
 

                          TISZTELT BUGACI  
             BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 

TISZTELETTEL HÍVJUK 

A 

LAKOSSÁGOT 

2017. október 20-án 

/pénteken/ 

16:30 órakor 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 

évfordulójára rendezendő ün nepségre a Művelődési Házhoz. 

A műsor után fáklyás felvonulás a temetőig, ahol sor kerül az 

emlékmű megkoszorúzására.  

Szabó László                                  Kerekes László Zoltán

LAKOSSÁGI SZILÁRD HULLADÉKOK GYŰJTÉSE 

ÉS ELSZÁLLITÁSA 

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy Bugac és 

Bugacpusztaháza települések külterületén elhelyezett 

zsákos rendszerű szilárd hulladékgyűjtő pontokat  2017.  

október 01-tól  megszüntetjük. 
Ugyanis ezeken a hulladékgyűjtő pontoknál nagyon sok 

illegális hulladék elhelyezése történik részben Bugaci és 

Bugacpusztaházi, részben a környező települések lakosai 

által. Az illegális hulladékot elhelyező személyeket nem 

tudjuk szabálysértési eljárásra felterjeszteni, mivel a hulladék 

lerakásokat általában az esti órákban vagy éjszaka végzik, a 

gyűjtő pontoknál nincs kamerás megfigyelő rendszer az 

elkövető azonosítása céljára.  

Továbbá ezen helyeken csak kis számban fordul elő a 

közszolgáltató által rendszeresített zsákos hulladékgyűjtő 

edényzet kihelyezése. 

A külterületi gyűjtőpontoknál a közelmúltban 2 hónap alatt 

40 m3 mennyiségű illegális hulladékot számoltunk fel, mely 

költség az Önkormányzatokat terheli. 

Mivel ezen hulladékgyűjtő pontok kamerás megfigyelése 

nagyon költséges beruházást jelentene, így megszüntetéséről 

döntött az Önkormányzat. 

Megszüntetésre javasolt hulladékgyűjtő pontok: 

Bugac Nagyközség külterületén: 

1. Heni presszó mellett 

2. Bugac-Alsómonostor Oláh iskola mellett 

Bugacpusztaháza község külterületén: 

1. Bori tanya mellett 

2. Kisbugaci iskola mellett 

A külterületi lakosok részére továbbra is megmaradó 

hulladékgyűjtő pontok: 

Bugacpusztaháza község belterületén: 

1. Csikós utca végén 

Bugac Nagyközség belterületén: 

1. Jakabi utca végén a temető mellett 

2. Kada Elek utca végén a Tajti ház előtt 

3. Bugac-Alsómonostor Rózsa utcai vendéglátó üzlet 

mellett (szelektívgyűjtő hely) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezen gyűjtőpontoknál a kamerás megfigyelés megoldott, és a 

tapasztalat szerint kevés illegális hulladék lerakása volt 

tapasztalható. 

Továbbá Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy: 

 Bugac-Aladárhegyi hulladékgyűjtő járat minden 

páratlan hét hétfői napján délelőtt szedi össze a 

dűlő útra kihelyezett zöld színű rendszeresített 

műanyag zsákokba elhelyezett hulladékot. Ha a 

megjelölt szállítási nap ünnepre vagy munkaszüneti 

napra esik, úgy azon a héten következő munkanapon 

történik a hulladék gyűjtése. 

Felhívom az érintett lakosok Figyelmét, hogy a 

Közszolgáltató által rendszeresített zsákoktól 

eltérő hulladék elszállítására nem kerül sor!  

 amennyiben a lakótelkén olyan összetételű hulladék 

keletkezett amelyet a közszolgáltató a rendszeresített 

járatával nem szállít el (építési hulladék, egyéb lom 

hulladék…stb), lehetőség van a  6100, 
Kiskunfélegyháza, (Csongrádi út 2173/12 hrsz.) 
hulladékudvarba beszállítani, vagy konténert 
rendelni. 

Elérhetősége: +36 30 383 97 56 
Konténer rendelés: szallitmanyozas@fbhkft.hu  e-mail 

címen. 

