
TISZTELT BUGACI ÉS 

BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 

 „Lelkünkben gyújts pici gyertyát, sokat.  

Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk 

törékeny játékunkat, a reményt.” 

/Babits Mihály/ 

Kívánjuk településeink minden lakójának, 

hogy az adventi időszakban éljék meg a hitet, 

a reményt, a szeretet és az örömöt a négy 

gyertya melengető lángja mellett. Az Ünnep 

legyen áldott, békés, szeretetteljes, a 2017-es 

esztendő pedig hozzon mindannyiunk életébe 

boldogságot, békességet, egészséget, 

sikereket! 

Köszönjük a 2016-os évet mindenkinek, aki 

támogatta Önkormányzataink munkáját: az 

intézményeink dolgozóinak, a képviselő-

testületeinknek, civil szervezeteinknek, a 

lakosságnak! 

Szabó László               Kerekes László Zoltán 

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 06/30/473-7707, 

06/70/453-6283-as telefonszámon, előzetes egyeztetést követően 

természetesen elintézhetők. Szíves megértésüket tisztelettel 

köszönöm. 

Dr. Fröschl – Nagy Péter 

ÉRTESITÉS 
 

Tájékoztatjuk Bugac és Bugacpusztaháza 

községek belterületi telektulajdonosait, hogy a 2016. 

december 26.-án (hétfőn) tervezett salak és pernye 

elszállítása  elmarad. 

A legközelebbi tervezett szállítás 2017. január 

09. (hétfő) napon lesz, és ettől kezdve kéthetente 

minden páros hét hétfői napján 2017. április 30-ig. 

Megértésüket köszönjük. 

Polgármesteri Hírlevél 
6114 Bugac, Béke u. 10. 

Tel. 76/575-100, 575-106 

 

 

 

 

                 Felelős kiadó: Szabó László 

                      Készült: 1400 pld-ban 
                         2016. december /2/ 

*************************************** 
ÚJRA KARÁCSONYI GYALOGTÚRA! 

                    Indulás december  27.-én /kedden/ 

                       9.00 órakor a Polgármesteri  Hivataltól 

/Béke u. 10./  

Visszaérkezés 14.00 óra körül.  
  

SZOCIÁLIS TÜZIFA TÁMOGATÁS 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy szociális 

célú tűzifa vásárlásához a Belügyminisztériumtól Bugac 

2.062.480,-Ft-ot, Bugacpusztaháza pedig 533.400,-Ft-ot 

nyert. A támogatásból - önkormányzati hozzájárulással 

kiegészítve -  Bugacon 116 m3, Bugacpusztaházán pedig  

30 m3 keménylombos tűzifa megvásárlására van 

lehetőségünk. Fentiek figyelembevételével természetbeni 

szociális juttatásként családonként/háztartásonként, 

házhoz szállított tűzifát tudunk biztosítani az arra 

rászorulóknak. A házhoz szállítás költségét az 

önkormányzatnak kell vállalnia a BM rendelet alapján. A 

szociális tűzifa támogatás igényléséhez kérelmet kell 

beadni, melyet a Bugaci Közös Önkormányzati 

Hivatalban. a bugacpusztaházi  IKSZT épületében és a 

Szociális Szolgáltató Központban lehet igényelni, vagy 

letöltheti a www. bugac.hu honlapról. A kérelmeket 

2016.  december  20.  napjáig lehet benyújtani a 

Hivatal szociális ügyintézőjéhez. A kérelmet a 

lakásfenntartási támogatásra, az aktív korúak ellátására és 

az időskorúak járadékára jogosultak, valamint a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő 

családok nyújthatják be. Nem jogosult tűzifa támogatásra 

az, aki erdőgazdálkodó; aki a 2016/2017  fűtési szezonban 

tűzifa juttatásban részesült; és azon ingatlan 

vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán  nem fűthető. A 

kérelmek elbírálása az önkormányzati rendeletben 

szabályozott további feltételek alapján történik. A 

támogatási forrás felhasználását követően 

 benyújtott kérelmeket el kell utasítani.  

