
TISZTELT BUGACI ÉS 

BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 

FELHÍVÁS 

Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi 

Önkormányzat Társult Képviselő-testülete a többször 

módosított 6/1997. /VII. 1. / sz. rendeletének 

megfelelően ebben az évben is adományozza "BUGAC 

KÖZSÉGÉRT", valamint a választás évében 

adományozható „BUGAC DÍSZPOLGÁRA” 

kitüntető díját. Amennyiben ismernek 

környezetükben olyan személyt, vagy szervezetet, aki, 

vagy amely Bugac hírnevének öregbítéséért 

kiemelkedőt tett, tesz, akkor javaslataikat, ötleteiket 

2014. június 20-ig a hivatali folyóson elhelyezett 

„ÖTLETLÁDÁBAN” vagy az info@bugac.hu. e-mail 

címre tegyék meg.  /Korábbi kitüntetettek névsora a 

www.bugac.hu honlapon megtalálható./  Köszönettel:

                        Szabó László                            

A vers ünnepén 

Az ünneplés örömének boldog érzésével tértünk haza április 12-

én a Bugaci  Művelődési  Házból. A Költészet Napja alkalmából 

bensőséges hangulatú ünnepséget szervezett az intézmény 

vezetője Virág Veronika és az őt helyettesítő H. Pintér Andrea. 

Az előadó ezúttal is – községünk büszkesége – Herbály Jánosné 

Jolika nyugalmazott tanárnő, Díszpolgárunk, a Magyar Kultúra 

Lovagja, Fekete Rózsa díjas versmondó volt. Jolika a tőle 

megszokott magas szintű felkészültségről tett tanúbizonyságot és 

higgadt, kiegyensúlyozott, magabiztos előadásmódjával adott 

művészi élményt az érdeklődő közönségnek. József Attila 

születésnapját - április 11. - sokadik alkalommal rendezzük nagy 

sikerrel a községben. Most az előadó négy nagy nyugatos 

költőnk életéből villantott fel jelentős momentumokat. József 

Attila, Juhász Gyula, Ady Endre, Szabó Lőrinc szebbnél-szebb 

verseit hallhattuk Jolikától művészi előadásban, Az előadást 

színesítette Bajnóczi Orsolya hegedűművész muzsikája,  Herbály 

Melinda madárfüttyös videoklippje és a Községi Népdalkör által 

előadott megzenésített versek. ,A köszöntőt Pintér Andrea 

mondta, az ünnepség végén a köszönő szavakat Szabó László 

polgármester úrtól hallottuk. Az előadók szép sikerélménnyel, 

virágcsokorral térhettek haza, mi pedig kedves élménnyel lettünk 

gazdagabbak. Köszönet az előadóknak, a szervezőknek és 

segítőiknek.                                                      Endre Imre 

Polgármesteri  Hírlevél 
 

Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 
 6114.  Bugac, Béke u. 10. 

Tel.: 76/575-100,  575-106.                                
Felelős kiadó: Szabó László                                 

Készült: 1400 pld-ban 
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TUDJA-E, HOGY?....... 

 2014.  május 5-től a jegyzői feladatokat Dr. 

Fröschl – Nagy Péter jegyző és Heródekné Szász 

Ágota aljegyző közösen látja el. 

 

NAGYCSALÁDOS TAGOKNAK! 

Május 17.-én CSALÁDI DÉLELŐTTÖT tartunk a 

Művelődési Háznál.  Reggel 8 órától gyülekező. Fél 9 -

től lesznek játékos családi vetélkedők, amire a helyszínen 

lehet jelentkezni. Délelőtt folyamán motorozhatnak a 

gyerekek, 11 órától drogellenes előadást hallgathatunk. 

Gyertek el minél többen, töltsünk el egy kellemes 

délelőttöt együtt. Utazhatunk a nap hátra lévő részében az 

Alsómonostoron szervezett tavaszköszöntő családi 

naphoz.Nagyon fontos a nyaralás,  ami augusztus 1- 3-

ig, melynek  a jelentkezési határideje május 25. 

Jelentkezni és részletekről érdeklődni Antalné Orsinál a 

cukrászdában.  
                    Köszönettel: Vezetőség 

  

  

    22001144..  mmáájjuuss  1177..  

Programok: 

10:00  Labdarúgás, pörköltfőzés 

12:00  Ebédidő 

14:00  Freestyle bemutató – Hajagos Máté 

14:15  Langaléta Garabonciások műsora 

15:00  Családi sorverseny 

16:30  Kötélhúzás 

17:00  Kamionhúzó- és toló verseny 

18:00  Eredményhirdetés 

20:00  Zenés mulatság, hangulatfelelős:  

                              Eszik János    

A belépés díjtalan!               Egész nap folyamán: 

 Kézműves foglalkozás, 
gyerektetoválás 

 Íjászkodás Mészáros Gyula 

vezetésével 

 Élő kívánságműsor „Szív küldi 

szívesen!” 

 Kvíz kitöltés (nyereményekért)  

 Ugráló vár gyerekeknek 

XX. évf. 5. sz. 
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DDÉÉLLEELLŐŐTTTT  ÉÉSS  EEBBÉÉDD  UUTTÁÁNN::  

Amatőr fogathajtók versenyét láthatjuk /helyi 

versenyzőket is. / 

DÉLBEN: házias finom ételekkel várjuk Önöket 

barátságos árakon. 