Amennyiben a felszámolt hulladékgyűjtő pontoknál vagy a 

megmaradó belterületi hulladékgyűjtő pontoknál illegális 

hulladék lerakására kerül sor abban az esetben a jegyző 

szabálysértési eljárást indít az elkövetővel szemben. A 

szabálysértési dij mértéke 150 000,-Ft-ig terjedhet. 

Az FBH-NP Nonprofit KFT. továbbra is elszállítja a 

biológiailag lebomló hulladékokat:- 

Kerti hulladék: kötegelve, kévébe összekötve: faág , gally 

            Műanyag zsákban: vágott fű-,virág, falevél 

Udvari hulladék:fűrészpor, faforgács, száraz szalma 

Konyhai hulladék: zöldség-,gyümölcsmaradványok, 

kávézacc, tojáshéj, élelmiszer maradék 

év végéig, az alábbi időpontokban: Október 30 

       November 27 

                    December 25 

 

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS 

Bugac Nagyközségi Önkormányzat és Bugacpusztaháza 

Községi Önkormányzat Szociális Bizottsága a 2017. 

szeptemberi ülésén döntött a lakásépítési, lakásvásárlási és 

egyéb lakásépítési munkálatok végzése céljára adható 

támogatásra benyújtott kérelmekről. Ebben az évben 10 

kérelem felelt meg a támogatás megállapításhoz szükséges 

helyi rendeletnek. Így a bizottságok a költségvetésben 

biztosított összegből 500.000 Ft-ot osztottak szét. 

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 

2017. október 
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BURSA HUNGARICA 

Bugac és Bugacpusztaháza Községek Önkormányzatai 

csatlakoztak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíj pályázati rendszeréhez. Tájékoztatjuk a felsőfokú 

tanulmányokat folytató, Bugac és Bugacpusztaháza 

községben bejelentett lakóhellyel rendelkező hallgatókat, 

hogy pályázatukat 2017. november 07. napjáig nyújthatják 

be. A pályázattal kapcsolatban információ a szociális 

ügyintézőnél kérhető, vagy a www. bugac. hu honlapon 

található. Bugac és Bugacpusztaháza Községek 

Önkormányzata 

TANKÖNYVTÁMOGATÁS 

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy Bugac és Bugacpusztaháza 

Községek Társult Önkormányzata 2017-ban is 

tankönyvtámogatásban részesíti a közép- és felsőfokú 

tanulmányokat folytató gyermekeket. A 

szakmunkástanulók és középiskolások egyszeri 3000,-Ft, a 

főiskolán, egyetemen tanulmányokat folytatók egyszeri 

5000,-Ft támogatásban részesülnek. A kifizetés 2017. 

november 7 -8-én történik, 2017/2018 tanévre vonatkozó, 

30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolás 

becsatolásával, a Hivatal Pénztárában /emeleten/ naponta 

9 – 15 óráig. 

Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal a Munka 

Törvénykönyve alapján 

pályázatot hirdet 

Takarító munkakör betöltésére. 

A munkajogviszony időtartama: 
határozatlan idejű jogviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével    

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 6114.Bugac, Béke u. 10. 

A munkakörbe tartozó feladatok: Az Önkormányzati 

Hivatal Épületének, az Agrárinformációs Iroda épületének, a 

Védőnői Szolgálat épületének takarítása. (8 óra/ nap)  

Munkabér és juttatások: A munkabér megállapítására és a 

juttatásokra a Munka törvénykönyve rendelkezései az 

irányadók.                          

Pályázati feltételek: • 8 Általános Iskolai végzettség,  

                     • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
•90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve annak 

megkéréséről szóló igazolás  

•Nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak 

pályázattal összefüggő kezeléséhez  

•Iskolai végzettséget, és szakképzettséget igazoló 

dokumentum  

•Önéletrajz  

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 

legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 20.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
•Postai úton, Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal, 6114. 

Bugac, Béke u. 10.sz. „Takarító” megjelöléssel a borítékon, 

vagy 

•Személyesen a fenti címen, illetve 

•Elektronikus úton Dr. Fröschl-Nagy Péter részére a 

pmhivatal@bugac.hu e-mail címen keresztül  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 25.  

