
TISZTELT BUGACI ÉS BUGACPUSZTAHÁZI 

LAKOSOK! 

 

            INFORMÁCIÓK A CSATORNÁZÁSRÓL 
-       elkészült a csatornahálózat és a szennyvíztisztító 

 telep,  

-       sikeresen lezajlott a rendszer próbaüzeme, 

-       a napokban befejeződnek a helyreállítási munkák, 

-       november 30-án 14 órakor megtörténik az  

        ünnepélyes átadás a tisztító telepen, ahová minden  

        érdeklődőt várunk, 

-       az öblözetek elkészülte és átvétele sorrendjében  

        elkezdtük a telken belüli bekötések kiépítését a  

        részletfizetést választott ingatlanokon  

        (a végső rákötés kivételével),                           

-       első ütemben a próba-üzem indításához szükséges  

        mennyiséget építettük ki (a Béke utcától a    

        Polgármesteri Hivatal felöli oldalon, a falu teljes 

        területén, valamint a Béke utcától a Víztorony közig,  

        kivéve a Hunyadi, Kecskeméti, Cserény utcákat), 

-       második ütemben megkezdtük a kiépített bekötések  

        végső rákötését (ez most is zajlik), 

-       most az első és második ütemben érintett területeken  

        zajlik a felmérés és a kimaradt ingatlanok pótlása, 

-       kérjük, hogy akik ezen a területen belül rendelkeznek  

        ingatlannal és OTP LTP-t kötöttek, de még nem  

        került rákötésre az ingatlanuk, a befizetések 

        igazolásával jelezzék ezt a hivatalban, Némedi Varga  

        Kláránál, 

-       az elkövetkező pár hétben, - a fagyok előtt -   

        szeretnénk, ha ezen a területen minden OTP LTP-s    

        ingatlanon megtörténne a rákötés, 

-       azok, akik nem kötöttek OTP LTP-t,    

        megcsináltathatják a rákötést, de bejelentési  

        kötelezettségük van a hivatal műszaki osztályán, 

-       ha ellenőrzés során derül ki, hogy valaki rákötött a  

        rendszerre, de nem jelentette be vagy nem fizette meg  

        a hozzájárulást vagy nem kötött OTP LTP-t, le fogjuk  

        köttetni a rendszerről, 

-       a kimaradt részeken és Alsómonostoron várhatóan  

        az időjárás függvényében tudjuk kiépíteni a  

        rákötéseket, 

-       FONTOS! Kérjük, mindenki ellenőrizze a  

        befizetéseit és rendezze az elmaradását a jövőbeni  

 kellemetlenségek elkerülése végett!, 

   -       A munkálatok során a lehető legjobban 

odafigyeltünk, hogy ne zavarjuk az itt élők 

mindennapjait! A kivitelezők végzik a munkájukat, 

de nem tudnak mindenkinél egyszerre ásni, kérjük, 

hogy időpont egyeztetéssel és türelemmel segítsék a 

munkájukat.  
MÉG EGY KIS TÜRELMET KÉRÜNK A LAKOSOKTÓL! 

Szabó László 

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. december 

 

    

 

 

 

KÖSZÖNET ! 
 

A Németajkúak Bugaci Törzsasztala Abraham 

Hannelore vezetésével   november   14-én, újabb 

jótékonysági bolhapiacot szervezett. A bevételt az 

Óvodának, a Szociális Szolgáltató Központnak, a 

Nagycsaládosok Bugaci Egyesületének, az Iskolának és a 

Művelődési Háznak ajánlották fel.  A törzsasztal tagjai, 

nagy lelkesedésüknek és sok önkéntes munkájuknak 

köszönhetően, ismét sok-sok hasznos tárgyat, ruhaneműt 

kínáltak a vásárlóknak. 

                                 Köszönjük:  

                                                                      Szabó László
 

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSÉRŐL    

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Bugac Nagyközség és 

Bugacpusztaháza Község Önkormányzata 2015. december 1-én 

és 2-án  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: 

 

Bugac  és Alsómonostor belterületén 

 

2015. december 1.( kedd)        
         reggel: 600 óráig. 

