
 

 

 

 

 

 

TISZTELT BUGACI ÉS 

BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 
 

2016. OKTÓBER 23-I MEGEMLÉKEZÉSEK 

M e g h í v ó 

az 1956-os forradalom és szabadságharc  

60. évfordulójának méltó megünneplésére 

 

Időpont:  

2016. október 23. (vasárnap) 
 

Helyszín:  

Bugacpusztaháza könyvtári park (Számadó u. 28.) és 

Pusztaházi Parkerdő (kilátó toronynál) 

                                  Ünnepi műsor: 

 
 8:45  Gyülekezés a könyvtári parkban 

 9:00  Kerekes László Zoltán polgármester köszöntője 

                Lezsák Sándor a Magyar Országgyűlés alelnökének   

                ünnepi beszéde 

Harangszentelés Ruskó Norbert főtiszteles által 

A Bugaci Kálmán Lajos Népdalkör és Citerazenekar 

ünnepi műsora 

Herbály Jánosné verses tiszteletadása 

Helyi Értéktár kiállítótermének ünnepélyes átadása 

10:00  Állófogadás 

10:35  Sípos István köszöntője a Pusztaházi  

                Parkerdőben Kereszt leleplezése és szentelése 

Lesták Sándorné verse a keresztszentelő alkalmából 

                Bugaci Kálmán Lajos Népdalkör és Citerazenekar         
műsora 
Ruskó Norbert főtiszteletes ünnepi megemlékezése 

 

2016. október 23-án 
délután 17.00 órakor 

EEMMLLÉÉKKEEZZÜÜNNKK  

1956. DICSŐSÉGES FORRADALMÁNAK HŐSEIRE 

a bugaci Művelődési Házban. 

 

Az ünnepséget megnyitja: 

Szabó László polgármester 

 

Közreműködnek: 

- Lesták Sándorné 

- Herbály Jánosné 

- Rigó József Általános Iskola tanulói 

- Kálmán Lajos Népdalkör és Citerazenekar 

A műsor után közös sétára indulunk a Művelődési 

Háztól az emlékmű megkoszorúzására. 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 

 
Szabó László   Kerekes László Zoltán 

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. október /2/ 

 

 

 

MEGHÍVÓ 

A MAGYAR TURÁN ALAPÍTVÁNY 

TISZTELETTEL MEGHÍVJA  

a Művelődési Házba egy előadással és vendéglátással 

egybekötött délutánra azon támogatókat, a bugaci - 

bugacpusztaházi önkénteseket és mindenkit, akik a 

Kurultaj rendezvény szervezését segítették, 

támogatták  

22001166..  ookkttóóbbeerr  2211--éénn  //ppéénntteekkeenn//      

1177..3300  óórráárraa    

//1177..3300  óórrááttóóll  vveennddééggvváárrááss,,  1188..0000  óórrááttóóll  eellőőaaddáássookk//  

                       Köszönettel:   Szabó László                           

AMIKOR AZ ÖSSZEFOGÁS SEGÍTHET.....!!! 

A Bugaci Tanyaszínház jótékonysági 

előadássorozata október 28-29-30-án várja 

közönségét....  

Kedves bugaciak, bugacpusztaháziak, 

környékbeliek...!!!! 

Az előadás ingyenes, az adományládában összegyűlt 

összeget a bugacpusztaházi Dobi Katikának ajánljuk 

fel gyógykezelései támogatására 

2016. OKTÓBER 28. 19:00 

2016. OKTÓBER 29. 19:00 

2016. OKTÓBER 30. 16:00 

MINDHÁROM ELŐADÁS HELYJEGYKÖTELES.                                   

A HELYJEGY DÍJTALAN. 
 

Az időpontokra a Művelődési Ház befogadóképessége 

miatt előre kell jelentkezni. Jegyet váltani személyesen 

a bugaci Művelődési Házban és a bugacpusztaházi 

könyvtárban vagy telefonon foglalni Borics 

Krisztinánál (06/76/575498) és Válik Dorinánál (+36/ 

30/258 617 ) lehet.     

