszteri mulatság  
 

Program,- és időpont változtatás jogát fenntartjuk! 
 



TUDJA-E, HOGY….? 

-   A víztorony mellett lévő kresz pályáról 
letermelésre kerültek a vágásérett, balesetveszélyes fák. 
Következő lépésként gyorsan növő, nagylombú fákat 
fogunk telepíteni. A fakitermelési munkákat, a legjobb 
ajánlatot tevő, Szabó József vállalkozó végezte. Ezúton is 
köszönjük a gyors és tiszta munkát. 
-  Lakossági  igényre!  A kresz pálya Cserény utca 
felöli sarkára kihelyezésre került egy új szelektív 
hulladékgyűjtő sziget. Kérjük a település azon részén 
élőket, hogy az új gyűjtőszigetre vigyék a hulladékot. A 
4. lerakóhely beindításával remélhetőleg ritkábban 
fordul elő az a sajnálatos helyzet, hogy a gyűjtő edény 
megtelése miatt, kénytelenek voltak az emberek a tároló 
mellé lerakni a szemetet. 
-  A parlament döntése értelmében,- amely 
minden településen előírja az ebek nyilvántartásba 
vételét -, településünkön is jól halad az ebek összeírása. 
Ezúton is szeretnénk tisztázni, hogy ez egy törvényi, 
minden település számára előírt feladat, amelyből 
központi statisztikai nyilvántartás készül. Nem igaz az a 
szóbeszéd, miszerint azért kell összeírni az ebeket, mert 
az önkormányzat be akarja vezetni az ebadót! Bugacon 
eddig sem volt ebadó és nem is tervezzük annak 
bevezetését! 
-  Végéhez közeledik a szociális tűzifa 
kiszállítása. 176 háztartásból érkezett be olyan igény, 
amely megfelelt a feltételeknek. A pályázatunkban 
igényelt 300m3 helyett a sajnos csak 115 m3 tűzifa 
kiosztásához nyertünk támogatást. A szociális bizottság 
javaslatára, a képviselőtestület döntése eredményeként, 
az önkormányzatunk plusz megközelítőleg 1,2 millió 
forintot biztosít, saját megtakarításai terhére tűzifa 
vásárlására. Így mind a 176 háztartásnak tudunk adni 1 
m3 akác tűzifát. 

FIGYELEM! 
Értesítem  a  Tisztelt  Lakosságot arról,  hogy törvényi  

előírás  végrehajtásaként  Bugac, Bugacpusztaháza  

településeken eb összeírásra került sor, melynek 

határideje hamarosan lejár. Az összeírás a külterületi 

ingatlanok tekintetében önbevallásos módszerrel 

történt. Az ebtartóknak ebenként egy „Regisztrációs 

adatlap”-ot kellett kitölteni, és azt a Hivatalhoz 

visszajuttatni. Amennyiben belterületen az összeírás 

idején nem tartózkodott otthon,  vagy külterületen nem 

kapott adatlapot, úgy kérem, hogy az eb 

tulajdonosa/tartója keresse fel a Bugaci Közös 

Önkormányzati Hivatalt, ahol az adatlap kitöltéséhez 

segítséget nyújtanak a Hivatal alkalmazottai. Az eb(ek) 

oltási igazolványát feltétlen hozza magával. Határidő: 

2014. március 7. Tájékoztatom Önöket arról, hogy az 

1998. évi XXVIII. tv. 42/B. §. (1) bek. alapján a tartás 

helye szerinti önkormányzat az ebrendészeti 

feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség 

elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel 3 

évente ebösszeírást végez. Erre tekintettel a jövőben 

megismétlődik ez a fajta összeírás. Mivel az összeírást 

törvény írja elő, úgy minden kutya tulajdonos számára 

KÖTELEZŐ!              

Heródekné Szász Ágota 

PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSS  

A Szociális Szolgáltató Központ  6114 Bugac, Béke u. 

4.  (Tel: 76/372-512  e-mail: szocszolgkp@bugac.hu)  

pályázatot hirdet nappali ellátás szociális gondozó 

munkakör betöltésére.  