A tűzifa kiszállításának várható ideje:  
január 5.-ét követő 30 napon belül.      

 

TÁJÉKOZTATÓ HELYI VÁLLALKOZÓKNAK! 

Tájékoztatjuk Bugac és Bugacpusztaháza községek 

vállalkozóit, hogy a rendeleti szabályozás megalkotásáig a 

folyékony szennyvíz elszállítására az alábbi szállító 

cégnél rendelhetik meg a telephelyen keletkező  szennyvíz 

elszállítását. 

 

 BÁCSVIZ  Zrt. Kiskunfélegyházi 

Csatornaszolgáltatási Üzemigazgatósága 

képviseletében Herédi-Szabó Péter  06-70-333 

1167 telefonon. 

A szolgáltatást csak vállalkozások vehetik igénybe. 
 

 

XXII. évf. 15. sz. 

sz. 

http://www.bugac.hu/


 

KKÖÖSSZZÖÖNNEETT!!  
 

Az idei évben házikóépítés helyett mézeskalács 

figurákat dekorálhattak ki a gyerekek, mind az 

iskolások, mind az óvódások. A különböző figurákat 

a Művelődési Házban formáltuk ki, és sütöttük meg. 

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazok 

segítségét, hozzájárulását, akik támogatták az idei 

mézeskalács díszítő programunkat. Köszönjük a 

mézfelajánlásokat Baloghné Bobrovszki Ilonának, 

Kengyel Jánosnak, Könyves Sándornak, Samu-Szűcs 

Lászlónak, Szűcs Tibornak, Seregély Sándornak, 

Seregély Csabának, Németh Józsefnek. Köszönjük 

az elkészítésben a segítséget Antal Tündének, Patyi 

Ildikónak, Szabóné Beatrixnak, Szabó Kamillának. 

A mézeskalácsok kemencében sültek, ebben a 

segítséget nagyon köszönjük Ficsór Istvánnak.  

Reméljük a gyerekek is legalább annyira élvezték a 

dekorálást, mint mi a sütést.  

 
 

 

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS 

 

November 27-én meggyújtottuk az első gyertyát a 

községi adventi koszorún.  

Az ünnepségen  Ruskó Norbert atya áldotta meg a 

koszorút, amelyre községünk civil szervezeteinek és 

intézményeinek képviselői elhelyezték a 

szervezetüket jelképező díszeket, ezzel is 

hangsúlyozva, hogy egy összetartó közösség tagjai 

vagyunk, és ennek szellemében készülődünk az 

ünnepre. A gyertyagyújtást a Bugaci Gitáregyüttes 

éneke és Lesták Sándorné verse tette még 

ünnepélyesebbé. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni Balogh 

Mihálynak, Bozorádi Mihálynak és családjának, 

Dora Péternek, Forgó Rozikának a süteményeket és 

forró italokat, Kósa Istvánnak a hangosítást, valamint 

mindazok segítségét, akik az előkészületekben 

közreműködtek.  

 

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! 

Körmendi Etelka 

 

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! 
 

 

KÖZSÉGI GITÁR EGYÜTTES 

ÚJÉVKÖSZÖNTŐ KONCERTJE 

Sok szeretettel meghívjuk  

Önt és kedves családját a  

Községi Gitár Együttes  

újév köszöntő koncertjére, amely  

2016. december 30-án pénteken, 17.00 órakor 
lesz a Művelődési Házban. 

 

 

VÉRADÁS 
         

2017. január 6-án  

/péntek/ 9 és 12 óra  

között véradás lesz a  

Rigó József ÁMK Művelődési Házában. 

A véradásra személyi igazolványát, lakcím- és 

TAJ-kártyáját minden véradó vigye magával. 

 

 

BURSA HUNGARICA 
Bugac Nagyközség Szociális Bizottsága 2016. decemberi 

ülésén döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra benyújtott 

kérelmekről. 