                         Bugaci Tanyaszínház 

 

XXII.  évf.  12. sz. 



 

TISZTELT BUGACIAK! 

 

Bugac Község Önkormányzata munkaerő-felvételt 

hirdet azonnal belépéssel! 

Könnyű fizikai, út- és járda karbantartási, valamint kerti 

munkára keresünk, betanított női és férfi jelentkezőket 

(közfoglalkoztatotti jogviszonyban). Tartós, hosszú távú 

foglalkoztatás, kiszámítható,biztos, társadalombiztosított 

munkaviszony. 

Érdeklődni személyesen ügyfél fogadási időben: 

Aczél Anett Alíz  ügyintézőnél Önkormányzati Hivatal 

Bugac, Béke u. 10. vagy telefonon: 06-76/575-100 

NYÁRBÚCSÚZTATÓ CSALÁDI SPORT- ÉS ÖKONAP 

Programokban gazdag, vidám Nyárbúcsúztató Családi 

Sport- és Ökonap került megrendezésre 2016. szeptember 

17-én a Táltos Lovaspanziónál, a Bugac és 

Bugacpusztaháza Önkormányzata, az AranyLó Bugac 

Önkormányzati Kft., a Kiskunsági Nemzeti Park 

Igazgatóság valamint a Bugaci Diák Sportegyesület 

közös szervezésében. Köszönjük rendezvényünk külön 

támogatójának, a Dél- 100 Kft-nek felajánlását. 

Köszönet és a nap összefoglalója: 

Szele Zsófia aerobik bemelegítésével kezdődött a nap, 

sikerült kellőképpen átmozgatni izmainkat a délelőtt tartó 

focimérkőzésekre. Köszönjük Zsófi a tornát és hogy, 

végleg elűztük a reggeli esőfelhőket! Köszönöm Tholt 

Jani edzőnek a focibajnokság megszervezését és 

lebonyolítását. Köszönet jár Bálint Dezső és Szatmári 

István focibíróknak. És nem utolsó sorban köszönet a 

szülőknek a sok segítségért, az aktív részvételért. 

A focibajnokság és ügyességi verseny összesített 

eredményei: 

Alsós korosztály:      I.     4. osztály 

  II.     1-2. osztály 

 III.     3. osztály 

Felsős korosztály:     I.     7. osztály 

                                           II.     8. osztály  

                                          III.     6. osztály 

Felnőtt korosztály:                I.    Iskola csapata 

                    II.    2-3. osztály 

                                           III.    Önkormányzat csapata 

Felnőtt kategória különdíjasai:  

Legaktívabb játékos: Kázmér Antónia és Papp Antal 

Legtechnikásabb játékos:   Ferenczi József 

Legkétballábasabb játékos:   Vakulya László 

Délben finom ebéddel és hűtött italokkal várt minket a 

Táltos Lovaspanzió előtt felállított sátor. Köszönet a bócsai 

Abonyi Fogadónak valamint Tóth Zsoltnak. Köszönöm a 

Rigó József ÁMK konyha dolgozóinak és Bozorádiné 

Deli Klárikának a segítségét, a finom savanyúság 

elkészítését. 

Köszönet Dávid Ervinek és családjának a finom sütikért, 

mind elfogyott!  

Köszönöm Válik Dorinának a látványos plakátot, 

emléklapot és felfedező – túra térképet. Köszönöm 

Borboláné Icunak és Fekete Katikának az ebédjegy 

osztást és a Felfedező túra indítás segítséget.  

Délután Rosta Szabolcs a kecskeméti Katona József 

Múzeum igazgatója és Szabó László polgármester 

előadásán vehettünk részt, mely a „Pétermonostor – 

Aranymonostor” régészeti feltárásról és a településünk 

jövőjét nagymértékben meghatározó, komplex turisztikai 

projektről szólt.     

 Köszönjük a részletes tájékoztatót 

mindkettőjüknek.  Köszönöm a Kiskunsági 

Nemzeti Park Igazgatóságának valamint Tóth Endrének 

a rendezvény támogatását, az interaktív játék lehetőséget, a 

báb előadást, a Táltos galériában lévő kiállítást és a Puszta 

olimpia megvalósítását. Köszönjük Varga Mihálynak a 

verseny levezetését. 

