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                Meghívó 

 

Március 15-ei ünnepségekre 

Csatlakozzon hozzánk és emlékezzünk meg együtt 

az 1848-as forradalom hőseiről! 

2016. március 15. 

Bugac - Szent István Parkban a Petőfi szobornál  

időpont: 9:15 

Bugacpusztaháza - Március 15-ei Park  

időpont: 10:00 

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 

2016. március 

 

 

ISKOLAHÍREK-FEBRUÁR 

 

Február 05-én Dologné Kovács Izabella pszichológus tartott 

előadást a szülők számára „Akkor vagyok a barátod, ha….”- 

az érzelmi befolyásolásról címmel. Az előadás a NEA-UN-

15-SZ-0412 pályázatnak köszönhetően valósult meg. 

Február 12-én tartottuk nagy sikerű farsangi mulatságunkat. 

Köszönjük az osztályok és az őket felkészítő kollégák lelkes, 

ötletgazdag bemutatkozását, köszönjük a Szülőknek a nagy 

érdeklődést, a Diákönkormányzatnak a lebonyolítást, Kósa 

Istvánnak, Ficsór Istvánnak (8/b) a fergeteges bulihangulat 

biztosítását! 

Február 20-án tartotta a Szülői Közösség jótékonysági 

„Böllér-bálját”. Ismét példás összefogás és nagy lelkesedés 

jellemezte az előkészületeket, a bál estéje, éjszakája pedig jó 

hangulatban telt. A közösen kitűzött cél (az iskolai alsós 

mellékhelyiségek felújítása) egyre közelebb kerül! Hálás 

köszönetünk a Szülői Közösség vezetőinek: Balla 

Katalinnak, Fehér Vilmosnénak, Ferencziné Csomor 
Mariannak, Tóth Rózsának, valamint köszönet minden 

támogatásért, segítő kézért a szülőknek, vállalkozóknak, 

pedagógusoknak, magánszemélyeknek! 

Külön köszönet Néma Józsefnek, családjának és csapatának, 

akik gondoskodtak a bőséges és finom ételekről, Fehér 

Vilmosnak, aki a vacsorához a fő hozzávalót biztosította! A 

bál hangulatához Juhász Mária Ibolya kolléganőnk tervei és 

sok munkája, valamint segítő csapata által megvalósult 

dekoráció is hozzájárult. Nem feledkezhetünk meg diákjaink 

segítségéről sem, akik a be- és kipakolásnál óriási 

segítségünkre voltak, valamint az est programját 

fellépéseikkel színesítették. Köszönjük! 

Február 22-én bérletes előadásra vittünk 67 gyermeket a 

Ciróka Bábszínházba. Köszönjük Endre Gábornak, Scholtz 

Brigittának, Szabóné Tarjányi Máriának és Tényi 

Tímeának a segítséget! 

Tájékoztatunk mindenkit, hogy iskolánk ismételten 

sporteszközökkel gazdagodott a TÁMOP 6.2.1. pályázatnak 

köszönhetően (rollerek, trambulin, labdajátékok, step padok, 

kültéri kosárállvány, csocsóasztal, darts-táblák….érkeztek) 

                                                     Iskola vezetősége 
 

XXII. évf. 3. sz. 

sz. 

SOK SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK 

MINDEN KEDVES NŐI OLVASÓNKAT 

NŐNAP ALKALMÁBÓL! 

 Szabó László           Kerekes László Zoltán 



KEDVES BUGACI TESTVÉREK, KEDVES OLVASÓK! 

 

A rövid 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 10-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 (Március 27.) 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. 

Mivel a vasárnapokat az Egyház nem számítja böjti napnak, a 

VII. század óta szerdai nappal kezdődik a nagyböjt, így 

hamvazószerdától húsvét vasárnapig a böjti napok száma 

éppen negyvenet tesz ki. 

Miért éppen negyven napig tart a nagyböjt? A Szentírásban 

számos esemény kapcsolódik a negyvenes számhoz, ami 

ezeknek a jelentőségét hangsúlyozza. Jézus Krisztus 

nyilvános működésének megkezdése előtt negyven napot 

töltött a pusztában. Negyven napig tartott a vízözön, negyven 

évig vándorolt a pusztában a zsidó nép, Mózes negyven napig 

tartózkodott a Sínai hegyen és Jónás próféta negyven napos 

böjtöt hirdetett Ninivében. 

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 

szerdai 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! 

 Február 14-én vasárnap a Házasság Hete 

alkalmából a 8-as Szentmisében megáldottuk a házaspárokat.  

Szép ünnep volt, köszönet a HÁZASPÁROKNAK! 