 

Bugacpusztaháza Község belterületén:     

 

2015. december 2. (szerda) 
reggel: 600 óráig. 

 

A kihelyezett zöldhulladék elszállítása:   

 

Bugac és Bugac-Alsómonostor belterületéről:  

 

2015. december 1. (kedd) de.: 700 - 1600 óra közötti  

időszakban 
 

Bugacpusztaháza Község  belterületéről: 

 

2015. december 2. (szerda) de.: 800 - 1600 óra közötti  

időszakban kerül elszállításra. 

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a telek előtti 

közterületen csak kizárólag zöld hulladékot szabad kihelyezni, 

mivel egyéb más eredetű hulladék elszállítására nem kerül sor. 

                           Bugac és Bugacpusztaháza 
                             Községek  Önkormányzata 

 

XXI. évf. 15. sz. 

sz. 

„Ausland” 

„Ausland” 

„Ausland” 



OVI-BÖLCSI HÍREK 
 

Okt. 13-án „Könyvtári Napok” keretében a vendégünk volt 

Nyúlász Péter író, költő, aki a gyermekek arcára csodálkozást és 

örömöt varázsolt kedves verseivel. 

Október 21-án az „Egészség Vár” program keretében 

egészség megőrző napot tartottunk. A gyerekek a napot közös 

zenés mozgással kezdték, majd diótörés, gyurmázás, 

gyümölcsből-zöldségből fúrás-faragás következett a napirenden. 

Friss gyümölcs és zöldséglevet, valamint gyümölcssalátát 

készítettek. Délután Dr. Könyves Mónika, gyógyszerésznő tartott 

előadást, Egriné Kovács Judit védőnő vérnyomást és vércukrot 

mért. Ezt követte Tarjányi Ferenc vezetésével a Zumba-fitnesz, 

amelybe még a szülők és az óvoda dolgozói is bekapcsolódtak. A 

nap végén egészséges ételeket és italokat fogyasztottunk közösen. 

Október 27-én Nevelésnélküli napot tartottunk az 

intézményünkben, továbbképzés miatt. Köszönjük a szülőknek a 

megértésüket és, hogy gyermekeik elhelyezését megoldották.  

November 10-én a Maci csoportosok szerepeltek a 

„Nemzedékek diófáinak” ünnepén az Idősek Napközi Otthonának 

udvarán. A gyermekek nevében is köszönjük a finom zserbót és a 

meleg teát. 

November 14-én megtartottuk a Jótékonysági Bálat, amelyen 

a Nyuszi csoportosaink Tűztánca varázsolta el a közönséget. 

Köszönjük az óvó néniknek!  

November 19-én Dologné Kovács Izabella pszichológus, 

gyógypedagógus előadását hallgathattuk meg a „ Sikeres 

Gyermek….” címmel. Sok hasznos tanácsot kaptunk a 

gyermekeink neveléséhez.  

November 23-án Szülői értekezletet tartottunk, amelyen a 

nagycsoportosok szülei tájékoztatást kaptak az iskola érettséggel 

kapcsolatban a kiskunfélegyházi Pedagógiai Szakszolgálat 

munkatársaitól. 

November 25-én a Bölcsődében Családi-Adventi 

foglalkoztatót tartunk, ahol a szülőkkel együtt készülünk a 

Karácsonyra. 

December 1-jén délelőtt Fogápolási tanácsokat kapnak a 

gyermekek Dr. Gazda Mária fogorvos, főorvosnőtől. 

December 2-án Nyílt nap lesz az Óvodában. 

December 4-én várjuk a Mikulást az óvodában és 

bölcsődében. 

December 11-én a Művelődési Háznál a Karácsonyi vásáron 

az óvoda és bölcsőde dolgozói is  szeretettel várják a vendégeket. 