 

 

Kedves bugaci, bugacpusztaházi lakosok! 

Értesítjük a női lakosságot, hogy 2017.10.25-én, szerdán 

8-12 óráig méhnyakszűrés lesz az Egészségházban 

(Bugac, Béke u. 4). 

A méhnyakszűrés ideje alatt lehetőség lesz vércukor, 

vérnyomás mérésére is. 

Szeretettel várunk mindenkit! 

Nagy Erika, Mészáros-Kósa Adrienn/ védőnők 
 

Köszöntöttük az időseket 

Az ENSZ Közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 01-

jét az idősek világnapjává. Ebből az alkalomból 

köszöntöttük a településen élő idős embereket.  

2017. október 01. napján, vasárnap Ruskó Norbert atya 

misét tartott az idősekért a Szent István Római Katolikus 

Templomban. 

2017. október 02-án hétfőn délután 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, 

Herbály Jánosné Jolika néni, 

Kiskunfélegyházi Mazsorett Együttes Nefelejcs és Pillangó 

csoportja, 

Lesták Sándorné Éva néni, 

Rigó József Általános Iskola 4. osztályos tanulói 

Felkészítő tanárok: Pappné Németh Gabriella és Endre 

Gábor, 

Rigó József ÁMK Óvoda Nagycsoportosai 

Felkészítő óvónénik: Feketéné Szűcs Zsuzsi és Szikszai 

Nikolett 

Záró műsorszámként vidám zenés kabarét láthattunk 

Nosztalgia Kabaré - címmel 

A budapesti Szabad Ötletek Színháza társulatától 

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: 

Bugaci Közös Önkormányzati Hivatalnak 

a Fornetti Kft-nek, 

Borics Zoltánnak, 

Szalai Istvánnak, 

az Ősborókás Gyógyszertárnak, 

Vitaminsarok üzemeltetőjének, 

Integrál Zrt.75. sz. önkiszolgáló boltnak, 

Jolafruct Kft (Jakabszállás) Tánczos Lászlónak 

Rádiné Tabi Anita 
intézményvezető 

BÁLI BEHARANGOZÓ! 
A bugaci óvoda Szülői Közössége 2017.november 25-én 
megrendezi Jótékonysági Bálját a 20-as évek 
hangulatában. 
A korhoz illő ruhában megjelenőket ajándékban 
részesítjük. 
Mindenkit szeretettel várunk. 



„Otthona sokfelé lehet az embernek, hazája csak egy 

van.” 

Zalai tájakon – Mura-vidék közelében. 

Népdalkörünk hagyományos kirándulása szeptember 16-

17-én hazánk egyik legszebb táján volt. Utunk során a 

Balaton és környéke szépségeiben gyönyörködtünk. A 

Zalai-Dombság látnivalókban igen gazdag, központja 

Nagykanizsa megyei jogú város. 

Első napunk fő célja jó órányi utazással az orchidea farm 

meglátogatása volt. Dobronak pici falu, mellette 

elvarázsolt erdő és kétmillió orchidea a Szlovén határ 

túloldalán. Ma is főleg magyarok lakják, a gyerekek 

kéttannyelvű iskolában tanulnak. Hírnevét messze földön 

is ismerik, ezt annak köszönheti, hogy itt található Közép-

Európa egyetlen orchidea farmja és a falu határában 

elterülő gyógyító energiákkal rendelkező erdő a Bakonaki-

tó körül. Az erdő tiszta friss levegője azonnal észlelhető, 

ahogy a buszból kilépünk. Első kellemes szívet-lelket 

melengető látvány a számtalan színes orchidea. Több száz 

fajtáját csodálhattuk meg. A színek kavalkádja valóban 

varázslatos élmény, a legkülönbözőbb színekben tobzódó 

virágok szépségével szinte nem lehet betelni. Ugyanitt 

több száz egzotikus növényfajt csodálhattunk meg, mintha 

dzsungelben sétáltunk volna: avokádó, kávé, gyömbér, 

ananász vagy éppen húsevő növények közt, vízesés 

látványával együtt. Ezek után sétáltunk át a Bakonaki-

tóhoz. Többen el is indultak az energia-park számozott 

pontjai felé, hogy megtapasztalják a feltöltődés kellemes 

érzetét. 