Idei lelkigyakorlatunk Március 4-5-6-án volt, Kovács Ferenc 
atya vezetésével. Betegek kenetének ünnepélyes alkalma 

Március 6-án a 8-as mise keretében.                                       

 

Szeretettel!                                                      Norbi atya 

EMLÉKEZÉS….. 

 

 Személyes emlékezésem talán nem érdekes 

mindenkinek – ezt most nézzék el nekem. 

1959. február 8-án egy napfényes vasárnap volt az 

esküvőnk Kiskunfélegyházán. 

Ma már 57 éve ennek. 

Férjem Herbály János pedagógus volt, mint az ősei 

közt a családban oly sokan. 

Élete értelme a műszaki világ, a fizika, technika, még 

a kémia is. 

Az alkotás vágya állandó volt benne.  

Örömmel, büszkeséggel töltötte el, ha tanítványai 

sikeresek voltak. 

Az iskolából soha sem késett, nem tűrte a 

pontatlanságot. 

Mindig tanult, alkotott a tanítási órán és azon kívül is. 

Nyugdíjba vonulása után az elektronika mellett az 

asztalosmunka töltötte ki idejét. 

41 évet töltött a pedagógus pályán, melyhez hűséges 

maradt.  

Bizonyítja ezt az, hogy megkapta az arany majd a 

gyémánt diplomát is. 

Mind az iskolai, mind a nemzeti ünnepeken a 

megemlékezések zenei hangosítása az ő feladata volt.   

Örömmel, szívesen tette. 

 Kiemelt kedvtelése, örömforrása a fényképezés, 

melyből fotók láthatók voltak a nagy kiállításon a 

Művelődési Házban: két pedagógus értékes munkái: 

Fekete József és Herbály János tanárok művei voltak, 

az életképek felejthetetlen pillanatai. 

Ezt a kiállítást Szabó László polgármesterünknek és 

Tóth Mariannának ma is megköszönöm. 

 Herbály János „tanárbácsi” 2015. január 9-én 

„elment” az égi fotósok, tanárok közé. 

 A „Nyugat” egyik nagy költője Kosztolányi Dezső: 

„Halotti beszéd” c. versének gyönyörű búcsúztató 

sorai örök igaznak bizonyulnak: „Az ember egyedüli 

példány”. 
 

„Akárki is volt ő, de fény, de hő volt. 

Mindenki tudta és hirdette: ő volt. 

S szólt az ajka, melyet most lepecsételt a csönd… 

……………………………………….. 

Keresheted őt, nem leled, hiába, 

se itt, se Fokföldön, se Ázsiába’, 

a múltban sem és a gazdag jövőben 

akárki megszülethet már, csak ő nem. 

………………………………………… 

Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. 

Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.” 

 

                                                  Herbályné Jolika 



B E S Z Á M O L Ó 

2016.  FEBRUÁR 13. 

 
A Magyar Grappling és MMA Szövetség 2016. február 13-án 

rendezte meg az idei versenysorozat Budapesti fordulóját, 

Pestszentimrén a Szentimrei Sportkastélyban. Ebben az évadban 

kettő felnőtt versenyzővel vettünk részt több versenyen is, a 

Budapest kupa volt az első, ahol a gyermek versenyzőink is 

bemutathatták a tudásukat. A csapatunk 5 gyermek és 2 felnőtt 

versenyzővel utazott a megmérettetésre. 

Ez a verseny az évad legnagyobb rendezvénye, ahol 63 egyesület 

5 kategóriában 750 nevezést adott le.  

A mi csapatunk eredményei a következők: 
  

Petrovics Máté :       Manó korcsoport 30kg  bronzérem 

Petrovics Dominik :   Gyerek 1 korcsoport 4. hely 

Petrovics Tamás :           Ifi 1 korcsoport  6. hely 

Gulyás Kevin                 Gyerek 1 korcsoport  4. hely 

Szálas Jessica:                Gyerek 2 korcsoport, ezüstérem 

Szeri Tamás                                        Felnőtt 85 kg 5. hely 

Szabó Zsolt                                          Felnőtt 75 kg 5. hely 

Déri Csaba 

ÓVODAI HÍREK JANUÁR – FEBRUÁR 

 Január 19-én elkészült az óvodánkban a Wolf - Sószoba, 

melyet szeretnénk megköszönni a Szülői Közösségnek, hogy 

lehetővé tették ennek megvalósítását, bízva abban, hogy 

gyermekeink egészségének megőrzésében segítségre szolgál. 

Minden kedves Szülő és gyermekei délutánonként igénybe 

vehetik. Ehhez váltócipő használata szükséges. 

 Január 20-án „Ropog a hó, Zeng az ének” címmel 

hagyományőrző zenés – táncos műsort adott elő óvodásainknak 

és bölcsődéseinknek a Kölyökidő Alapítvány. 