December 17-én Karácsonyi Ünnepség az óvodában és a 

Bölcsődében. 

December 18-án 1700 órakor a Falu Karácsonyi ünnepségén 

a Maci csoport köszönti a vendégeket a Művelődési Házban.  

A két ünnep között ( december 28.,29.,30.,31.) az Óvoda és 

a Bölcsőde zárva tart. Nyitás 2016. január 4-e, hétfő. 

MINDEN CSALÁDNAK KELLEMES 

ÜNNEPEKET ÉS BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ÉVET 

KÍVÁNNAK AZ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 

DOLGOZÓI!!! 

Kovács Sándorné 
 

 

                        HÁZHOZ MEGY A MIKULÁS! 
                                              december 5-én 

                      Kedves Szülők, Nagyszülők, Keresztszülők! 

                                Ha szeretteiknek a   

 MIKULÁSSAL szeretnék elküldeni ajándékaikat,  

DECEMBER 4-én 17.00 óráig 

 jelezzék az Óvodában illetve a 

Művelődési Házban /06/70/3740028/! 

E díjtalan szolgáltatást a község minden lakója igénybe 

veheti ! 

Csak az előre jelzett igényeket tudjuk teljesíteni! 

                           „Futóhomok” Ifjúsági Egyesület 

 
Iskolahírek-Ősz 

Beszámoló iskolánk „színes” életéről 
(Majdnem) minden, ami a tanuláson kívül van … 

Szeptember. 19. : A községi szüreti ünnepségen iskolánk 

standjánál süteményekkel, üdítővel vártuk „vendégeinket”, 

Juhász Marcsika kollégánk pedig kézműves foglalkozást 

szervezett a falu aprónépének. 

Ugyanezen a napon Preiszné Bene Mónika gyerekeket vitt 

Bajára, a TIE program keretén belül, hogy sportnapon 

vehessenek részt. 

Szeptember 24. Törzsök Enikő pályaválasztási tanácsadó 

segítette a 8.-osokat a továbbtanulás kérdésében. 

Október 6. : Megemlékeztünk az aradi vértanúkról a 7.a és 

7.b osztály, Preiszné Bene Mónika és Székely Gyuláné 

osztályfőnökök segítségével. 

Október 9.: 62 gyermekünk jutott el a Fővárosi 

Nagycirkuszba. A program szervezői, kísérői:,Borbola Józsefné, 

Kiri Sándorné,Scholtz Brigitta 

Október 16. :8.-osaink eljutottak a Pályaválasztási 

Kiállításra Kecskemétre,Borbola Józsefné,Vikor Csabáné 

kíséretében. 

Október 20.: Endre Gábor, Kalmár Piroska, Fekete 

Katalin,Scholtz Brigitta 69 gyermeket vittek Kecskemétre a 

Ciróka Bábszínház Lúdas Matyi című előadására. 

Október 22.: Nemzeti ünnepünkre Lantos-Czakó 

Szimonetta, Vikor Csabáné és a nyolcadikosok készültek ünnepi 

műsorral. 

Az őszi szünet előtti utolsó nap a Diákönkormányzat 

szervezésével vidám Halloween-bulival zárult. (DÖK-vezetők: 

Szabóné Kanyó Renáta, Tényi Tímea) 

November 9.: Pályaválasztási szülői értekezletet tartottunk a 

7., 8. osztályos tanulóinknak, vendégeink a középiskolák 

képviselői voltak. 

November 10.: Meghívást kaptunk a Szociális Szolgáltató 

Központ Diófa-ünnepélyére, ahol Káli Richárd 4. osztályos 

tanulónk szavalattal köszöntötte az időseket. Felkészülésében 

Juhász Mária tanító néni segített. 

November 18.: Az 5. és a 6. osztályos tanulóink 

„családórákon” vettek részt segítő szakemberek vezetésével. 

Versenyeztünk: 

Az ősz folyamán szép eredményeket hoztak focistáink, 

sakkot tanuló diákjaink. Gratulálunk nekik, köszönjük Tholt 

János és Körmendi Etelka munkáját! 