A Pusztaolimpia helyezettei: I.  Iskola csapata 

              II.  Szülők csapata 

    III.  Bugac Önkormányzat  

                csapata 

                                               IV.        Bugacpusztaháza 

                                                            Önkormányzat    

                                                            csapata  
 

Nagy érdeklődés és figyelem kísérte a Dobrovitz József és 

fia Ifj. Dobrovitz József beszámolóját a négyesfogathajtó 

világbajnokságról, mely Bredában került megrendezésre. 

Meghallgathattuk Juhász László fogathajtó világbajnok, 

Gyurkovics Róbert és Páldeák Attila élményekkel teli, 

Ben – Hur című film forgatási kulisszatitkokat is eláruló 

színes történeteit, fotóit, videóit. Köszönöm az Abonyi 

Imre Fogathajtó Egyesület közreműködését, valamint a 

lovas kocsikáztatást Kun – Szabó Ferencnek és Korom 

Józsefnek.  

Természetesen, ha sport, akkor nem maradhat el a Judo és 

a Sakk. Köszönöm a Judo tagjainak és vezetőjüknek Déri 

Csabának bemutatóját és a lehetőséget, hogy bárki 

felmehetett a szőnyegre és kipróbálhatta. Köszönöm 

Körmendi Etelkának a sakkverseny megrendezését.  

Helyezettek:  

Alsós kategória:    I. Kovács Emma 

                        II. Szalai Tamás 

Felsős kategória:                I. Petrovics Tamás 

                 II. Tajti Bence  

                                        III. Szabó Dániel 

Felnőtt kategória:     I. Tholt János  

                  II. Kiss József Adorján 

                                         III. Körmendi Etelka 

 

Kicsiknek és „nem annyira kicsiknek” egyaránt nagy siker 

volt az XXL méretű szalmaugrálóvá, mely Kun – Szabó 

Ferenc és családja, valamint Tóth Tibor és családja 

felajánlásaiból valósult meg. Köszönjük! 

 

Naplemente után a kecskeméti Planetárium munkatársával, 

Szűcs Lászlóval együtt vizsgálhattuk Bugac csillagos egét. 

Az est sztárvendége Rácz Gergő volt, akivel ismerős 

dalokat énekelhettünk együtt a lobogó tábortűz mellett. 

Köszönettel tartozom a Bugaci Önkéntes Tűzoltó 

Egyesületnek, és Kósa Istvánnak a hangosításért. 

Köszönöm a Bugaci Polgárőr Egyesület parkoltatás 

segítségét, és Petrovics István egész napos 

közreműködését. 

Köszönet Endre Gábor tanító bácsinak a meglepetés 

Facebook-os Meghívóért. Köszönöm nagylányomnak, 

Csendes Dominikának a rendezvényről készített 

kisfilmet. Nagyon szuper lett, a Facebook oldalán bárki 

megtekintheti. 

 

Szervezőtársaim nevében is köszönöm a segítséget, a 

közreműködést minden kedves segítőnknek. 

Köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttek és részt vettek 

programjainkon. Célunk e rendezvénnyel hagyományt 

teremteni, évről – évre egy jó hangulatú, családias sport 

napot megrendezni. 

                          Csendesné Lajkó Gyöngyi 
                                                      ügyvezető 

                                AranyLó Bugac Önkormányzati Kft. 



ISKOLAHÍREK: SZEPTEMBER-OKTÓBER 

A 2016/17-es tanév  első hónapjai már elteltek, a 

tanuláson kívül sok egyéb rendezvény színesítette a 

hétköznapokat: 

Szeptember 10-én, a községi szüreten iskolánk standja 

is várta vendégeit, Feketéné Papp Éva 

kézművesfoglalkozással  készült a gyerekeknek, 

alapiskolás néptáncosaink pedig felléptek a 

rendezvényen. 