Követelmények:  

- 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. mell. 8.1. pontjában   

és/vagy a 3.mell. 5. pontjában szereplő képesítés, 

- büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

- magas fokú empátia és kommunikációs készség. 

Előnyt jelent: szociális  ellátás területén szerzett 3 

év szakmai tapasztalat, számítógép felhasználói 

ismeretek - Word, Excel használat  

Közalkalmazotti jogviszony az 1992. évi XXXIII. 

törvény  alapján     

A munkaviszony határozatlan idejű, 90 napos 

próbaidő mellett. 

Bérezés: a közalkalmazotti bértábla szerint.  

Jogviszony kezdete: 2014. március 10.  

A pályázat benyújtásának módja és ideje: írásban, 

önéletrajz és iskolai végzettséget bizonyító 

okiratok másolatával 2014. március 5–ig. 

A pályázat benyújtásának helye: Szociális 

Szolgáltató Központ  6114 Bugac, Béke u. 4.   

 

KÖSZÖNET 

Általános Iskolánk Szülői Közössége eredményes farsangi 

jótékonysági bált rendezett február 15-én. A rendezvény 

sikeréhez nagyban hozzájárult a szülők teljes körű 

segítsége, melyet ezúton szeretnénk megköszönni. 

Köszönet illeti továbbá az iskola pedagógusait, a takarító 

néniket és minden dolgozóját, aki segített. Juhász 

Marcsikának és segítőinek külön köszönjük a mindig 

páratlan színvonalú báli dekorációt. Az előkészületekben 

és az utómunkálatokban a Polgármesteri Hivatal 

dolgozóinak tartozunk köszönettel. Köszönjük, az alább 

felsorolt vállalkozók és magánszemélyek támogatásait: 

Alexandra Kozmetika, Apaticzkiné dr. Könyves Mónika, 

ARÉNA Zeneszalon, Bálint Dezső, Berczeli István, Bognár 

Mihály, Borics Zoltán, Bugaci Benzinkút, Bugaci Iskola 

Szülői Közösség, Bugaci Gazda Kft., Csilla Virágbolt, Czakó 

Mihály, INTEGRÁL ÁFÉSZ – Önkiszolgáló Bolt, Fazekas 

Zoltán, Ficsór Szilvia, Fornetti Kft., GASTRO-BOKSZ Kft., 

Hársfa Bolt,  Hannelore Abraham, Hírös Doboz Kft., Hojsza 

Ferencné, Jégszilánk Kft. Jonatermál Kft., Karikás Csárda, 

Karsainé Andráska Anikó fodrászata, KEFAG Zrt. – Bugaci 

Erdészet, Kicsi Manó Eszpresszó, Klári Buti,Koch’s Torma 

Kft., Mayer Tamásné, Melinda Butik, Misi Süti, Molnár 

István és Családja, Néma József, Nemetajkúak Törzsasztala, 

Német Nyelvstúdói, Nimfa Kozmetika – Tóth Melinda, 

Postahivatal – Bugac P&H Bugac Kft., Sutus-Bau Kft., Sutus 

drink Kft. Süveges Sándor, Szabó László és Tóth Marianna, 

Szalai István és családja, Szőke és Társai Kft.-Békéscsaba, 

Tóth és Társa Kft.-Bugacpusztaháza, Végh János  

Végül, de nem utolsó sorban köszönjük mindenkinek, aki 

részt vett rendezvényünkön! További sikeres munkát 

mindenkinek!                        

                      Iskola Szülői Közössége 

mailto:szocszolgkp@bugac.hu
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200033.TV&kif=2007.+%E9vi+LXXXIV.+t%F6rv%E9ny#xcel
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200033.TV&kif=2007.+%E9vi+LXXXIV.+t%F6rv%E9ny#xcel


              Főzőklub Tupperware  

            módra 
 

                               Ha Ön kíváncsi, hogyan lehet gyorsan és 

egyszerűen egészséges és ínycsiklandozó ételeket készíteni, 

várjuk a bugaci Művelődési Házba, ahol FŐZŐKLUB indul!  