 Február 1-jén szülői értekezletet tartottunk az 

óvodában. 

 Február 9-én a „Holló és a róka” című interaktív 

előadást tekinthették meg az óvodások, amelybe ők is 

bekapcsolódhattak, mint szereplők. 

 Február 10-én vidám „Farsangi mulatsággal” űztük el a 

telet az óvodában és a bölcsődében. Nagy örömünkre szolgált, 

hogy újból farsangi fánkot adhattunk a gyerekeknek, amelyet 

köszönünk a szakács néniknek. Valamint köszönet a Szülői 

Közösségnek, hogy minden csoportnak fánk formájú tortával 

kedveskedett, amelynek elkészítéséért pedig köszönet a Misi - 

Süti dolgozóinak. Ezen a napon a megszokotthoz hasonlóan 

fényképész is volt az óvodában. 

 Február 17-én a nagycsoportosaink általános orvosi 

vizsgálaton vettek részt.  

 Február 19-én, pénteken délután 3 órakor a Mini-

Manó Színház interaktív, zenés „Télűző - Móka” című 

színdarabja került megrendezésre.  

 Szeretnénk megköszönni a Bugaci Közös 

Önkormányzati Hivatalnak, hogy a 6. életévét betöltő busszal 

járó óvodásainknak támogatják a buszbérlet megvásárlását.             

Endre Edit 

ÁMK intézményvezető 

KÖSZÖNET A JÓTÉNYKONYSÁGI BÖLLÉR BÁLÉRT! 

A bugaci iskola szülői közössége az idén is megrendezte 

jótékonysági bálját, melyben mindenki mérhetetlen 

összefogást tanúsított! A bál sikeres megvalósításáért 

szülők, magánszemélyek, vállalkozók, diákok és 

pedagógusok fogtak össze 2016. február 20-án, amiért 

nagyon hálásak vagyunk, és nagyon köszönünk! 

Köszönjük a támogatást: Alexandra Kozmetika, Anikó 

fodrászat, Apatóczkiné dr. Könyves Mónika, Aréna 

Könyvesbolt és Zeneszalon, Bálint Dezső és családja, 

Borics Zoltán és családja, Bugaci Gazda Kft.,Bugaci Papír 

és Írószer, Bugaci Benzinkút, Bugaci Óvoda Szülői 

Közössége, Csilla Virágbolt, Fazekas Zoltán és Fazekas 

Zoltánné, Félegyházi Pékség, Hannelore Abraham, 

Hungaro Pasta Kft. Dabas, Káldi Katalin, Kefag Zrt.- 

Bugac, Kicsi Manó Eszpresszó, Kiri Sándor és családja, 

Klára Butik, Koch’s Torma Kft., Kiss Torma Kft. 

Petőfiszállás, Lovas Vendéglő, Melinda Butik, Misi Süti 

Cukrászda, Munkaruházati Üzlet Kiskunfélegyháza, Néma 

József és családja, Németajkúak Törzsasztala, Nimfa 

Kozmetika- Tóth Melinda, Sutus János és családja, Szabó 

László és Tóth Mariann, Szalai István és családja, Tormási 

József, dr. Vígh István.  

Továbbá köszönjük az iskola tanulóinak, dolgozóinak és a 

Polgármesteri Hivatalnak és dolgozóinak a segítséget. 

Köszönettel tartozunk a 3/a-nak, az 5. osztálynak és a 8/b-

nek és felkészítőiknek: Tényi Tímea, Kalmár Piroska, 

Fazekas Szilvia, Vikor Csabáné Makai Adrienn 

pedagógusoknak a báli műsorért. Köszönjük Juhász Mária 

tanító néninek ismét csodálatos dekorációját. Köszönjük a 

báli vacsorához a sertés felajánlásokat Fehér Vilmosnak és 

Kiri Sándor családjának. Az ízletes és bőséges vacsorát 

Néma Józsefnek, családjának és csapatának, akik öt napon 

keresztül fáradoztak az elkészítésével. Hálás köszönet a 

szülőknek a sok-sok segítségért, akik a szervezésben 

támogatók felkeresésében részt vettek, akik a bál előtt és 

után azon fáradoztak, hogy minden rendben legyen, és a 

helyére kerüljön. Köszönet azon gyerekeknek, akik a pad 

ki-és behordásában segítségünkre voltak. Köszönjük a 

nyersanyag felajánlásokat és mindazoknak a támogatást, 

akik tombolatárggyal és anyagi segítséggel hozzájárultak a 

bál sikeréhez!  

HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK MINDENKINEK! 
 

Bugaci Iskola Szülői Közössége 
 
 

„AUSLAND” 
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