
TISZTELT BUGACI ÉS 

BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 

 

Operettgála 
 

Az idén másodszor rendezte meg a Gerberhaus 

Fesztivál Kft. Bugacpusztán osztrák vendégek 

számára az Operettgálát, amelynek két egésznapos 

programjában összesen majd 3000 osztrák vendég 

kapcsolódott ki Bugacon.  

 

A rendezvényen önkormányzatunk és civil 

szervezeteink segítőként jelen voltak, lehetőséget 

kapva ezáltal arra, hogy plusz bevételre tegyenek 

szert. 

Ebben az évben képviselő-testületünk úgy döntött, 

hogy megpróbálja kihasználni a felépített sátor és 

hangosítás adta lehetőségeket azt, hogy mindezt 

Schreiner Úr, a jó együttműködés elismeréseként 

ingyenesen a rendelkezésünkre bocsátja,- és 

megszervez egy lovasbemutatóval fűszerezett 

Operett-musical estet magyar vendégek számára. 

Célunk az volt, hogy a helyi, és a környékbeli 

vendégeknek is elérhetővé tegyük a részvételt egy 

ilyen eseményen, hogy magyar látogatókat is 

vonzzunk újra Bugacra. Nem titkolt célunk volt az 

is, hogy a befektetett pénzünk megtérüljön –

esetleg már hasznot is hozzon, hogy 

megalapozzunk ezzel egy hosszú távú 

együttműködést, letegyük egy több napos zenei 

fesztivál, programsorozat alapköveit. 

A várt érdeklődés nem maradt el. A nézőtéren 

1100 ember ült ezen az estén, az pedig külön öröm, 

hogy a környékbeli településekről érkezetteken 

kívül nagyon sok bugaci család is kilátogatott a 

pusztára. 

A visszajelzések alapján az előadás sikeres volt, a 

közönség jól szórakozott, vastapssal jutalmazta a 

művészeket, nagy örömmel és elismeréssel 

fogadta a lovasbemutatót és reméljük, valóban 

elégedetten távozott. 

Az Operettgála pénzügyi mérlege is meghozta az 

első próbálkozástól várt bevételt. 

 

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 
2015. június  

 

 

 

 

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

A munkát vállalt civil szervezeteink összesen 

665.400,-Ft támogatásban részesülnek. 

A szombat esti előadás 767.795,- Ft tiszta plusz 

bevételt jelent önkormányzataink 

költségvetésében. 

Elmondhatjuk, hogy a 3 napos program, 

kiegészítve az esti magyar előadással, anyagilag is 

sikeres volt, hiszen a civil szervezeteink és 

önkormányzataink összesen 1.433.195,- Ft a 

működésükhöz szabadon felhasználható forráshoz 

jutottak. 

Sokan és sokat dolgoztak ezzel az eseménnyel, 

nagyon köszönjük mindenkinek, aki munkájával 

hozzájárult az est sikeréhez. Külön  köszönet 

Csendesné Lajkó Gyöngyinek, aki a jegyeladást 

megszervezte-irányította, az önkormányzat 

brigádjának, valamint a munkát vállaló 

Nagycsaládosok Bugaci Egyesületének, a Bugaci 

Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, a Bugaci 

Polgárőr Egyesületnek és az Abonyi Imre Lovas 

klubnak a sok-sok segítségért! 
Szabó László 

NE FELEDJE! 

2015. június 20.-án  

10.00 órakor/FALUNAPON/ 
EMLÉKKŐ AVATÁS! 

A nagy évfordulók megünneplésének alkalmából  

-   900 éves Péter Monostor, a 100 éves Monostorfalva 

/Bugac/ alapítása, a 60 éves önálló községgé válás, a 40 

éves Nagyközség-rang -  egy impozáns bugaci 

EMLÉKKÖVET állítunk a bugaci Szent István 

Parkban. Ez az EMLÉKKŐ talapzaton elhelyezett 

több tonnás (pattintott) kő, a felsorolt jeles évfordulós 

események feltüntetésével. Az emlékkövet Lezsák 

Sándor az országgyűlés alelnöke, országgyűlési 

képviselőnk avatja fel.   
Továbbra is kérjük a magánszemélyeket, 

kollektívákat, és a vállalkozásokat, hogy amennyiben 

lehetőségük engedi, támogassák településünk új 

díszének megvalósítását anyagilag is. 