A foglalkozásokat minden hónap második szerdáján tartjuk 17 

órakor. A legközelebbi klub időpontja: március 12. szerda, 17 

óra. A program során recepteket tanulunk és cserélünk, ételeket 

készítünk és kóstolunk. A kiskunfélegyházi Művelődési 
Központban már több, mint tíz éve működő klubban szerzett 

tapasztalatokkal és sok-sok finom étel receptjével várja Önöket a 

főzőklubba: Drozdikné Jutka. Érdeklődni:  a 70/382 05 44-es és 
a 20/4342101 telefonszámokon lehet.  
 

ÚÚJJRRAA  BBAABBAA--MMAAMMAA  KKLLUUBB    AA    

MMŰŰVVEELLŐŐDDÉÉSSII  HHÁÁZZBBAANN!!  
Újra indul a baba-mama klub a Művelődési Házban, hétfő 

délelőttönként 10-12 óra között. Várunk minden 1-3 éves kor 

közötti kisbabát és anyukáját, egy kis beszélgetésre, a 

babáknak játékra, ismerkedésre. Természetesen, ha ennél 

kisebb babának is van kedve jönni, őt is szívesen várjuk.  

Első alkalom: március 3. hétfő 10 óra                            

 

MINI VITRIN TÁRLAT 

a Művelődési Ház folyosóján elhelyezett vitrinekben! 

Márciusban a vitrinekben Megyesi Judit és Kósa 

István béka-gyűjteményéből válogatunk! 

                                  Virág Veronika 

                         

POLGÁRŐR SZOLGÁLAT 

A Polgárőr Szolgálat Bugac ezúton is köszöni, hogy  

támogatáshoz jutott az adózó magánszemélyek által 

felajánlott SZJA 1%-ból. Ez évben is várjuk támogatásukat. 

A befolyt összeget kizárólag az egyesület működésének 

biztosítására, felszerelés, üzemanyag- és telefonköltségünk 

finanszírozására fordítjuk.  

Adószámunk:  18351954-1-03  

Polgárőr Szolgálat Bugac 
 

  

AA    NNAAGGYYCCSSAALLÁÁDDOOSSOOKK  BBUUGGAACCII    EEGGYYEESSÜÜLLEETTEE  

kköösszzöönneettéétt  ffeejjeezzii  kkii    mmiinnddaazzookknnaakk,,  aakkiikk  22001122..  éévvii  aaddóójjuukk  11  

%%--áátt  eeggyyeessüülleettüünnkk  ttáámmooggaattáássáárraa  aajjáánnlloottttáákk  ffeell..  KKéérrjjüükk,,  

hhooggyy  aa  22001133..  éévvii  sszzeemmééllyyii  jjöövveeddeelleemmaaddóójjuukk  11  %%--áárróóll  

nnyyiillaattkkoozzzzaannaakk  aazz  eeggyyeessüülleett  jjaavváárraa..  

TTáámmooggaattáássuukkaatt  kköösszzöönnjjüükk!!  

AAddóósszzáámmuunnkk::    1188334499889988  ––  11  ––  0033  

 

MEGHÍVÓ! 

TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM 

SZERETETTEL VÁRJUK 

2014. MÁRCIUS 18-ÁN 10 -13 ÓRÁIG                                    

A  SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTBA ,                            

INGYENES  HALLÁSSZŰRÉSRE!           

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL 

VÁRUNK! 

GEERS HALLÓKÉSZÜLÉK                                                       

CSÓRIÁN ZSUZSANNA 

*************************************** 

SAKK – MATT EDZÉS, GYAKORLÁS 

MINDEN PÉNTEKEN 16.00 és 19.00 óra 

KÖZÖTT A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN!  

