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TISZTELT BUGACI -BUGACI
BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK!
ISKOLAHÍREK
január/február
Január:
A január hónap nagyon gyorsan, sok-sok tennivalóval
telt az iskolában:
A Diákönkormányzat meglepte az alsó tagozatos
gyerekeket a Szegedi Látványszínház előadásával.
Január 20-án lezárult az 1. félév.
Január 21-én megírták a 8. osztályosok a központi
felvételi feladatlapokat magyarból és matematikából.
Január 23-26-ig megtörtént a félévi bizonyítványok
kiosztása.
Január 27-én zajlott a Virág Mónika Történelem
Emlékverseny a Művelődési Házban. A verseny IV.
Béla király korába kalauzolta el 8 iskola csapatát, színes,
változatos, mozgalmas feladatokkal. A verseny
előkészületeiért, a lebonyolításban nyújtott segítségért
hálás köszönetünk az iskola kollektívájának, külön
köszönet Juhász Mária tanító néninek a díszlet
megtervezéséért, kidolgozásáért, Megyeri Zsolt tanár
úrnak a feladatok részletes megtervezéséért. Köszönjük
a Művelődési Ház dolgozóinak a segítséget, a Virág
családnak és az Önkormányzatnak a támogatást!
A zsűri tagjai voltak: Dr. Rosta Szabolcs (Katona József
Múzeum, Kecskemét), Fekete Beatrix (Kiskun
Múzeum), Kissné Fekete Éva (Móra Ferenc
Gimnázium)
Helyezések: I. Szárnyaló darvak (Darvas József
Általános Iskola)
II. Etil-alakulat (Rigó József Általános Iskola)
III. Szabad jászok (Jászszentlászló)
Gratulálunk minden csapatnak, külön a II. helyezést
elért bugaci gyerekeknek: Bónus Balázsnak, Farkas
Ninának, Seregély Rékának, Szűcs Annának!
A versenyt a Bugaci Óvodás és Általános Iskoláskorú
Gyermekekért Alapítvány az alábbi pályázatból
támogatta: „EgészségVÁR II.” NEA-UN-16-SZ-0498

A január 30-án kezdődő héten zajlottak az osztályszülőiértekezletek.
Február
Február 3-án tartottuk a félévi nevelőtestületi
értekezletet.

Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal
6114. Bugac, Béke u. 10.
Tel.: 76/575-100, 575-106.
Felelős kiadó: Szabó László
Készült: 1400 pld-ban
2017. február

********************************************
Folyamatban van a 8.-os tanulóink továbbtanulási
dokumentációinak ügyintézése. Köszönjük a szülők
együttműködését,
a
továbbtanuló
diákok
osztályfőnökeinek munkáját.
Sport: Péntekenként januárban-februárban is zajlottak a
"Bugac Kupa" mérkőzései a tornacsarnokban.
Köszönjük a szervezést, a lebonyolítást, a gyerekek
felkészítését Tholt János edzőnek! Gratulálunk a bugaci
csapatoknak a szép eredményekért!!!!
Február 17-én, pénteken várjuk a szülőket és minden
érdeklődőt az alsós és felsős FARSANGRA!
Február
25-én
pedig
a
Szülői
Közösség
JÉGTÖRŐBÁL-jára invitáljuk a vendégeket!!!
AKTUÁLIS
Kupakgyűjtést szervez a Diákönkormányzat! Egy
kiskunfélegyházi beteg kisfiú számára gyűjtjük
iskolánkban a kupakokat, előre is köszönjük a
segítséget!!!!
Továbbra is várjuk a PET-palackokat, amelynek
bevételét az iskolánkra fordítjuk!
Kérjük, adója 1%-ával támogassa a Bugaci Óvodás és
Általános Iskoláskorú Gyermekekért Alapítványt!
Az alapítvány adószáma: 18353509 1 03
Köszönjük, hogy eddig is támogatták az alapítványt!

KÖSZÖNET
Köszönjük a szülőknek, gyerekeknek, kollégáknak azt a
türelmet, amelyet az alsó tagozatos mosdók felújítása
kapcsán tapasztaltunk. A mosdók több mint 30 év
múltán újulnak meg, köszönhetően a Kecskeméti
Tankerületi Központnak, a Szülői Közösségnek, a
Németajkúak Bugaci Törzsasztalának- mindannyiunk
nagy-nagy örömére!!!
Köszönjük Latki Anikó anyukának
„Ausland”
azt a csempefelajánlást, amelyből a
3. osztály „mosdója”
megújulhatott!
Az iskola vezetősége
BABA-MAMA KLUB A
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN!