Gratulálunk Fehér Esztinek és felkészítő tanárának, 

Feketéné Papp Évának az "Én szakmám az én jövőm" rajz-és 

fotópályázaton elért különdíjért, amelyet Eszti tűzzománc-

alkotásáért kapott. 

Köszönet: 

Köszönettel tartozunk minden lakosnak, aki segítette 

iskolánkat a papírgyűjtésben, aki gondol ránk a PET-palackok 

gyűjtésénél is. 

Köszönjük az Önkormányzatnak, hogy kifizeti idén is a 

csoportbontást, támogatja a nyelvoktatást,  az úszásoktatást. 

Hálás köszönettel tartozunk a Németajkúak Bugaci 

Törzsasztalának, akik a sok-sok munka árán létrejött, 

november 14-ei bolhapiacuk bevételéből iskolánknak is 

adományoznak. 

Aminek nagyon örülünk: 

Pályázatoknak köszönhetően sok-sok  eszközzel, bővült 

iskolánk technikai felszerelése. A teljesség igénye nélkül: 

sportszereket kaptunk, tableteket, fényképezőgépet, 

társasjátékokatés megérkezett iskolánkba a 8 interaktív tábla 

is!!!!!                                               Az iskola vezetősége 
 

DECEMBERI PROGRAMOK:”Ausland” 
 December   6.   Házhoz megy  a MIKULÁS 

 December  11.  16.00 – 18.00 óráig  Karácsonyi vásár  a          

                                                             Művelődési Háznál  

 December  18.  17.00 óra  Falukarácsonyi ünnepség 
 

/Részletek a következő számban!/ 
 

 



KÖSZÖNET 

 

Szeretnénk mindenkinek megköszönni a segítséget, aki 

hozzájárult valamilyen formában a 6. Alsómonostori Szüreti 

Felvonulás és Bál sikeres lebonyolításához. 

Az idén sajnos nem volt túl kedvező az időjárás, ezért 

külön megköszönjük azoknak, akik az eső ellenére lovaikat, 

fogataikat, traktoraikat felvonultatták. 

A már megszokott házias ízek, a forralt bor és a kedves 

vendéglátás most sem maradt el, mely köszönhető az 

alsómonostori családoknak. Valamint köszönjük a 

finomabbnál finomabb sütemények felajánlását is. Külön 

köszönet jár a fiataloknak és felkészítőiknek, Törteli Bettinek 

és Banó-Szabó Nikinek, hogy látványos menettánccal 

gazdagították a felvonulást. 

Reméljük, hogy mindenki, - aki részt vett -, jól érezte 

magát és hajnalig mulatott! 

Bízzunk benne, hogy közös összefogással jövőre is meg tudjuk 

rendezni, az immár hagyománnyá vált Alsómonostori 

Felvonulást és Bálat. 
Szervezők 

 

KÖSZÖNET A HUNGARIKUM JÓTÉKONYSÁGI 

BÁLÉRT! 

 

A bugaci Óvoda Szülői közössége az idén is megrendezte 

jótékonysági bálját a hungarikum jegyében. A bál sikeres 

megvalósításáért szülők, magánszemélyek és vállalkozók fogtak 

össze 2015. november 14.-én, amiért nagyon hálásak vagyunk, és 

nagyon köszönünk!  