17-én szombaton részt vettünk a Nyárbúcsúztató 

Családi Napon a Táltos Panziónál, ahol tantestületünk 

csapata amellett, hogy jól érezte magát, két első 

helyezést is szerzett az egész napos, programokban 

gazdag összejövetelen. A gyerekek nevében is 

köszönjük a szervezőknek, támogatóknak a jól sikerült 

rendezvényt! 

Október 3-án meghívást kaptunk az Idősek Hetének 

nyitórendezvényére, ahol a 4. osztályosok műsorukkal 

köszöntötték az időseket.  Szabóné Tarjányi Mária és 

Eőriné Tényi Tímea tanító nénik készítették fel a 

gyerekeket. 

Október 6-án a 6. osztályosok műsora emlékeztetett az 

aradi vértanúkra, Fazekas Szilvia tanárnő vezetésével. 

Szintén ezen a napon indulhatott 10 diákunk 2 napra a 

VackorVár táborba Hetényegyházára. Köszönjük 

szépen a lehetőséget Fodor Mihálynak, a KEFAG ZRT. 

- bugaci erdészet vezetőjének, a gyerekek kíséretét 

pedig Juhász Árpádnak. 

Október 7-én tanítás nélküli munkanapot tartottunk. A 

nevelőtestületi értekezleten vendégeink voltak a 

Szociális Szolgáltató Központ munkatársai: Samu 

Veronika, Ladányi Dóra, Horváth Klaudia, Borbély 

Péter. Köszönjük a sok hasznos információt, amelyet a 

területükön történt törvényi változásokról hallottunk. 

Október 8-án alapiskolás néptánccsoportunk nagy 

sikerrel lépett fel az alsómonostori szüreti mulatságon. 

Köszönjük Varga Andreas felkészítő munkáját! 

Október 10-én fogadóestet tartottak kollégáink. 

Köszönjük az érdeklődést, amit most mind az alsós 

mind a felsős szülők körében tapasztaltunk! 

 

Aktuális információk: 
Október 28-án –pénteken-fényképész jön az iskolába- a 

szülők a mintacsíkok alapján dönthetik el majd, hogy 

kérnek-e az elkészült felvételekből. 

Őszi szünet: november 2-4-ig tart. (Szünet előtti utolsó 

tanítási nap: október 28. péntek, szünet utáni első 

tanítási nap: november 7. hétfő) 

 

PAPÍRGYŰJTÉS 

Iskolánk papírgyűjtést szervez!!!!!! 

Időpontja: október 17-október 21. 

Várjuk és köszönjük, ha segítik az iskolaudvaron álló 

konténer megtöltését, melynek bevétele intézményünk 

működését segíti!!!! 

KÖSZÖNET 

Köszönettel tartozunk: 

 Lesták Zoltánnak, aki a nyár folyamán festési 

munkálatokat végzett intézményünkben az 

önkormányzat jóvoltából. 

 Ifj.Tholt Jánosnak, aki kiszállította a 

tantermek burkolásához szükséges linóleumot 

Kiskunfélegyházáról 

 Kengyel Róbertnek, Petrovics Istvánnak, 

Szeleczki Sándornak, hogy segítettek a 3. 

osztály lefolyórendszerének megjavításában 

 Szatmári Istvánnak, hogy mindig 

rendelkezésünkre áll, amikor szakmai 

munkájára szüksége van intézményünknek 

                                                            Iskola Vezetősége 

KIRÁNDULTUNK AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA 

ALKALMÁBÓL 

A Szociális Szolgáltató Központ idősek nappali ellátása 

szolgáltatást igénybe vevőkkel 2016. október 04-én 

kirándulni voltunk egy Bugactól nem túl távol lévő 

„tanyán”. Idősek világnapja alkalmából saját kis házi 

ünnepségünket pörköltfőzéssel és élő zenével tartottuk 

meg. Az esős, hűvös idő ellenére csoda jó dolgunk volt, a 

kandallóval fűtött meleg helységből néztük, ahogy a terasz 

alatt a bográcsban föl a finom pörkölt, ebéd közben zenész 

húzta a „Jó ebédhez szól a nótát”, ebéd után pedig finom 

süteményeket ehettünk. 