Ezt megtehetik az önkormányzat OTP 11732071-

15337881 számlájára történő átutalással (emlékkő 

megjegyzéssel) vagy személyesen átvételi elismervény 

ellenében Endre Imrénél (30/305-26-26) vagy Endre 

Gábornál (70/619-91-21). 

Segítségüket előre is köszönjük!                Endre Gábor  

alpolgármester 
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ISKOLA-HÍREK 
Április 22-én a Föld napja alkalmából 15 tanulónk vett 

részt a Hegedűs-kanyar környékének szemétmentesítési 

akciójában, Egriné Kovács Judit védőnő szervezésében, 

Szűcs Tibor tanár úr segítségével. A munkálatok 

befejeztével vendéglátásban is volt részük tanulóinknak, amit 

ezúton is köszönünk. 

A megújulás jegyében tartottuk április 25-én délután  

immár 9. alkalommal a Hétszínvirág kulturális bemutatónkat 

a Művelődési Házban, amely ismét nagy sikert aratott. A 

rendezvény közel 100 tanulót mozgatott meg, 50-en 

szereplőként, 49-en rajzkiállítási munkával járultak hozzá a 

nap sikeréhez. Köszönjük H. Pintér Andreának, hogy 

gazdája volt a rendezvénynek, Lantos –Czakó 

Szimonettának a műsor megálmodását, és a próbák 

lebonyolítását, valamint minden kollega felkészítő munkáját, 

mellyel hozzájárult a nap sikerességéhez. 

Április 27-én alsós tanulóink ellátogattak a Ciróka 

bábszínházba,  ahol  a „Tündér ballonkabátban”c. előadást 

tekintették meg a gyerekek. Köszönjük Fekete Katalinnak 

és Scholtz Brigittának a gyermekek kíséretét. 

Ugyanezen a napon fogadóestet tartottunk. Sajnálattal 

nyugtáztuk, hogy alsóban és felsőben is csökkent az 

érdeklődés szülői részről a gyermekek tanulmányi 

előmenetele iránt. 

Diákjaink körében igen népszerű évről évre a Bendegúz 

levelező tanulmányi verseny. Több tantárgyból neveztek 

tanulóink, és kiemelkedő sikereket könyvelhet el jó néhány 

diákunk. A legkiemelkedőbbek: 

-  Varga Álmos 2/a. oszt. tanuló matematika  3. helyezés, 

-  Csernyik Ákos 4. oszt. tanuló matematika   10. hely, 

-  Fekete Heléna 7/b. oszt. matematika 2. hely, 

-  Szűcs Eszter 6/b.oszt. tanuló magyar 7.hely, 

-  Bálint Dorina 7/a oszt. tanuló magyar 1.hely, 

-  Szűcs István 8.oszt. tanuló matematika 1.hely. 

Gratulálunk tanulóinknak, és az őket felkészítő tanáraiknak! 

Már lezajlottak az országos döntők is, ahol Bálint 

Dorina 7./a. osztályos diákunk fantasztikus sikert ért el, a II. 

hely megszerzésével.  

Május 31-én focista lányainké volt a főszerep! Telkiben 

országos versenyen, ahol óriási küzdelemben a II. helyen 

végeztek. Úgy hozták el az ezüstérmet, hogy nem szenvedtek 

vereséget és nem kaptak gólt sem! Nagyon büszkék vagyunk 

csapatunkra: Baranyi Zsófiára, Borbola Dórára, Csányi 

Bettinára, Csete Bernadettra, Farkas Ninára, Nagy 

Lizára, Nyíri Veronikára, Tóth Klaudiára, Vass Virágra, 

Vakulya Anettre. Ugyancsak Telkiben versenyzett a fiú 

csapat is, akik a 11. helyen végeztek. Nekik is gratulálunk az 

országos szintű, kiváló eredményhez! A csapat tagjai voltak: 

Bartucz Kornél, Bónus Balázs,  Csendes Kristóf, Ferenczi 

József, Káli Richárd, Petrovics Dominik, Szettyán Gergő, 

Tajti Bence, Tiricz Olivér, Vakulya Viktor. 

Köszönjük Tholt Jánosnak áldozatos, minden részletre 

kiterjedő munkáját, melyet nemcsak ezen a versenyen, hanem 

egész évben végzett diákjaink sikeres szereplése érdekében! 