Köszönjük a támogatást: Néma József és családja, bugaci 

COOP bolt, Fazekas Zoltán és Fazekas Zoltánné, Majsa-Pite 

pékség, Romhányi fényképész Tutti Fotó kft., Bugaci Papír és 

Írószer, Hegedűs Gábor e.v. caseus sajt, Kicsi Manó eszpresszó, 

Zöld Alföld Higiénia Kft., Bálint Dezső, Zöld Alföld Higiénia 

Kft.,  Juhász Team Product Kft., KEFAG Zrt., Szalay könyv, 

Borics Zoltán és családja, Ősborókás Gyógyszertár, 

Mezőgazdasági bolt, Anikó fodrászat, Sóvilág, Halál Marianna és 

családja, Brunhilde Seeger, Misi-Süti, Marton Húsbolt, Tom-

Szala Bt., Szabó László és Tóth Mariann, Heródekné Szász Ágota, 

Kovács Péter és családja, Ferencziné Csomor Mariann és családja, 

Sutus Norbert és családja, Sutus János és Tóth Rózsa, Félegyházi 

Pékség, Mizse víz, Végh János, TESCO, bugaci iskola Szülői 

Közössége, Hársfa Bolt, Molnár Ágnes, Alexandra Kozmetika, 

Bács – Plaszt Kft., Dóra-Q Benzinkút, Nimfa Kozmetika! 

Továbbá köszönjük az iskola tanulóinak és dolgozóinak, az 

óvoda dolgozóinak és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a 

segítséget. Köszönettel tartozunk Falusi Henriettnek és Falusi 

Zsanettnak a szülők táncának betanításával, a résztvevőknek pedig 

köszönjük a sok ráfordított időt és energiát. Köszönet Takácsné 

Vörös Ibolya és Gyukics Miklósné Magdi óvó nénik felkészítő 

munkájáért, mellyel hozzájárultak az óvodások nyitótáncához. 

Köszönet Juhász Barbarának és Juhász Bencének, hogy vidám 

táncukkal fokozták a bál hangulatát. Köszönjük a Karikás 

Csárdának a bőséges és finom vacsorát. Végül, de nem utolsó 

sorban köszönet a szülőknek a sok-sok segítségért: akik a 

szervezésben, támogatok felkeresésében részt vettek, akik a bál 

előtt és után azon fáradoztak, hogy minden rendben legyen, és a 

helyére kerüljön, és itt szeretnénk megköszönni Fekete Katalin 

tanító néninek, Kis Noéminek és Kis Nikolettnek, hogy a pénteki 

napon segítségünkre voltak. Köszönjük a nyersanyag 

felajánlásokat és mindazoknak a támogatást, akik tombola 

tárggyal és és anyagi segítséggel hozzájárultak a bál sikeréhez! 

 

HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK MINDENKINEK! 

 
Bugaci Óvoda Szülői Közössége 

 

 

BARANGOLTUNK DÉL-BARANYÁBAN… 

(szeptember 12-13) 

 

Már hagyománnyá vált népdalkörünk országjáró 

kirándulása, melyet  általában szeptemberben teszünk. 

Ezúttal most Baranya megye déli részében jártunk. Utunk 

során végig Dunántúl csodálatos dombvidékében 

gyönyörködtünk. 

Első csodálnivaló szépségét Zengővárkony hímes-tojás 

múzeumában láttuk. A település különleges 

hagyományőrzése, mely az emberi fantázia, kézügyesség 

szép példája. Több ezer díszített tojás európai hírű 

kiállítása. 

Pécsvárad és Siklós várának építészeti műemlékei, 

történelmünk nagy eseményeit idézi. 

Pécsvárad Bencés kolostorában, ősi barlangfala még 

őrzi ódon levegőjét, s a valaha ott élők emlékeit. 

Az Ormánság hazánk történelmi kis tája, ahol a 

legszebb mennyezeti díszített-kazettás református 

templomokat láthattuk: Drávaiványiban és 

Nagyharsányban. Bizonyítja, hogy évszázadokon át sok 

református élt. 

Majd lesétáltunk a Dráva folyó partjára, gyönyörű 

napsütésben, kedves jelenség volt a csillogó víztükör, s a 

benne éppen akkor úszó hattyú-család. 

Vajszló irodalmi híressége a Kodolányi-múzeum. 