A legerősebb energiaáramlás a Szent Vid kápolnánál 

érezhető. A forrás vize pedig a látás, hallás gyógyító 

hatását jelzi. A tó partján faházikó áll, itt találkoztunk e 

vidék magyar népzenéjének képviselőivel a Dobronaki 

Nótázókkal. Férfikar csodálatos szép hanggal. Saját 

dalainkkal köszöntöttük egymást majd közösen, 

vidámsággal, az együtténeklés örömével töltöttük el a 

délutánt. 

Második napi programunkat, Nagykanizsa nevezetességeit 

a város legjobb ismerője Lengyák István pedagógus 

kollégám mutatta meg. 

Példaadó szentmise után Dr. Mészáros Gyula és Dr. Nagy 

Sándor dalosainknak köszönhetően nemzetiszínű szalaggal 

díszített koszorút helyeztünk el az ARADI VÉRTANÚK 

emlékére az 1848-as emlékparkban. Mécsesek égtek 

minden vértanú szobránál. A főtér legnevesebb 

emlékműveit, híres épületek remekeit: Plakát-ház, Hevesi 

Sándor Művelődési Központ hatalmas szép könyvtára, 

Városháza, Pénzügyi Palota, Vasember-ház, Zsinagóga és 

a szobrokat: Nagy-Magyarország, 20. gyalogezred 

emlékműve, Szent-Háromság szoborcsoport, Turulmadár 

Lengyák tanár Úr ismertette meg. Mind a köztéri szobrok, 

mind az épületek az emberi gondoskodás szép példái. 

Szállásunk a Touring Hotel tiszta, kényelmes szobáiban 

volt. A híres nevezetes Honvéd-kaszinóban kaptunk 

szombaton vacsorát és búcsúztunk a vasárnapi ebéddel. 

Hazafelé utunk során csodálattal néztük a Dunántúl 

változatos tájait. Szép ez a mi hazánk. 

                                                  Herbály Jánosné 

 

XVI. Amatőr Kézműves Kiállítás 

Szeptember 18-30. között rendeztük meg a XVI. Amatőr 

Kézműves Kiállítást a Művelődési Házban. 

Az idei tárlaton közel 20 gyermek és közel 30 felnőtt 

alkotó több mint 400 alkotását tekinthették meg 

látogatóink, megismerve ezzel közel 20 kézműves 

technikát.  

A megnyitó ünnepségen Varga Mihály tárogató játékával 

köszöntötte a vendégeket. Ezúton is köszönjük, hogy 

színesítette a megnyitó ünnepséget! 

IDEI KIÁLLÍTÓINK: 

Berta Józsefné – horgolás, Abonyi Gézáné – foltvarrás, 

horgolás, hímzés, gobelin Szűcs Jánosné – hímzés, 

György László – fafaragás, Tóth Béláné – horgolás, 

Korom Ivett–rajz, Szociális Szolgáltató Központ – 

hímzés, Juhász Dora Péterné – szövés, kötés, horgolás, 

Lesták Sándorné – horgolás, kötés, koszorú, Betlehem 

készítés, Balassi Istvánné – lószőr-ékszer készítés, 

Kegyel-Virág Veronika–foltvarrás, Falusi Zsanett – 

festés, Tarjányi Ernő – festés, Farkas Brigitta – 

foltvarrás, Néma Lászlóné – hímzés, horgolás, 

Kelemenné Guba Tünde – foltvarrás, Varga Mihály – 

fafaragás, szarufaragás, ifj. Varga Mihály – zománcolás, 

rajzolás, kerámia, Fehér Eszter – varrás, Juhász Mária 

Ibolya – kerámia, Juhász László – kerámia, Manga 

Aranka – horgolás, varrás, Dávidné Borics Andrea – 

horgolás, Csősz Barbara és Tarjányi Mária – varrás 

Plattner Éva – varrás, Peregi László – faládikák, 

virágtartók készítése 

Rigó József ÁMK Általános Iskolájának tanulói 

tűnemezelés, kerámia és tűzzománc alkotásokat 

készítettek Feketéné Papp Éva tanárnő vezetésével: 