Május 20-án Kiskunfélegyházán a Dózsa György Általános 

Iskolában vett részt két diákunk a hagyományosan 

megrendezésre kerülő történelem versenyen. Mindketten 

kimagasló teljesítményt nyújtottak, hiszen Szűcs Eszter 6. 

osztályos tanuló az I. helyen, Farkas Hunor 8. osztályos  

diákunk a II. helyen végzett. Felkészítő tanáruk Megyeri 

Zsolt volt. Gratulálunk tanárnak, diáknak egyaránt. 

Legifjabb tanulóink, az első osztályosok közül Kovács 

Emma és Szénási Viktória a Kiskun Alapfokú Művészeti 

Iskola  8. Néptánc gáláján arany fokozatú minősítést 

szereztek.  

Gratulálunk és egyben nagyon büszkék is vagyunk rájuk!  
Május 30-án a Szülő Közösséggel összefogva rendeztük meg 

nagy sikerű gyermeknapunkat, ahol a változatos programok 

között mindenki találhatott kedvére valót. A napot az SZK és a 

Misi süti által biztosított fagylaltozás koronázta meg!  

Május hónapban folytatódott a TÁMOP 6.1.2. Egészségprogram 

sorozat, melybe bekapcsolódtak diákjaink. A tanulók kíséretét, 

felügyeletét Kovács Nóra és Preiszné Bene Mónika tanárnők 

biztosították. Köszönjük segítő munkájukat! A pályázatnak 

köszönhetően egy jó minőségű laptoppal és egy nyomtatóval 

gazdagodott iskolánk!  

Kiri Sándorné 

OVI-BÖLCSI HÍREK 

 Április 24-én tartottuk az óvoda-bölcsődében a Szent-

György napi vásárt, ahol a gyermekek kipróbálhatták a 

gyertyaöntést és tűzzománcozást, játszhattak népi játékokkal, 

valamint a már rendhagyó emlékfotózáson is részt vehettek a 

családok. Megtekinthettük a Portéka Színpad „Vásári komédia” 

című előadását, amelybe még a gyerekeket is bevonták 

szerepelni.  Ezúton is köszönjük azon  szülők segítségét, akik 

sütemény sütéssel segítették a vásárunkat. 

 Április 25-én a Hétszínvirág előadásán szerepeltek az 

óvoda Mókus csoportosai, Kovács-Goda Ágnes óvónéni 

felkészítésével. 

 Május 6-án az óvoda középső és nagycsoportosai 

kirándulni voltak a kecskeméti Vadasparkban, majd ezt követően 

a kecskeméti Katona József Színházban a „És mégis szól a dal” 

című zenés  gyermekelőadást tekintették meg. 

 A május 4-ei Flórián-nap keretében az óvoda udvarára 

tűzoltó autó érkezett, amelybe a gyermekek is beülhettek, a 

kellékeket megtekinthették és egy részüket ki is próbálhatták. 

Köszönjük a tartalmas bemutatót Kósa Istvánnak , amellyel a 

gyermekeknek nagy örömet szerzett. 

 Május 12-én a bölcsődében összevonva tartottuk a 

„Pöttöm Anyák napját” és a bölcsis családi évzárót, amelyen a 

szülők együtt kézműveskedtek  és  játszottak  a gyermekeikkel. 

A bölcsisek a „ballagási” ajándékon kívül egy-egy lufit is 

hazavihettek a vidám délután zárásaként. 

 Május 13-án a középső és nagycsoportosokkal 

Csongrád-Bokroson jártunk a „Vadnyugati Város”-ban, ahol a 

gyermekek betekintést nyerhettek a vadnyugati élet 

mindennapjaiba. Megnézhették, hogy hogyan nézett ki egy 

vadnyugati börtön, egy szalon, milyen sátrakban éltek az 

indiánok. Az ovisok kipróbálhatták, hogy milyen a mocsárjárás, 

az aranymosás, a hordólovaglás illetve a  patkódobást is 

gyakorolhatták. Köszöntöttek minket a „város lakói” egy vicces 

műsorral, amelyet mindenki nagy örömmel fogadott. A nap 

végén a gyermekek indián fejdíszeket készítettek, amelyeket ki 

is próbálhattak az „indián városban”! Minden óvodás 

felejthetetlen élménnyel tért haza. 