Kodolányi János a népi írók kiemelkedő képviselője, aki 

életének nagy részét Vajszlón töltötte. Regényeiben e táj 

társadalmi problémáit, az itt lakók súlyos életkörülményeit 

ábrázolja. Dr. Nagy Sándor tanár úr őszinte tisztelettel és 

mélyen megható szavaival ismertette az író rendkívüli 

tehetségét és tragikus életútját. 

Sellye város az Ormánság központja, 

gyönyörködhettünk a Draskovich-kastély és az Arborétum 

szépségeiben. Itt volt szállásunk és itt találkoztunk a helyi 

„Őszidő” Népdalkörrel közös éneklésben, remek 

hangulatban és jó barátságban. Kedves karvezető 

kolleganőm, Répásné Hegedűs Katika velünk tartott 

másnapi programunkon is. 

Barangoltunk, nézelődtünk a Nagyharsányi 

Szoborparkban, a Villány-vidék szőlészetéről és 

borászatáról híres területén. 

Kirándulásunk élményeinek csúcspontja Villánykövesd 

egyik pincészete: Tiffán Imre és Fia birtokán. 

A vidám hangulatú fogadás és a finom ebéd után 

borkóstoló a pincében, ismertetés a villányi bor 

hírességéről, készítéséről. 

Az ízletes rétes és kávé elfogyasztása után köszöntünk 

el Villány méltán híres borvidékének egyik képviselőjétől. 

Népdalkörünk nevében is köszönöm önkormányzatunk 

és Börcsök Erzsike támogatását. 

Köszönöm jókedvű dalosainak és a velünk utazók 

családias együttlétét, sofőrünk Kovács Balázs  biztonságos 

vezetését, derűjét. S nagyon köszönöm kedves pedagógus 

kollegám Dr. Nagy Sándor tanár úr sok-sok segítségét e 

kirándulás előkészítésében és megvalósításában. 

 

„A valódi kedvesség az, ha örömünket leljük abban, 

ami másoknak is kedvére való.” 
 

A Kálmán Lajos Népdalkör és Citerások nevében: 
 Herbályné Jolika 

 

V. JUHÁSZ KÁROLY SAKK 

EMLÉKVERSENY  



2015. október 31-én lett megrendezve 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 

megmérettetés előtt a versenyre érkezők kilátogattak a temetőbe 

és elhelyezték a virágokat, koszorúkat Károly sírjára. A nap 

folyamán a verseny helyszínén kiállítás volt látható Károly 

sakkéletéről és megtekinthető volt a 2015. augusztus 20-án 

anyukájának átadott BUGAC NAGYKÖZSÉG ÉS 

BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

TÁRSULT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE „BUGAC 

KÖZSÉGÉRT” posztumusz kitüntető díj. A verseny 

megnyitóján, Lestákné Évike néni a Rigó József Általános Iskola 

nyugdíjas igazgatónője beszélt a 20 évvel ezelőtti bugaci sakk 

szakkör hivatalos megalakulásáról, Károly munkásságáról, a 

tanítványai kiemelkedő eredményeiről és végül nagyon szép saját 

írású versével zárta a megemlékezést. Ezután Szabó László Bugac 

Nagyközség polgármestere a versenyt ünnepélyesen megnyitotta, 

majd Seres László a verseny főbírója a szabályokról tájékoztatta a 

játékosokat. Ebben az évben két csoportban játszottak a 

versenyzők: BLITZ-OPEN és AMATŐR-VILLÁM (B) A 

végleges regisztráció után, összesen 74 játékossal történt meg az 

első forduló párosítása. A verseny 7 fordulós svájci rendszerben, 

2×10 perc játékidővel lett lebonyolítva. A játékosok sportszerűen 

játszottak, a verseny nagyon jó családias hangulatban telt, 

mindenki jól érezte magát. Az eredményhirdetésen először a 

2015-ös SAKK-MATT versenysorozat díjai kerültek kiosztásra, 

melynek végeredménye 9 verseny összesítéséből alakult ki.                