Sok-sok szeretettel várjuk a
babócákat anyukájukkal, akik ezeken a hideg
téli napokon szívesen töltenének egy kis időt jó
társaságban, játékok és zsivaj között. A klub
jelenleg minden csütörtökön 10 órától áll
rendelkezésre az ismerős arcoknak, de nagyon
várjuk az új látogatókat is!

OVI-BÖLCSI HÍREK

2017. január 16-án a Látvány Színház
előadásában a „Farsangi csínytevés” című interaktív
műsort nézhettük meg, amely a környezetvédelmi
nevelést is hangsúlyozta.

Február 8-án a középső- és nagycsoportos
gyermekek szüleinek a Pedagógiai Szakszolgálat
munkatársától a tankötelezettséggel és a beiskolázással
kapcsolatban tájékoztatást hallgathattak meg, és a
felmerülő kérdéseikre választ kaphattak. Folytatásként
mind a két csoportban szülői értekezletet tartottunk.

Február 9-én a Léghajó Színház bemutatásában
láthattuk a „Mátyás király és a furfangos lány”
történetét. Ezen a napon a kiscsoportosok szüleinek
tartottak az óvó nénik szülői értekezletet.

Február 16-án „Farsangra hangoló” hangulatot
idéznek elő a Mosolybirodalom előadói, amelyben egy
bohóc lufit hajtogat minden gyermeknek, és még
arcfestéssel kedveskednek. Erre a programra az első
osztályos tanulókat is meghívtuk, hogy velünk együtt
töltsék ezt a vidám délelőttöt.

Február 23-án a Bölcsődében vidám hangulatú
farsangi foglalkoztatóra várja Nóri néni és Gabi néni a
szülőket is.

Február 24-én Farsang lesz az Óvodában,
amellyel reméljük sikerül a telet elűznünk, és várjuk
nagyon a tavaszt. Ezen a napon fényképek is készülnek
a gyermekekről.

Szeretnénk megköszönni az Óvodás és
Bölcsődés gyermekek nevében a Kiskunsági Nemzeti
Parknak a madáretetőt, madárodút, és eleséget, amivel
megajándékoztak minket a gyermekek nagy örömére.

Endre Edit
KÖSZÖNET
„Szeretni annyi, mint felemelni azt, aki elesett, s
forrásvízzel lemosni sebeket, virágot nyújtani
kemény ököl helyett, s elfeledni fájó sérelmeket,
megállni egy szóra, egy forró ölelésre, Magunkból
adni mások örömére!” Köszönetünket szeretném
kifejezni a bugaci Tanyaszínház társulatának, a
Művelődési Ház dolgozóinak, az Önkormányzat
minden alkalmazottjának, a bugacpusztaházi
Fénypillangó Civil Társaságnak és Kósa Istvánnak a
jótékonysági est megvalósításáért! Köszönet továbbá
a Nyugdíjas Klub tagjainak, a katolikus és
református gyülekezetnek, a Dél-100 Kft.
dolgozóinak, a Gitáregyüttesnek, minden kedves
rokonomnak, barátomnak és ismerősömnek, hogy
részesei voltak közvetlen vagy közvetett módon
ennek a példaértékű emberi összefogásnak. Hálás
szívvel, megtartó szeretettel gondolunk azokra, akik
megtiszteltek jelenlétükkel és mindazokra, akik
lelkiekben velünk voltak, vannak és szeretetben
hordoznak!
A Jó Isten áldását kérem mindennapjainkra!

Sipos Judit és családja

FIGYELEM!
Bugac Nagyközségi Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt
lakosságot, hogy a talajterhelési díjjal kapcsolatos
szabályokról az Önkormányzatnak rendelet alkotási
kötelezettsége volt, melynek eleget téve az Önkormányzat
a rendeletet 1/2016. (VI.30.) számon megalkotta és
kihirdette. Az Önkormányzati rendelet szerint azon
telektulajdonosok, melyek a hivatalos közműcsatlakozást
legkésőbb 2016. szeptember 30-ig elvégezték, mentesülnek
a 2016. március 01-től esedékes talajterhelési díj fizetési
kötelezettsége alól.
Azon telektulajdonosok, akik a közműcsatlakozást 2016.
szeptember 30. napot követően végzik el, talajterhelési
díjat kötelesek fizetni, melyet a helyi adóhatósághoz a
következő év március 31-ig (tehát 2017. március 31-ig) kell
erre rendszeresített formanyomtatványon bevallani.
Tájékoztatásul a Bugac Nagyközségre érvényes 2016. évi
talajterhelési díj mértéke: 1800,-Ft/m3. A talajterhelési
díjról szóló rendelet megtekinthető a www.bugac.hu
honlapon és a Bugaci Közös Önkormányzati
Hivatalnál. Amennyiben bármilyen kérdésük van, úgy
keressék Tóth Mihályt.