Bugac Nagyközségben összesen 2 „A” típusú pályázatot 

nyújtottak be, amelyek közül 1 felelt meg a pályázati 

feltételeknek. 

A szociális bizottság az 1 pályázót támogatásban 

részesítette, 10 hónapra összesen 50.000 Ft összegben.  

           Bugac Nagyközség Szociális Bizottsága  
 

INGYENES RUHABÖRZÉT TARTOTTUNK 

 

2016. december 01-jén délután 14.00-órától 17.30-

óráig a Szociális Szolgáltató Központ ingyenes 

ruhabörzét tartott a Művelődési Házban az intézmény 

részére felajánlott adományruhákból. Nagy örömünkre 

a börzén sokan részt vettek és nem volt, aki üres kézzel 

távozott volna.  

Ezúton mondunk külön köszönetet Theile Rudolf 

Karl-Eheinznek az adományok gyűjtéséért, 

szállításáért, az intézmény iránti érdeklődéséért és 

jóságáért!!! 

Magam és Munkatársaim nevében kívánunk Békés,  

Boldog Karácsonyt minden ellátottunknak és a bugaci 

lakosoknak.  

Rádiné Tabi Anita 
intézményvezető 



OVI-BÖLCSI HÍREK 

 

-  November 26-án megtartottuk Jótékonysági Katalin 

Bálunkat, amelyen reméljük a résztvevők jól érezték 

magukat. Köszönet mindenkinek, aki valamilyen 

módon hozzájárult bálunk sikeréhez. 

- November 29-én a Maci-csoportban, és november 30-

án a Mókus-csoportban a Nyílt nap keretében az 

érdeklődő szülők betekinthettek az óvodások 

mindennapi életébe. Köszönjük a szülők érdeklődését. 

- December 5-én a Kölyökidő Alapítvány jóvoltából a 

gyermekek zenés Mikulásváró délelőttön vettek részt, 

melyen népi hangszerekkel, néptánclépésekkel 

ismerkedtek.  

-   December 6-án Mikulás járt az óvodában és a 

Bölcsődében. A csillogó szemű gyermekek nagyon 

várták a Mikulást, versekkel, énekekkel köszöntötték. 

-  Az Óvoda és Bölcsőde dolgozói az Adventi vásárra 

mézeskalácsot sütöttek, kézműves termékeket 

készítettek, és különböző finomságokkal várták az 

ünnepre készülőket. 

-   December 13-án a néphagyományhoz hűen az 

óvodások és bölcsődések a Lucázás szokásaival 

ismerkedhetnek meg. 

- December 16-án a Mókus csoportosok a Szociális 

Szolgáltató Központban az idősek Karácsonyi 

műsorán a Lucázás hagyományait elevenítik fel. 

- December 20-án tartjuk az Óvodában és a 

Bölcsődében a Karácsonyi ünnepségünket.  

-  December 21-én a Maci-csoportosok köszöntik a 

Művelődési Házban a Falukarácsonyon együtt 

ünneplőket. 

-  Az Óvoda és Bölcsőde 2016. december 27, 28, 29, 30-

án zárva tart. Megértésüket köszönjük. 

Mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 

Boldog Új Évet kívánnak az Óvoda és Bölcsőde 

dolgozói: 

Endre Edit 

 

ISKOLAHÍREK: AZ ŐSZI SZÜNETTŐL A 

TÉLI SZÜNETIG…. 

 
Október vége az iskolában: 

 

Októberben a Kiskun Múzeum interaktív 

foglalkozásán vettek részt diákjaink Horváth Ida és 

Kovácsné Kiss Éva kíséretével. 

Nemzeti ünnepünkön a Feketéné Papp Éva tanárnő 

segítségével felkészült 7. osztályosok műsorával 

emlékeztünk az 1956-os események 60. évfordulójára. 

Köszönjük!Az iskola kórusát Pekáry Andrea vezényelte. 