Felnőtt csoport:     

1. hely Tholt János 41 pont,   

2. hely Juhász Bence 21 pont,   

3. hely Papp János 20 pont,  

4-8. osztályos csoport:    

1. hely Petrovics tamás 28,5 pont,   

2. hely Csányi Gábor 27 pont ,    

3. hely Ferenczi József 12,5 pont,  

3. osztályos csoport:   

1. hely Tajti Bence 37,5 pont   

2. hely Varga Mihály 34 pont ,   

3. hely Lesták Viktória 27, 5 pont  

2. osztályos csoport:  

   1. hely Varga Álmos 32 pont  

   2. hely Petrovics Dominik 26 pont  

   3. hely Papp Anna 24,5 pont  

1. osztályos csoport:  

   1. hely Ferenczi Sára 17,5 pont  

   2. hely Hajagos Boglárka 16,5 pont  

   2. hely Kovács Emma 16,5 pont  

   3. hely Fehér Benedek 13 pont  

Óvodás csoport:  

   1. hely Varga Emese 17,5 pont  

   2. hely Kullai Áron 1,5 pont  

Az eredményhirdetés második részében a V. Juhász Károly 

Sakk Emlékverseny végeredménye lett kihirdetve.  

BLITZ-OPEN 30 versenyző  

   1. hely WFM Juhász Barbara Bugac  

   2. hely IM Mihók Olivér Budapest  

   3. hely: IM Farkas Tibor Magyarkanizsa  

Legjobb női versenyző: WFM Juhász Barbara Bugac  

AMATŐR-VILLÁM (B) 44 versenyző  

   1. hely Lantos Pál Kiskunfélegyháza  

   2. hely Kocsis András Bugac  

   3. hely Rácz István Kiskunfélegyháza  

Legjobb 8 éves fiú Megyaszai Balázs Hódmezővásárhely  

Legjobb 8 éves lány Papp Anna Bugac  

Legjobb 9 éves fiú Aczél-Szabó Csongor Kecskemét  

Legjobb 9 éves lány Csala Boglárka Bugac  

Legjobb 10 éves fiú Tapodi Martin Kiskunhalas  

Legjobb 10 éves lány Lesták Viktória Bugac  

Legjobb 12 éves fiú Wéber Patrik Soltvadkert  

Legjobb 12 éves lány Ágoston Zsófia Magyarkanizsa  

Legjobb 14 éves fiú Csányi Gábor Bugac  

Legjobb 14 éves lány Cseke Viktória Budapest  

Legfiatalabb fiú Megyaszai Balázs Hódmezővásárhely  

Legfiatalabb lány Varga Emese Bugac  

Legidősebb játékos: Papp János Bugac  

Minden versenyző emléklapot kapott.  

A verseny teljes végeredménye: 

http://www.bkmsakk.hu/torna/x_bacs/adat/jk15.txt  

A játékosok frissensült pogácsával, üdítővel, teával, kávéval 

lettek megkínálva és Károly anyukája Marika néni, mint eddig 

minden évben finom csokoládéval ajándékozta meg a játékosokat.  

A rekordlétszámú Sakk Emlékverseny zárásaként, minden 

játékos meleg ebéddel lett megvendégelve.  

Az V. Juhász Károly Sakk Emlékverseny „A sport szeretete 

Bugacon” című -NEA-MA-15-SZ-0482-pályázat keretében lett 

megrendezve.  

A BUGACI SAKK KLUB nevében szeretném megköszönni 

mindenkinek, aki eljött megemlékezni és a Sakk Emlékverseny 

létrejöttében, szervezésében, lebonyolításában segített.  

A támogatók, segítők:  

Bugac Nagyközségi Önkormányzat, Szabó László polgármester,   

Rigó József ÁMK Művelődési Ház dolgozói, Bugaci Diák 

Sportegyesület, Szatmári István, Borbola Józsefné, Lesták 

Sándorné, Károly anyukája Marika néni és családja, Seres László 

főbíró, Aréna Könyv- és Zeneszalon, Szabó Csilla, Tholt János a 

sakkozó gyerekek és szüleik, Kulman Anita, Klimó Imre, Klimó 

Imréné, Körmendi Ferenc, Körmendi Ferencné, Varga József.  