 Május 26-án rendeztük meg az óvodai és bölcsődei 

Gyermeknapot, amelyen ugrálóvár és „banyaforgó”(kosaras 

körhinta) várta a gyermekeket az óvoda udvarán. A Szülői 

Közösség jóvoltából a délelőtt folyamán pizzáztak az ovisok és 

bölcsisek, amelyet a Misi-Süti dolgozói készítettek házias 

ízekkel. A Gyermeknap zárásaként a Bűvész (Laci Király) 

varázslatai kápráztatott el mindenkit. 

o Május 29-én sor került az évzáró és ballagási 

ünnepségre. A gyermekek nagyon szép és megható műsorral 

készültek  a búcsúzás édes-bús pillanataira. 

NYÁRI SZÜNET IDEJÉRE MINDEN ÓVODÁS ÉS 

BÖLCSŐDÉS GYERMEKNEK ÉS SZÜLEIKNEK 

KÍVÁNUNK JÓ PIHENÉST ÉS VIDÁM 

FELTÖLTŐDÉST! 

KOVÁCS SÁNDORNÉ ÁMK VEZETŐ ÉS MUNKATÁRSAI 

  



  



  



 

IX. ABONYI IMRE FOGATHAJTÓ FESZTIVÁL 

2015. május 16.-án tartottuk a IX. Abonyi Imre 

Fogathajtó Fesztivált. A reggeli eső ellenére 32 fogat 

állt starthoz. Délutánra a nap is kisütött és nagyon sokan 

látogattak ki a lovas pályára. Jó kezdeményezés volt és 

nagy sikerként értékeljük az iskolai lovasoktatás 

keretében, szeptember óta lovagló 3. osztályosok és az 

ifjú lovasok ügyességi bemutatóját.  

Köszönjük a gyerekprogram megvalósítását az 

alpolgármestereinknek. A szervezését és a 

lebonyolítását Endre Gábornak, a segítséget Kovácsné 

Kiss Évának. 

A nap a négyes fogatoknak szervezett kombinációs 

versennyel zárult, amely már a bugaci verseny 

védjegyévé vált. 

A rendezvény segítői voltak: Börcsök Erzsébet, Szalai 

István, Borics Zoltán, Apatóczkiné dr. Könyves 

Mónika Gyógyszertár Bugac, Hársfa bolt, Platner Éva, 

Kun-Szabó Ferenc és családja, Androvicz János, 

Flóring  József, KEFAG Zrt., Koch –Torma Kft, 

Renault Formont  Autóház,  Abonyi Fogadó, Bugaci  

Polgárőrség, Kézműves Tanító nénik, Önkormányzat 

brigád, Tóth Mihály, Antal János és neje /virágokkal/ 

Kurucz Péter, Tóth Benjamin és Virág  

Zoltán/vadászok/, Dora Péter, Szabó Zoltán, Kósa 

István, Hegyi Sándor, Dobrovicz  József és családja, 

Abonyi Imre Lovassport Egyesület tagjai. 

Pályaszolgálatot teljesített: ifj. Fekete István, ifj. 

Somogyi  Szilveszter, Miklós Márk, Szabó Zoltán, 

Szabó Norbert és Jókai János. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy a délelőtti 

rossz idő ellenére ilyen sokan kilátogattak és velünk 

együtt emlékeztek Abonyi Imre bácsira. 

Köszönjük a támogatók önzetlen segítségét és bízunk a 

jövőbeni  támogatásukban is: 

                                            Köszönettel: Vezetőség 

TUDJA-E, HOGY…. 

TESTÜLETI MUNKA: 

 Bugac Nagyközségi Önkormányzat pályázatot 

nyújtott be egy Mercedes-Benz Vito, falugondnoki busz 

beszerzésére.  Pályázott összeg: 8 Millió Ft 

 Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 

pályázatot nyújtott be egy Skoda Yeti terepjáró gépkocsi 

beszerzésére. Pályázott összeg: 5 Millió Ft 

 Bugac Nagyközségi Önkormányzat pályázatot 

nyújtott be az iskolai konyha bővítésére és eszközök 

beszerzésére. Pályázott összeg: 18,8 Millió Ft 

 Bugac Nagyközségi Önkormányzat döntött arról, 

hogy pályázatot kíván benyújtani a sportöltöző 

konditeremmel (tornateremmel) történő bővítésére.  