DÉLUTÁN: Látványos kombinációs versenyekkel 

mérik össze tudásukat a fogathajtás  magyar 

sztárjai. Láthatjuk őket terepjárót vezetni, 

kerékpározni és természetesen négyesfogatot 

hajtani.  A startnál a négyesfogathajtók  – köztük 

világbajnokok -  Juhász László, Bárdos Attila, 

Dobrovicz József és ifj. Dobrovicz József. 

Gyermekeknek egész napos ingyen kézműves 

foglalkozások, póni kocsikázás, póni lovaglás, 

ugrálóvár.  

Minden korosztályt szeretettel várnak a                                                   

Szervezők 

ÓVODÁSAINK JÁSZSZENTLÁSZLÓN! 
2014. május 8-án a Jászszentlászlói Szent László 

Óvoda és Bölcsőde meghívására részt vettünk egy 

„Dramatikus játék – délelőttön”. A rendezvényen 

hat óvoda képviseletében szerepeltek gyerekek, 

egy-egy mesét, néphagyományhoz kapcsolódó 

eseményt felelevenítve. Óvodánkat 10 gyermek 

képviselte: Cseh Petra, Fehér Benedek, Ferenczi 

Sára, Kengyel Tamás, Kovács Emma, Kovács 

Lóránt, Manga Dorina, Petrovics Máté, Szabó 

Blanka, Szénási Viktória. A gyerekek felkészítését 

Gyukics Miklósné óvodapedagógusnak köszönjük. 

Előadásukban a régi vásárok hangulatát idézték föl. 

Az értékelésben Dr. H. Tóth István kandidátus 

egyetemi docens kiemelte a bugaci gyerekek szép 

népviseleti ruháját, beszédét, nyílt tekintetét. 

Köszönjük Csuri Ferencné óvodavezetőnek a 

meghívást, a kapott ajándékokat, a kántáláshoz 

kapcsolódó vendéglátást és a maradandó élményt, 

amiben részsültünk         Szatmáriné Sándor Olga 

IISSKKOOLLAAII  HHÍÍRREEKK……..  

Ami az előző számból kimaradt:    

Március 28-án Jakabszálláson anyanyelvi versenyen 2. 

helyezést ért el a harmadikos csapat. Tagjai voltak: Szűcs 

Anna, Primusz Fanni, Seregély Dominik. Egyéniben 

Szűcs Anna 5.,Primusz Fanni 7.lett. Köszönjük Pappné 

Németh Gabriella tanítónéni   lelkes és eredményes 

felkészítő munkáját!                           

Április 14-én a hetedikesek a  Móra Ferenc 

Gimnáziumba látogattak, ahol laborgyakorlaton vettek  

részt. Köszönjük Fazekas Szilvia osztályfőnöknek, hogy 

elkísérte a gyerekeket!              

Április 26-án tartottuk Hétszínvirág című kulturális 

bemutatónkat a Művelődési Házban, ahol közel hatvan 

gyermek mutatta be sokoldalúságát. Köszönjük H.Pintér 

Andreának hogy gazdája volt a rendezvénynek, és 

minden felkészítő kollegának,segítőnek a 

közreműködést! Április végén megtörtént a 2014/15-

ös tanév leendő elsőseinek beíratása. Nagy örömünkre 

szolgál, hogy 24 elsős tanuló kezdi meg tanulmányait 

szeptemberben intézményünkben.       

Április 28-án a  Mesélő dallamok előadását tekinthettük 

meg a tornacsarnokban,melynek témája Ravel Bolerója 

volt. A gyerekek élvezték a zenés előadást, amelyből 

profitálhatnak az ének-zene órákon. Ugyanezen a napon 

fogadó estet tartottunk,ahol a szaktanárok és a tanító 

nénik beszélgethettek a szülőkkel gyermekük  tanulmányi 

munkájáról, a javítási lehetőségekről.                        

Április 29-én atlétika-versenyen voltak a III. és IV. 

korcsoportos fiútanulóink. Lelkesen készültek a 

versenyre, ahol 4. helyezést értek el, nagyon                                          

pici kellett  volna a dobogóhoz! Köszönjük  Preiszné  

Bene Mónikának  é s Kovács Nórának  a felkészítő 

munkájukat!               

Május 1-jén 40 gyermek 4 kísérővel Budapestre utazott a 

Nagy Futamra, ahol forma-1-es autó,motor, kamion és 

légi bemutatót láttunk. A gyerekek nagyon élvezték az 

egész napos műsort, ami egyáltalán nem mondható 

mindennapinak! Köszönjük a kíséretet Borbola 

Józsefnének, Borbola Józsefnek, Fodor Bélánénak ,és 

Szűcs Tibor tanár úrnak!                                           

Május 6-án hét földrajzot és túrázást kedvelő tanulónk a 

7.-8. osztályokból Tarjányi Szilvia tanárnővel a Móra 

Ferenc Gimnázium meghívására a Dunakanyarba 

kirándult. Tanulóink élményekkel gazdagodva tértek 

haza. Köszönjük Tarjányi Szilvia tanárnőnek, hogy 

elkísérte a gyerekeket! Május elején ismét papírt 

gyűjtött az iskola apraja-nagyja. A bevételt a 

tornacsarnok tönkre ment szőnyegének lecserélésére 

gyűjtjük. Köszönjük a gyerekekés a szülő aktivitását is e 

cél érdekében! Szeretnénk megköszönni a kedves 

szülőknek, ismerősöknek, hogy adójuk 1%-át a Bugaci 

Óvodás és Általános Iskoláskorú Gyermekekért 

Alapítványnak ajánlották fel. Várjuk továbbra is azok 

felajánlását.                                   Az iskola vezetősége 