A kirándulás megvalósításához nyújtott segítséget nagyon 

szépen köszönjük: Antalné Marikának a finom 

süteményeket, Dora Károlynak a helyiség biztosítását!  

        

KÖSZÖNTÖTTÜK AZ IDŐSEKET… 

 

Az ENSZ Közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 01-

jét az idősek világnapjává. Ebből az alkalomból 

köszöntöttük a településen élő idős embereket.  

2016. október 02-án vasárnap Ruskó Norbi atya misét 

tartott az idősekért a Szent István Római Katolikus 

Templomban. 

2016. október 03-án hétfő délután a Bugaci Közös 

Önkormányzati Hivatal támogatásával, a Szociális 

Szolgáltató Központ ünnepi műsort szervezett az ÁMK 

Rigó József Művelődési Házban.  

Az ünnepséget Szabó László és Kerekes László Zoltán 

Polgármester Urak nyitották meg. Az ünnepi hangulat 

megteremtésében és a rendezvény színvonalának 

emelésében fellépésükkel, műsorukkal segítségünkre 

voltak: 

 Kálmán Lajos Népdalkör és Citerazenekar, 

Lesták Sándorné Éva néni, Rigó József Általános Iskola 

4.a és 4.b osztályos tanulói  

Felkészítő tanárok: Eöriné Tényi Tímea és Szabóné 

Tarjányi Mária, Herbály Jánosné Jolika néni, 

Rigó József ÁMK Óvoda Maci csoportja 

Felkészítő óvónénik: Endre Edit, Szalainé Őrző Emília,  

Tajti Anna,  

Záró műsorszámként vidám zenés kabarét láthattunk 

"Minden csak komédia..." - címmel 

A LOM - Land Of Music társulatától 

fellépők a Békécsabai Jókai Színház színészei voltak. 

Ezúton mondunk köszönetet minden kedves fellépőnknek 

műsorukért, a hangulatért, azért hogy ismét számíthattunk 

Rájuk és velünk voltak ezen a szép napon!!! 

A műsor után vendégül láttuk mindazokat, akik 

megtiszteltek azzal, hogy eljöttek az ünnepségre, és velünk 

töltötték a délutánt. 

Köszönjük a támogatást, amit a vendéglátáshoz kaptunk: 

a Fornetti Kft-nek, Borics Zoltánnak, az Ősborókás 

Gyógyszertárnak, a NEDEL-MARKET Ker. és Szolg. 

Kft.-nek Nedelkovics Dávidnak, Szalai Istvánnak és 

kedves Családjának. 

  

Rádiné Tabi Anita 
                                                                   intézményvezető 

 



BETLÉR-ROZSNYÓ-KRASZNAHORKA… 

 

Lassan két és fél évtizede minden év szeptemberében 

országjáró kirándulásra indul a Kálmán Lajos 

Népdalkör és Citerazenekar, valamint a velünk utazók.  

Idén a Felvidék határmenti híres várai szépségeiben 

gyönyörködtünk. 

Betlér a történelmi Magyarország egyik legnagyobb, 

legszebb, épségben megmaradt, eredeti bútorokkal 

berendezett kastélya. 

Úgy áll ma is, ahogy laktak benne az Andrássy grófok. 

A kastély díszei festmények, vadásztrófeák és könyvtár. 

Rozsnyó (Rózsaliget) :  a 13. században német 

telepesek alapították. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem 

itt tartózkodott a szabadságharc idején (1703-1711). 

Nevezetességei a Székesegyház, a Püspöki palota, 

melyet Mária Terézia alapított. 

2003-ban II. János Pál pápa itt tartott szentmisét több 

százezer ember előtt. 

Krasznahorka valahavolt nemzetünk bástyája. 

Áll még és hirdeti a múlt dicsőségét. 

 

Krasznahorka büszke vára, 

Ráborúlt az éj homálya,  

Tornyok ormán az őszi szél 

Régmúlt dicsőségről beszél. 