Pályázott összeg: 12,9 Millió Ft 

 Bugac Nagyközségi Önkormányzat döntött, hogy 

csatlakozik az öcsödi székhelyű, Körös-Tisza Menti 

Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulásához, azzal 

a céllal, hogy még ebben az évben, a 2007-2013-as fejlesztési 

ciklus pénzkeretének terhére, 100%-os állami támogatással 

rekultiválja az alsómonostor határában lévő 

hulladéklerakót, amely már bezárt. A rekultivációs terveit 

saját forrásból 2008-ban már elkészíttette az önkormányzat.  

Pályázott összeg: 30 Millió Ft (becsült) 

IN MEMORIAM 

†VERONIKA 

„Aki énekel, az kétszer imádkozik” – ismerős 

mondás. †Kovács Ferencné Veronika sokszor és 

igen szépen énekelt mindannyiunk örömére. 

Emellett azért rendszeresen imádkozott is. 

Szorgalmas és hűséges tagja, szólóénekese volt 

népdalkörünknek 18 éven át. Mindig teljesítette, 

amit vállalt, otthonában is, a templomban is, 

népdalkörünkben, nyugdíjas klubban, 

mindenütt.  

Szeretetet, barátságot, lelkesedést 

tanulhattunk tőle. Tettre kész, első volt a 

segítségnyújtásban, a munkában példamutató. 

Szeretett adni, örömet szerezni társainak, 

barátainak. Fájdalommal vesszük tudomásul, az 

égi kórus szólistája lett ő is a többi énekes között, 

akik már előre mentek. Állhatatos türelemmel 

hordozta évekig a kegyetlen betegséget, amely 

végül legyőzte őt.  

Köztiszteletben álló, lakóhelyét szerető 

közösségi ember volt. Bizonyítja a 

megszámlálhatatlan tengernyi virág is, amit az 

utolsó útjára kapott.  

Búcsúztató virágcsokrunk szalagján 

emlékező üzenetünk: Veronika szeretünk – hisz 

tudod. 

A Bugaci Kálmán Lajos és Citerazenekar 

nevében:                

                   Herbály Jánosné nd. vezető 

 

BUGACI GYEREKEK A TÜRK VILÁG GYERMEKEI 

FESZTIVÁLON 

Törökországban Bugaci és félegyházi 

néptáncosok képviselték Magyarországot a Türk 

Világ Gyermekei Fesztiválon, amelynek 

Isztambul adott otthont. 

A türk tudatú népek modern kori közeledése 

2008-ban, az első magyarországi Kurultaj – 

Törzsi Gyűlés megszervezésével vette kezdetét. 

Azóta ezek a kapcsolatok folyamatosan bővültek. 

Tavaly Magyarország megfigyelői státust kapott 

a Török Nyelvű Népek Parlamenti 

Közgyűlésében, idén januárban pedig a Türk 

Világ Kulturális Fővárosa rendezvény vette fel 

tagjai közé hazánkat. A Türk Világ Gyermekei 

Fesztiválon is először szerepelt magyar csapat. 

A tizenhét tagú delegáció májusban egy hetet 

töltött Törökországban, ahol Kátai Tibor 

vezetésével ismertették meg a magyar néptáncot a 

közönséggel- nagy sikerrel . A delegáció bugaci 

tagjai: Banó Szabó Dorina, Baranyi Zsófia , 

Kakuszi Kaszandra, Rádi Norbert, Szálas Jessica, 

kísérőik: Banó Szabó Andrásné ,Szatmári Éva. A 

néptáncos csoport fellépését a bugaci és a 

félegyházi önkormányzat,  illetve a Magyar Turán 

Alapítvány segítette. 