Október 21-én 2 autóbusszal utaztunk a Fővárosi 

Nagycirkuszba, ahol a „Lúdas Matyi” című előadáson 

színházat láttunk a cirkuszban. A gyerekeket Borbola 

Józsefné,Fekete Katalin,Fodor Béláné,Kovácsné Kiss 

Éva,Pappné Németh Gabriella, Scholtz Brigitta kísérték. 

Október 23-án, a községi megemlékezésen a felső 

tagozatosok „verskórusa” szerepelt. Köszönjük szépen 

Herbály Jánosné Jolika néninek, hogy visszajár hozzánk,  

hogy motiválja a diákokat, hogy felkészítette őket! 

Október 28-án Halloween-partyn bulizott a társaság 

apraja és nagyja. Köszönet a DÖK-nek a szervezésért és 

lebonyolításért, a kollégáknak a felügyeletért, a 

polgárőrségnek a segítségért, a szülőknek a büfé 

kínálatáért!!!! 

 

November: 

A pályaválasztás közeledtével pályaválasztási szülői 

értekezletet tartottunk 7-8. osztályos szülők és diákok, 

valamint a környező középiskolák képviselőinek 

részvételével. Pályaválasztási kiállításon is voltak 

Kecskeméten a 7-8.-os diákjaink, ahová Székely Gyuláné 

és Vikor Csabáné kísérte el őket. 

10-én meghívást kaptunk a Szociális Szolgáltató 

Központ Diófa-ünnepére. Ebben az évben a verssel 

küldött gondolatainkat Bónus Fanni és Balog Léna 4. 

osztályos tanulók tolmácsolták az időseknek. 

18-án Horváth Ida tanárnő vezetésével Farkas Nina, 

Gulyás Kamilla, Seregély Réka, Papp Viktória IV. 

helyezést értek el a Pálmonostorán rendezett „A mi 

Gárdonyink” című versenyen. Csapatunk mindössze fél 

ponttal maradt le a dobogóról, gratulálunk nekik!!! 

November 21-25-éig tartottuk a nyílt órák hetét. 

Köszönjük az érdeklődő szülőknek a részvételt! 

Novemberben kezdődött iskolapszichológusunk, 

Dologné Kovács Izabella csoportos foglalkozása is az 5. 

osztályosok körében a „tanulás tanítása” címmel. 

Köszönjük az érdeklődő szülőknek, gyerekeknek, hogy 

élnek a NEA-pályázat adta lehetőséggel!Dologné Kovács 

Izabella szeptember óta fogadja az egyéni 

foglalkozásokon résztvevő gyerekeket és szüleiket is, az 

„EgészségVÁR II.”  - NEA-UN-16-SZ-0498 – pályázat 

keretén belül.  

  

 

 

 

 

 

 

 

December: 

December 6-án érkezett iskolánkba a Szülői 

Közösség Télapója. Köszönjük a szülőknek, a Télapónak, 

hogy idén is időt szántak a bugaci iskolásokra!!! 

9-én a Ciróka Bábszínház következő előadását nézték 

meg bérletes diákjaink. Köszönjük Kázmér Klára, Scholtz 

Brigitta, Szabóné Tarjányi Mária felügyeletét. 

Ezen a napon iskolánk is részt vett a karácsonyi 

vásáron. Köszönjük Fekete Katalin, Juhász Mária, Kalmár 

Piroska kézműves foglalkozásait, a DÖK szervezését, az 

osztályok portékáit, a kollégáink részvételét! Köszönjük 

azon kollégáink munkáját is, akik a zsúfolt napunkon az 

iskolában álltak helyt reggeltől estig. 

Az adventi időszak nálunk is a várakozás jegyében 

telik. Iskolánk ünnepi díszbe öltözött a DÖK teremajtó-

szépségversenyének köszönhetően, a harmadikosok pedig 

lázasan készülnek Pappné Németh Gabriella vezetésével, 

Endre Gábor segítségével a karácsonyi ünnepségre. 