Rákóczinak dicső kora  

Nem jön vissza többé soha.  

 

Harcosai rég pihennek, 

A bujdosó fejedelemnek. 

A toronyból késő este  

Tárogató nem sír messze. 

Olyan kihalt, olyan árva 

Krasznahorka büszke vára. 

 

Sajnos a vár még nem látogatható a tűzvész okozta 

károk miatt. 

Gróf Andrássy Dénes és Andrássy Franciska 

mauzóleumát Krasznahorkaváralján látogattuk meg. A 

kriptát Gróf Andrássy Dénes az örök szerelem 

jelképeként építtette felesége emlékére. 

Később őt is idetemették. Rozsnyó és Krasznahorka 

vidéke szívből gyászolta a házaspárt. 

Szállásunk Kazincbarcikán egy református 

kollégiumban volt. 

A vacsora után találkoztunk a helyi Galagonya 

Citerazenekarral, akikkel közös hangversenyt tartottunk 

egymás köszöntésére.  

Csodálatos, fergeteges citerajátékuk igazi, felejthetetlen 

élmény volt mindannyiunk számára. 

Másnap Vizsolyban láttuk a híres Károli-bibliát, majd 

Zemplén csodálatos tájaiban gyönyörködtünk Tardona, 

Tokaj, Tolcsva híres borvidékén. 

Köszönjük Önkormányzatunk támogatását, Dr. Nagy 

Sándor pedagógus kollegám folyamatos segítségét az 

előkészítésben és idegenvezetésben. Endre Imre és 

Marika, Balázs Mihály és Zsuzsi, Lesták Sándorné 

kolleganőm önzetlen segítségét, Börcsök Erzsike 

ajándékát,  

 

Köszönjük buszvezetőnk Kovács Balázs biztonságos 

vezetését és folytonos derűjét. 

Herbály Jánosné 
 

 

MMÉÉHHNNYYAAKKRRÁÁKKSSZZŰŰRRÉÉSS!!  
 

Értesítem a női lakosságot, hogy 2016.11.02. 

szerdán 8-12 óráig és 2016.12.14. szerdán 8-12 

óráig méhnyakszűrés lesz az  

Egészségházban (Bugac, Béke u. 4). 

A méhnyakszűrés ideje alatt lehetőség lesz 

vércukor, vérnyomás mérésre. 

Szeretettel várunk mindenkit! 

                                                      Kósa Adrienn 
 

VVII..  JJUUHHÁÁSSZZ  KKÁÁRROOLLYY  SSAAKKKK  EEMMLLÉÉKKVVEERRSSEENNYY  

((22001166..1111..0055))  

 

A verseny célja minden év őszén, a névadó                  

(1966-2010), a Bugaci Diák Sportegyesület Sakk 

szakosztály-vezetőjének emléke előtt tisztelegni, 

valamint a sakkon keresztül a sportbarátságot ápolni. 

Hatodik alkalommal lesz megrendezve a Juhász 

Károly Sakk Emlékverseny Bugacon. 

Két csoportban játszhatnak a versenyzők: 

BLITZ OPEN és B csoport. 

A részletes versenykiírásban minden megtalálható a 

bkmsakk.hu honlapon. 

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: OKTÓBER 28. -a későn és 

a helyszínen nevezőket korlátozott számban tudjuk 

fogadni. 

                                                         Körmendi Etelka 
 

ÚJRA JÁTÉKNAP 
 

Kedves Gyerekek! 
 a 

Művelődési Házban 
 

2016. 11. 02-án,  szerdán 
(az őszi szünetben) 
8:00-17:00 óráig!!! 

 
Sok szeretettel hívunk, várunk benneteket!  

Gyertek csoportosan vagy egyedül, 
mindenki megtalálhatja a neki tetsző 

elfoglaltságot: 

- Activity 

- Twister 

- Társasjátékok 

- Kártyajátékok 

- Ping-pong 

- Csocsó 

- Kifestő 

- Építőkocka 

- Ugrókötél 

- Hullahopp karika 
 

Akár te is hozhatsz játékot! 
Szervezők 