NYUGDÍJAS KLUB HÍREI
A jó Isten akkor is ad, amikor elvenni látszik…
hallottuk Tarpán a „Tapies” templom bemutatásakor egy idős
nénitől. – Kilépve medréből a Tisza elmosta a település házait
a tavaszi áradáskor, de Karácsonykor minden család
otthonában várta a kis Jézus születését.
Amit elvett minden pótolható, de amit adott felbecsülhetetlen
érték. Igazi kincs.
A hit- remény-szeretet összefonta a szíveket és az összefogás
ereje csodát tett.
Nem kell Tarpára utaznunk! Bugacnak is vannak csodái,
melyek kitárják az emberek szívét, s a szeretetösvényt
megtalálva segítenek hidat építeni családoknak, akiket a
mindent elsöprő „árvíz” fenyeget.
Köszönet a Tanyaszínház Együttesének jótékonysági
előadásaiért, melynek adománya két súlyos beteg
gyógykezeléséhez kíván segítséget nyújtani.
Ezt a célt már akkor tudtuk, amikor elindultunk az előadás
megtekintésére.
De! December 30-án a Gitáregyüttes Újévi koncertjének
felénél tartva, a szívet-lelket melengető dalok közé beépített
kérésével – súlyos beteg életéért küzdő család támogatására
adományozzunk kifelé menet – igazolta, hogy itt is van
Mennyország, itt e földi létben, csak rá kell találni az útra, amit
a szeretet szépen kikövez. Nekünk mindkét Együttes
megmutatta merre induljunk. A többi rajtunk múlt.
Embertársaink és önmagunk megpróbáltatásai a fájdalom
mellé áldást is nyújtanak: Megjelenik a „Jóság és Szeretet”.
Reméljük, hogy velünk is marad.
Köszönet minden adományozónak, hisz nélkülük a terv nem
valósulhatott volna meg. A nemes cél csak cél maradt volna.
Végezetül a Nyugdíjas klub 2016-os eseményeiről röviden.
Békében magunkkal. Jó ez nekünk egy közösséghez tartozva,
jelenleg 48 fővel. Találkoztunk minden hó első szerdáján.
Vendégei voltunk Orgovány, Kunszállás, Fülöpjakab,
Kiskunfélegyháza klubjainak, Ők pedig nekünk. 1 napot a „királyok városában” – Székesfehérváron töltöttünk és szintén
1 napot Szabadkán és a Palicsi-tónál.
Bérletünk van a Katona József Színházba. Na és itt vagyunk
mi, akik sok mindent teszünk, ami együtt-egymásért és nem az
egyén sikereiről szól. Elfogadjuk korunkat, s az „úton” való
végighaladásra összpontosítunk.

Lesták Sándorné

VI. JUHÁSZ KÁROLY SAKK EMLÉKVERSENY
A VI. Juhász Károly Sakk Emlékverseny 2016.11.05-én lett
megrendezve Bugacon, a Rigó József ÁMK Művelődési
Házában. A verseny célja az volt, hogy tisztelegjünk Juhász
Károly (1966-2010), a Bugaci Diák Sportegyesület Sakk
Szakosztály vezetőjének emléke előtt és hogy 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.Ezután Kovácsné Kiss Éva Bugac Nagyközség
alpolgármestere a versenyt ünnepélyesen megnyitotta, majd
Seres László a verseny főbírója a szabályokról tájékoztatta a
játékosokat.
Ebben az évben is két csoportban játszottak a versenyzők:
BLITZ-OPEN és AMATŐR-VILLÁM (B)
A végleges regisztráció után, összesen 58 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 Kiri Sándorné a Rigó József
Általános Iskola igazgatója adta át a díjakat.
A 2016. évi SAKK-MATT versenysorozat végeredménye:
Felnőtt csoport: Tholt János I.hely, Kiss József Adorján
II.hely, Varga Klára III.hely
Felsős csoport: Petrovics Tamás I.hely, Csernyik Ákos
II.hely,
4. osztály: Tajti Bence I hely, Varga Mihály II. hely, Lesták
Viktória III.hely
3. osztály: Varga Álmos I.hely, Petrovics Dominik II.hely,
Tánczos Attila III.hely
2. osztály: Hajagos Boglárka I.hely, Kovács Emma II.hely,
Zelei Boldizsár III. hely
1. osztály: Varga Emese I.hely, Tánczos Tünde II.hely, Cseri
Bence III.hely
Az eredményhirdetés második részében a VI. Juhász Károly
Sakk Emlékverseny végeredménye lett kihirdetve.
BLITZ-OPEN 22 versenyző:
1 hely WFM Juhász Barbara Bugac
2 hely Dr. Czibulka Zoltán
3 hely WIM Varga Klára Bugac
AMATŐR-VILLÁM (B) 36 versenyző:
1 hely Dr. Litavetz Gábor
2 hely Gulyás Réka
3 hely Lantos Pál
Különdíjak:
Legjobb Női versenyző: Juhász Barbara Bugac
Legjobb 8 éves Lány: Varga Emese Bugac, Legjobb 8 éves
Fiú: Megyaszai Balázs
Legjobb 10 éves Lány: Kis Izabella, Legjobb 10 éves Fiú:
Bíró Lóránt
Legjobb 12 éves Lány: Lesták Viktória Bugac , Legjobb 12
éves Fiú: Varga Mihály Bugac
Legjobb 14 éves Lány: Gulyás Réka, Legjobb 14 éves Fiú:
Hideg Gábor
Legjobb 16 éves Lány: Tóth Petra,
Legjobb 16 éves Fiú: Csányi Dávid Bugac
Legfiatalabb lány: Tánczos Tünde Bugac,
Legfiatalabb Fiú: Papp Zoltán Bugac
Legidősebb versenyző: Rácz István
A játékosok teával, kenyérrel, meleg ebéddel lettek
megvendégelve és Károly anyukája Marika néni csokoládéval
ajándékozta meg a játékosokat.
A BUGACI SAKK KLUB nevében szeretném megköszönni
mindenkinek aki eljött megemlékezni és a Sakk
Emlékverseny létrejöttében, szervezésben, a lebonyolításában
segített.

