
TISZTELT BUGACI ÉS 

BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 
                         

 

2016. évi 

KÖZMEGHALLGATÁSOK- 

FALUGYŰLÉSEK 
 

BUGAC-BUGACPUSZTAHÁZA TELEPÜLÉSEK  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI TISZTELETTEL 

MEGHÍVJÁK ÖNT AZ EZ ÉVI 

KÖZMEGHALLGATÁSOKRA,  FALUGYŰLÉSRE. 

 

HELYE, IDEJE: 

 

december 6-án /kedd/ 18.00 órakor 
BUGACPUSZTAHÁZÁN /IKSZT ÉPÜLET/ 

 

december 7-én /szerda/ 18.00 órakor 
ALSÓMONOSTORON /Csenki Iskola/   

 

december 08-án /csütörtök/ 17.00 órakor 
BUGACON /MŰVELŐDÉSI HÁZ/ 

 

KÉRJÜK SZÍVES RÉSZVÉTELÜKET! 

 
Szabó László       Kerekes László Zoltán 

 

 

Köszönet! 
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, 

akik a Dobi Katikának rendezett jótékonysági 

sorozaton részt vettek, támogatásukkal 

gyógykezeléséhez hozzájárultak. Köszönet a 

Faluszínház tagjainak, a Fénypillangó Kulturális 

Egyesületének, Bugac-Bugacpusztaháza 

Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, Bugac-

Bugacpusztaháza és a környező települések 

lakosságának, Iskolának, Óvodának, a 

Németajkúak törzsasztalának, az összes 

ismerősnek, rokonnak. Köszönjük! 

Kívánunk Mindenkinek Kellemes Karácsonyi 

Ünnepeket, Békés Boldog Új Évet! 

                                Dobi Katika – Hojsza Család 

Polgármesteri Hírlevél 
6114 Bugac, Béke u. 10. 

Tel. 76/575-100, 575-106 

 

 

 

 

                 Felelős kiadó: Szabó László 

                      Készült: 1400 pld-ban 
                         2016. december 
 

TUDJA-E, HOGY…. 

 

Bugac és Bugacpusztaháza pályázatot nyújtott be 

szociális kemény tűzifa vásárlására.  

Bugac 2.062.480,-Ft-ot, Bugacpusztaháza pedig 

533.400,-Ft-ot nyert, mely 116 m3 /Bugac/ 30 m3 

/Bpháza/ tűzifa vásárlását teszi lehetővé. A 

testületek december 7-én döntenek az elosztás 

szabályairól.  A döntést követően ezt közzétesszük. 

December 12-től lehet majd az igényeket benyújtani, 

a tűzifát pedig január és február hónapokban osztjuk. 

 
 

BABA-MAMA BÖRZE 
 

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, 

nézelődőt, vásárlót december 3-án,  

8 és 11 óra között a Művelődési Házhoz, ahol 

használt gyerekruhák, játékok, kismamaruhák 

beszerzésére, eladására lesz lehetőség! 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

 

HHÁÁZZHHOOZZ  MMEEGGYY  AA  MMIIKKUULLÁÁSS!!  
December 5-én házhoz megy a Mikulás! 

Kedves Szülők, Nagyszülők, Keresztszülők! Ha 

szeretteiknek a MIKULÁSSAL szeretnék elküldeni 

ajándékaikat, december 5-én 12 óráig jelezzék az 

Óvodában illetve a Művelődési Házban! E díjtalan 

szolgáltatást a község minden lakója igénybe veheti! 

Csak az előre jelzett igényeket tudjuk teljesíteni! 
 

IIGGAAZZGGAATTÁÁSSII  SSZZÜÜNNEETT  
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Bugaci 

Közös Önkormányzati Hivatal 
2016. évi munkarendjében, a  

TÉLI IDŐSZAKBAN 

 az igazgatási szünetet 

2016. december 22. napjától  - 

2016. december 30. napjáig tart. 

 

Az azonnal intézendő ügykörök – haláleset 

anyakönyvezése, illetve soron kívül intézendő szociális 

ügyek – a 06/30/4737707, 06/70/4536283-as 

telefonszámon, előzetes egyeztetést követően 

természetesen elintézhetők.          

Szíves megértésüket tisztelettel köszönöm. 

Dr. Fröschl – Nagy Péter 

XXII.  évf.  14. sz. 

 

 

   XXII. évf. 14. sz.  

sz. sz. 



 

ÚJRAINDULT A SAKK-KLUB! 

Kedves sakkot kedvelők! Minden pénteken 

délután Sakk-Klubba várjuk a Művelődési Házba 

mindazokat a gyerekeket és felnőtteket, akik 

szeretnek sakkozni, és péntekenként szívesen 

szánnának időt hobbijuknak. A hozzánk látogatók 

egymással játszhatnak mérkőzéseket, így játszva 

lehet tanulni és tapasztalatot szerezni, vagy 

egyszerűen csak izgalmas mérkőzéseket vívni 

egymással. Részletekkel kapcsolatban Körmendi 

Etelkát lehet keresni a 30/364 95 19-es 

telefonszámon! 