Kedves Testvérek, Olvasók! 
A hosszú farsangi időszak végére jutottunk. Vízkereszttől 
(Jan.6.) – Hamvazószerdáig. Ez az időszak a vidámság, 
mulatozás, házszentelés időszaka volt. Következik a 
Nagyböjt – bűnbánati idő. A húsvétot megelőző 
negyvennapos nagyböjt kezdete, a hamvazószerda idén 
február 25-ére esik. A nagyböjt a keresztények számára 
bűnbánati időszak, amely alkalmat ad a lemondásra, a 
hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre, hogy 
méltóképpen felkészülhessenek Jézus Krisztus 
feltámadásának, a húsvétnak (Április 20.)a megünneplésére. 
Hamvazószerda abból az ősi hagyományból ered, hogy a 
hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Ennek 
emlékét a mai napig őrzi a szertartás: az előző évben 
megszentelt és elégetett barka hamujából a pap ezen a 
napon (és nagyböjt első vasárnapján) keresztet rajzol a 
hívek homlokára, miközben ezt mondja: Emlékezzél, ember, 
hogy porból vagy és porrá leszel! A hamu egyszerre jelképezi 
az elmúlást és a megtisztulást. A böjt vallásos gyakorlata a 
figyelem középpontjába állítja a bűnbánat, a megtisztulás, 
az áldozat és a könyörgés fontosságát, jelzi az ember Isten 
iránt tanúsított szeretetét és az érte való áldozatvállalását. 
Nagyböjtben a keresztények különös figyelmet fordítanak a 
szegények megsegítésére is. Az Egyház hamvazószerdára és 
nagypéntekre szigorú böjtöt rendel: a 18 és 60 év közötti 
híveknek csak háromszor lehet étkezniük és egyszer 
jóllakniuk. E két napon és nagyböjt többi péntekén 14 
évesnél idősebb tagjait arra kéri az Egyház, hogy a böjti 
fegyelem részeként ne fogyasszanak húst. /katolikus.hu/ 
Buzdítom a testvéreket az ima – böjt – alamizsna 
gyakorlatára. Tehát a vasárnapi misék mellett a szerda, 
pénteki közös keresztutakra, lelkigyakorlatra, szentgyónásra 
– pénteki böjti napok megtartására – amit megtakarítottunk 
a böjt által abból rászorulók támogatására. Áldott 
nagyböjtöt – szép készületet Húsvétra! Itt is igaz! Amilyen a 
nagyböjtöm, olyan lesz a Húsvétom is! A templom felújítása 
közös ügyünk. Ha szép a templom az mindannyiunk 
büszkesége. Több olyan elem is van, amit szeretnénk 
felújítani, de nem került bele a pályázatba: Szentély – 
sekrestye – karzat burkolása, padok csiszolása, oltárok, 
padok készítése, üvegablak díszesebb kivitele, elektromos 
orgona. Ezért arra kérjük a lakosságot – aki teheti - anyagi 
erejéhez mérten járuljon hozzá a templom felújításához, 

környezetének szépítéséhez. Orgovány és Vidéke 
Takarékszövetkezet – /Római Katolikus 
Plébánia/ Számlaszám: 52400030 - 10013931 
Vagy személyesen – perselybe… 

Szent István Plébánia  Norbi atya 

OVI – BÖLCSI HÍREK 
 Február 12-én tartottuk a farsangot 

intézményünkben. A gyerekek nagyon várták ezt az ünnepet, 
hetek óta arról beszéltek, ki, minek öltözik föl. A nagy napon 

sok szülő, hozzátartozó eljött a gyerekekkel. A bemutatkozást 

követően, vidám, játékos feladatokat oldottak meg, melybe a 
szülők is bekapcsolódhattak. A báli mulatság délig tartott. 

Köszönjük a szép jelmezeket és a sok finomságot a szülőknek. 

 Február 26-án OVI OLIMPIÁN vettünk részt 
Kiskunmajsán 12 nagycsoportos gyermekkel. Az erőt, 

ügyességet kívánó versenyen 6 óvoda csapata mérte össze 
tudását,  9 versenyszámban. Lelkesedésben nem volt hiány, szép 

élményekkel és ajándékokkal gazdagodva tértünk haza. 

Óvodánkat képviselték: Cseh Petra, Fehér Benedek, Ferenci 

Sára,  Kengyel Tamás, Kertész Dávid, Kovács Emma, 

Kovács Lóránt, Manga Dorina, Petrovics Máté, Szabó 

Blanka, Szénási Viktória, Zelei Boldizsár.  

Köszönjük Fehér Vilmosnénak és Ferencziné Csomor 

Mariannak, hogy segítségünkre voltak a gyerekek utaztatásában.  