A támogatók, segítők:
Bugac Nagyközség Önkormányzata, Szabó László
polgármester, Kovácsné Kiss Éva alpolgármester, Kiri
Sándorné Rigó József Általános Iskola igazgatója, Bugaci
Diák Sportegyesület, Rigó József ÁMK Művelődési Ház
dolgozói, Károly anyukája Marika néni és családja, Seres
László főbíró, Varga Klára versenyigazgató, Tholt János,
bugaci sakkozó gyerekek és családjuk, Klimó Imréné, - Varga
József

Körmendi Etelka
SAKK-KLUB
SOK SZERETETTEL VÁRJUK A SAKKOZNI VÁGYÓKAT,
GYEREKEKET, FELNŐTTEKET EGYARÁNT, MINDEN
PÉNTEKEN 16 ÓRÁTÓL!
HELYSZÍN: RIGÓ JÓZSEF ÁMK MŰVELŐDÉSI HÁZ
BUGAC, BÉKE U. 27.

Körmendi Etelka
A KARÁCSONYI SAKKVERSENY
2016. december 16-án lett megrendezve. Sportszerű,
hangulatos verseny volt. A verseny, a díjak kiosztásával,
valamint 34 hamburger és egyéb finomságok elfogyasztásával
zárult. Végeredmény:
Felnőtt csoport:
1. hely:
2. hely:
3. hely:
Felsős csoport:
1. hely:
2. hely:
3. hely:
4. osztály:
1. hely:
2. hely:
3. hely:
3. osztály:
1. hely:
2. hely:
2. osztály:
1. hely:
2. hely:
3. hely:
1. osztály:
1. hely:

Kiss József Adorján
Csányi Dávid
Hajagos Csaba
Petrovics Tamás
Varga Mihály
Lesták Viktória
Varga Álmos
Tánczos Attila
Petrovics Dominik
Hajagos Boglárka
Zelei Boldizsár
Varga Emese
Cseri Bence
Tánczos Tünde
Hajagos Marcell

RENDHAGYÓ SAKKNAP
Rendhagyó sakknapon vettek részt a bugaci gyerekek.
A rendezvényt Polgár Judit nemzetközi nagymester
nyitotta meg. A színes sakkprogramokkal teli délután a
sakkversennyel kezdődött.
Végeredmény:
felsős csoportban: Tajti Bence 3. hely,
Varga Mihály 4. hely
alsós csoportban: Varga álmos 3.hely
Tánczos Attila, Tánczos Tünde és Varga Emese is
kitartóan küzdöttek.
Az eredményhirdetés Károlyi Tibor nemzetközi mester
Legújabb könyvének bemutatásával kezdődött, majd
átadta a díjakat a győzteseknek.

Körmendi Etelka

MOHÁCSI BUSÓJÁRÁS!

2017. február 26-án /Farsangvasárnap/
Indulás: reggel 7 órakor a Művelődési Ház elől.
Érkezés a késő esti órákban.
A kirándulás ára: 2600,-Ft.
/A rendezvény ingyenesen látogatható!/
Jelentkezési határidő:
2017. február 20.
Jelentkezés és további információ: a Művelődési Háznál személyesen és a
76/575-498-as telefonszámon vagy Borics Krisztinánál a
06/70/3740028-as számon.
/A plakát megtekinthető: www.bugac.hu honlapon vagy a Művelődési Ház Bugac facebook közösségi portálon./