Aktuális: 

A téli szünet december 22-től január 2-ig tart. Szünet 

utáni első tanítási nap: január 3. kedd 

Köszönet: 

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a 

papírgyűjtésben segítették az iskolát! 

Köszönjük Tholt Jánosnak, hogy egy újabb terem 

linóleum-borítását kiszállította Kiskunfélegyházáról. 

Hálás köszönetünk Fekete Jánosnak, aki a napokban 

Budapestről bútorszállításban segített ki bennünket. 

Áldott karácsonyt, szeretetben eltöltött, békés 

ünnepeket kívánnak: 

              a  
                   Rigó József Általános Iskola dolgozói 



Jótékonysági Szilveszteri 

Bál  2016. december 31. 
        Helyszín: Bugaci Sportcsarnok 

 
Jó hangulatot biztosítja a KOKTÉL együttes 

Érkezéskor rövidital 

Vacsoráról a Kulacs vendéglő gondoskodik 

                       

Menü:       korhely leves  
sültes tál:  bakonyi szelet 

polpetti 

                   roston csirkecomb 

                   velős tekercs  

                   rántott szelet  

                   rántott sajt 

                   rántott gomba 

köret :        magyaros burgonya 

                   rizibizi, savanyúság  

Desszert: meglepetés a Misi - süti jóvoltából. 

A helyben vásárolt itallal is minket támogatnak, 

melyről  a Kicsi Manó eszpresszó gondoskodik. 

                  Vacsora után  

           Marinéni, Julisnéni és  

      Katónéni nyitótáncát látják.  

 
Támogatójegyek a Csilla Virágboltban kaphatók 

6000,-Ft áron.  

Vendégvárás 19.00  órától vacsora 20.00 órától 

Minden kedves szórakozni vágyót szeretettel vár 

a    

                                     Nagycsaládosok  Egyesülete 
 

KÖSZÖNET A JÓTÉKONYSÁGI KATALIN 

BÁLÉRT! 

A Bugaci Óvoda Szülői Közössége az idén is 

megrendezte Jótékonysági Bálját. A bál sikeres 

megvalósításáért, szülők, magánszemélyek, vállalkozók, 

óvónők és dajka nénik  fogtak össze 2016. november 26.-

án, amiért nagyon hálásak vagyunk, és  köszönjük! 

A bál sikeréhez hozzájárult a  készséges  

magánszemélyek,vállalkozók és intézmények segítsége, 

mint anyagi és tombolatárgyak felajánlásával, melyet 

nagyon szépen köszönünk. 

 Továbbá köszönjük az iskola dolgozóinak és 

tanulóinak, az óvoda dolgozóinak, a polgármesteri 

hivatalnak és dolgozóinak a segítséget. Köszönjük  Endre 

Edit óvó néninek, Szalainé Őrző Emília óvó néninek és 

Tajti Annának a báli műsorért. Köszönettel tartozunk 

kiskunmajsai Mayossa táncegyüttesnek, hogy műsoruk 

felajánlásával növelték bálunk színvonalát! Hálás 

köszönet a szülőknek a segítségért, akik a szervezésben 

támogatók felkeresésében részt vettek, akik a bál előtt és 

után azon fáradoztak, hogy minden rendben legyen, és a 

helyére kerüljön. Köszönjük a Karikás csárdának a 

bőséges és ízletes vacsorát. Köszönjük a nyersanyag 

felajánlásokat és mindazoknak a támogatást, akik 

tombolatárggyal és anyagi segítséggel hozzájárultak a bál 

sikeréhez! HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK MINDENKINEK!  

Bugaci Óvoda Szülői  Közössége 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F I G Y E L E M !   

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 

(06/76/575-498) és Válik Dorinánál (+36/ 30/225-8617) 

lehet.     

                         Bugaci Tanyaszínház 

Jótékonysági Szilveszteri Bál 

2016. december 31. 