                                            Szabó László 



 

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" 

kitüntető díját. Amennyiben ismernek környezetükben olyan 

személyt, vagy szervezetet, aki, vagy amely Bugac hírnevének 

öregbítéséért kiemelkedőt tett, tesz, akkor javaslataikat, 

ötleteiket 2015. június 19-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                            

 

FIGYELEM! 
Közeledik a Falunap, melynek programját 

hírlevelünkben, plakátokon, honlapunkon is 

olvashatják. Ha kérdésük van a rendezvénnyel 

kapcsolatban, a Polgármesteri Hivatalban és a 

Művelődési Házban is választ kaphatnak rá. A 

falunapi forgatag miatt a falu központjában egyes 

utcarészeket lezárunk. A nap folyamán a buszok és a 

teherautók terelő úton tudják kikerülni a lezárt 

utcákat, a személyautósok pedig fokozott figyelemmel 

kell, hogy legyenek. A falunapi programok - a szokásos 

rendben - néhány változást okoznak, melyekkel 

kapcsolatban köszönjük a türelmet és a megértést. 

Bízunk abban, hogy programjainkon minden 

korosztály megtalálja majd az érdeklődésének 

megfelelőt. Mindannyiukat hívjuk és várjuk a 2015-es 

Bugaci Falunapra!   
Szabó László 

 

 

KÖSZÖNET 
 

Ezúton szeretnénk Szentesi Lászlónak és családjának 

megköszöni palánta felajánlását a részesülő családok 

és a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal nevében. 

 

 

 

A KÖZMUNKAPROGRAM KERETÉBEN 

A SZOCIÁLIS MUNKAKERTEKBEN 

ELKEZDŐDÖTT A BETAKARÍTÁS.  

A TERMÉS /ZÖLDBORSÓ/ AZ ÁMK 

KONYHÁJÁRA KERÜL. 

 

 

 

MUNKALEHETŐSÉG! 

 

Móricgátra, baromfi vágóhídra, női munkaerőt 

keresünk csomagolós munkakörbe. 

Telefon:30/8483633. 

 

 

VETERÁN AUTÓK ÉS MOTOROK 

BUGACON! 

2015. június 27-én a Kiskunhalasról induló és a 

környező településeket érintő XII. Kántor András 

veterán autós és motoros emléktúra körülbelül 

80-120 járműve érinti településünket is. 

Szombaton délelőtt érkeznek hozzánk, tesznek 

egy kört a faluban, majd leparkolnak a 

Művelődési Ház mellett. Itt ebédelnek és a túra 

részeként ügyességi feladatokat oldanak meg. Ez 

idő alatt körülbelül 11 és 13 óra között az 

érdeklődők megtekinthetik a veterán járműveket. 

 

 

 

FINN LÁTOGATÓK BUGACON 

 
A Kecskeméti fúvószenekar vendégeként 

Magyarországra látogat a Hyvinkää Városi 

Fúvószenekar . Június 12-én pénteken Bugacra is 

ellátogatnak, megtekintik az ásatást és a Bugaci 

Pusztát. Nekünk, bugaciaknak kívánnak örömöt  

szerezni azzal, hogy fél négykor egy hangulatos 

koncertet adnak a parkban. Minden érdeklődőt 

szeretettel várunk, legyünk minél többen,  

jelenlétünkkel köszönjük meg a kedvességüket! 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS 

 

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy az óvoda 

és a bölcsőde 2015. június 29-től július 17-ig 

zárva tart. Nyitás 2015. július 20-án, hétfőn. 
 

Kovács Sándorné 

 
 

A MÁJUSI SAKK-MATT VÉGEREDMÉNYE: 
 

Tholt János 7 pont, Csányi Gábor 6 pont, Varga 

Mihály, Tajti Bence 5 pont, Ferenczi Joci, Varga 

Álmos,  Tamás Petrovics,  Kocsis András,  Szalai 

Tamás, Petrovics Dominik,  Papp Anna 4 pont, Káli 

Richárd 3,5 pont, Ferenczi Sári,  Csernyik Ákos,  

Hajagos Boglárka,  Lesták Viktória 3 pont, Petróczi 

Lilla 2,5 pont, Kovács Emma, Papp János,  Varga 

Emese 2 pont, Fehér Benedek 1,5 pont, Tóth Dominika,  

Petrovics Máté 1 pont 

                                                                   Körmendi Etelka 

 

KÖSZÖNET 

Köszönjük az  OTP Bozsik Programban való 
példamutató hozzáállásukat  a focizó gyerekeknek, 
azok szüleinek, a Rigó József Általános Iskola 
vezetőinek, a Községi Sportegyesületnek, mellyel 
nagyban hozzájárultak az egész éves  sikereinkhez. 
Szabó László                                   Tholt János Zsolt 
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