Természetesen 2016-ban is ilyen jó hangulatú, családias 

légkörű, finom ételekkel színesített versenyt tervezünk! Várunk 

Mindenkit Szeretettel!  

Körmendi Etelka 

főszervező 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Ausland” 

http://www.bkmsakk.hu/torna/x_bacs/adat/jk15.txt


 

FELHÍVÁS 

 

 

 
INGYENES FEJ-NYAK-SZÁJÜREGI RÁKSZŰRÉS 

A FOGORVOSI RENDELŐBEN!!!!!! 

 

 

 

 

MINDEN KOROSZTÁLYNAK, ELŐZETES BEJELENTKEZÉS 

NÉLKÜL! 

 

 

 

RENDELÉSI IDŐK: 

 

 

HÉTFŐ:8-13 ÓRÁIG 

KEDD:13-18 ÓRÁIG 

SZERDA:8-13 ÓRÁIG 

CSÜTÖRTÖK:13-18 ÓRÁIG 

PÉNTEK:8-13 ÓRÁIG 

 

 

 

 

 
                                                                     Dr. GAZDA MÁRIA 

                                                                          c. FŐORVOS 

 

 

 

 
 

  



 

 

A szájüregi és egyéb rákok esetében a korai felismerés életmentő! 
 

Hazánk első helyet foglal el Európában a szájüregi rákok gyakoriságának és halálozásának 

vonatkozásában. 

 

Bizonyított kockázati tényezők: 

 Dohányzás 

 Alkoholfogyasztás 

 Ajakrákok esetén a fokozott napsugárzás 

 Humán papilloma vírusfertőzés 

 Korábbi daganat a fej-nyak régióban 

 Immunhiányos állapot 

 Alultápláltság 

 Rossz szájhigiénia 

 

A rákos folyamat kialakulhat a száj minden területén, a területek vérellátása befolyásolja a daganat 

terjedését. Így különösen veszélyesek a gyors terjedési lehetőség miatt a nyelven és a szájfenékben 

kialakuló daganatok. 

A rákmegelőző és rákos elváltozások legtöbbször nem okoznak fájdalmat, ezért életet ment a korai 

stádiumban, időben felfedezett elváltozás, amit csak szakember képes megfelelően diagnosztizálni. 

 

Ha Ön megjelenik évente legalább egyszer fogászati szűrővizsgálaton, nagyon nagy biztonsággal 

megelőzheti a rákos folyamatok kialakulását, valamint a már meglévő elváltozások korai, SZAKSZERŰ 

kezelésével az életét mentheti meg!!! 

 

Az évenkénti legalább egyszeri fogászati szűrővizsgálat nem csak a fent felsorolt rizikó csoportoknak 

ajánlott. Sajnos minden korosztály és mindenki érintett lehet! 

 

Bugacon,a fogorvosi rendelőben már eddig is minden megjelent páciensnél elvégeztük ezt a szűrést. Ami 

a mostani figyelemfelhívás oka az az, hogy az utóbbi évben, években egyre több rákmegelőző ill. rákos 

elváltozást szűrtünk ki. 

 

Ezért kérjük, a saját jól megfontolt érdekében, jöjjön el a bugaci fogorvosi rendelőbe, ahol 

megvizsgáljuk a fejét, arcát,a nyakát és a száját!!! 

 

A vizsgálat természetesen ingyenes,és rendelési időben bármikor igénybe vehető! 

Előzetes bejelentkezés NEM szükséges! 

 

                                                              Rendelési idők: 

Hétfő:8-13 óráig 

Kedd:13-18 óráig 

Szerda:8-13 óráig 

Csütörtök:13-18.óráig 

Péntek:8-13 óráig 

                                                                                                                    Dr. Gazda Mária 

                                                                                                                        c.Főorvos 

Bugac, 2015.november 24. 