Idén is megrendezzük a karácsonyi 

sakkversenyt a Művelődési Házban! December 16-

án, pénteken sok szeretettel várjuk a sakkozni 

vágyókat! 

 

  

KKAARRÁÁCCSSOONNYYII  VVÁÁSSÁÁRR  
 

 Szeretettel várunk minden érdeklődőt, nézelődőt 

és vásárlót 2016. december 9-én, /pénteken/  

16 és 18 óra között Kézműves Karácsonyi 

Vásárra és Foglalkozásra a Művelődési 

Házhoz!  

A vásárba ellátogatók kedves karácsonyi 

kézműves apróságokat vásárolhatnak maguknak 

és szeretteiknek.  

A gyerekeket kézműves foglalkozással is várják 

az óvónénik és a tanárnénik. Intézményeink és 

civil szervezeteink forró teával, illatos forralt 

borral, meghitt hangulattal várnak mindenkit a 

karácsonyi vásári forgatagba!  

Szeretettel várjuk a család minden tagját! 

 

BETLEHEM KIÁLLÍTÁS 
Idén is, az elmúlt évekhez hasonlóan szeretnénk 

kiállítani kézzel készített betlehemeket a Művelődési 

Házban. Ha Ön különböző technikával (csuhéból, 

mézeskalácsból, agyagból, filcből, tésztából, 

papírból hajtogatva, nemezből, horgolva, faragva, 

festve, varrva) otthon készít vagy készített 

betlehemet, kérjük, hozza be hozzánk december 8-ig, 

hogy községünk lakói által készített betlehemekkel 

készülhessünk az ünnepre! 
 

KARÁCSONYVÁRÓ ÜNNEPSÉG! 
 

Sok szeretettel várunk mindenkit  

2016. december 21-én, szerda délután 

17.00 órakor kezdődő ünnepi 

műsorunkra a Művelődési Házba! 

Várjuk szeretettel a család minden 

tagját, ünnepeljünk együtt! 

KKÖÖZZSSÉÉGGII  GGIITTÁÁRR  EEGGYYÜÜTTTTEESS  

ÚÚJJÉÉVVKKÖÖSSZZÖÖNNTTŐŐ  KKOONNCCEERRTTJJEE  

  

Sok szeretettel meghívjuk  

Önt és Kedves Családját a  
KÖZSÉGI GITÁR EGYÜTTES 

ÚJÉVKÖSZÖNTŐ  

koncertjére, amely  

2016. december 30-án pénteken,  

17 órakor lesz a  

Művelődési Házban. 

 

 

A MI FORRADALMUNK - 1956 

 

„ A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a 

félelem.”  Bibó István) 

Hatvan éve történt: Óriási hittel, bizalommal egy 

békés felvonulás, tüntetés Budapesten, Szegeden 

az igazi szabadságért. Forradalommá 

szélesedett, majd szabadságharc, tisztán őszinte 

lélekkel, bátran. A világon páratlan harc volt egy 

fiatal nemzedék kezdeményezésével. Többet 

tettek érte, mint bármelyik nép a világon. Egész 

évben országszerte megemlékezések vannak, 

voltak, mint ahogy nálunk is. Bugacpusztaházán 

aktív szereplői voltunk a példaértékű, szép 

eseménynek október 23.-án. Jelen volt 

országgyűlési képviselőnk, Lezsák Sándor elnök 

úr. Egy kis harangot ajándékozott a 

településnek, melyet Kerekes László 

polgármester úr csendített meg. Hívogató hangja 

erre a napra is emlékezteti az itt lakókat. 

Október 23-a üzenetét, legszebb emlékeit és 

sajnos az utána következett kegyetlen, véres  

megtorlás tényét is eszünkbe juttatja. 

Műsorunkban versekkel és népdalkörünk ideillő 

dalaival köszöntöttük Bugacpusztaháza lakóit és 

vendégeit. Az értéktár avatása után egy kedves, 

szívmelengető esemény volt, a keresztszentelés. 

Sípos István szép bevezető szavai és 

lelkészasszonyunk, valamint tisztelendő atya 

megható avató beszéde tette emlékezetessé. 

Őszinte elismerés és köszönet a Sípos család 

minden tagjának. Köszönjük a vendéglátást 

Pusztaháza vezetésének és a Sípos család 

vendéglátását. Délután folytattuk a 

megemlékezést bent is a Művelődési Házban, 

kibővítve iskolánk diákjainak verskórusával. 

Verseink és dalaink idézték a dicsőséges 

forradalom emlékeit. 1956 hőseinek emléke 

szívünkben él tovább. Felejthetetlen tettek 

idejelt.                             
                               Herbály Jánosné 

 