Seregély Réka, Vetró Izabella, Petróczi Szabolcs, 

Petróczi Lilla, Deli Veronika, Gulyás Laura, Tuska 

jázmin, Pintér Melitta, Fehér Eszter, Szécsényi János, 

Kovács Brigitta, Csala Boglárka, Almási Alex, Papp 

Anna, Szabó Judit, Fazekas Réka, Primusz Fanni 

Az idei évben megtekinthettük a Szociális Szolgáltató 

Központ nyári táboraiban készült alkotásokat. Ötletes, 

feliratokat, csapatzászlókat, fára festéseket láthattunk.  

A közönség ebben az évben is leadhatta voksait az általa 

legszebbnek ítélt munkákra. 

A három legtöbb szavazatot kapott alkotó: 

1. Kelemenné Guba Tünde foltvarrás 

2. Abonyi Gézáné foltvarrás 

3. Tarjányi Ernő festés 

Gratulálunk! 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, 

aki segítette a kiállítás létrejöttét! 

Végül szeretnénk köszönetet mondani minden kiállítónak, 

amiért megtisztelt minket azzal, hogy rendelkezésünkre 

bocsátotta munkáit! 

További alkotó tevékenységükhöz sok sikert, jó 

egészséget, sok ötletet kívánunk, és bízunk abban, hogy 

két év múlva újra találkozunk a kiállításon! 

Borics Krisztina 



TISZTELT TÁMOGATÓNK, KEDVES MAGYAR 

TESTVÉRÜNK! 

A Magyar-Turán Alapítvány és Bugac Nagyközség 

Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt, mint a 2017. 

évi Ősök Napja rendezvény támogatóját, a segítők 

részére szervezett köszönetnyilvánító estjére, mely 

2017. október 13-án (péntek), a bugaci iskola 

tornacsarnokában kerül megrendezésre. 

PROGRAM: 

17:00   Vendégvárás 

17:30 Köszöntők, köszönetnyilvánítás 

18:00 Vacsora 

Minden segítőt, támogatót tisztelettel vár a  
Magyar-Turán Alapítvány 

 

Beszámoló a Szüreti Mulatságról 

A „Futóhomok” Ifjúsági Egyesület, és a Rigó József ÁMK 

Művelődési Ház, 2017. szeptember 30-án rendezte meg a 

hagyományőrző Szüreti Mulatságot Bugacon. A szüreti 

felvonulás 15 órakor kezdődött. Köszönjük minden 

felvonuló fogatosnak, csikósnak és mezőgazdasági vagy 

egyéb jármű vezetőjének és utasainak, minden kínálásban 

segítőnek, hogy idén is egy igen látványos, szép menetet 

tudtunk szervezni a résztvevőkből.  

Az egész település nevében köszönjük a muzsikálást az 

idén is nagy létszámú és jó hangulatú Wies Ottó vezette 

zenész csapatnak! Köszönjük Bozorádi Mihálynak és 

Bozorádiné Deli Klárinak, hogy elfogadták felkérésünket 

a bíró és a bíróné tisztére. Köszönjük a JuhászTeam-nek, 

hogy a bírópár részére biztosította gyönyörű fogatát. 

17 órakor a Hivataltól a Művelődési Házig nagyszámú 

közönség kísérte a menettáncosokat a főutcán. Köszönjük 

mindazoknak, akik felkészültek a csodás tánccal és, 

viseletet öltöttek és megörvendeztették a közönséget 

táncukkal. 

Nagy köszönet Falusi Zsanettnek és Falusi Henriettnek a 

felkészítést, és, hogy sokadik éve vállalják ezt a nemes 

feladatot. 

18 órától a Művelődési Ház udvarán kulturális műsort 

láthattak az érdeklődők a színpadon, köszönjük a fellépést 

a Maci csoportos óvodásoknak, és felkészítőjüknek 

Feketéné Szűcs Zsuzsanna és Szikszai Nikolett 

óvónéniknek, a Kálmán Lajos Népdalkörnek, valamint a 

Felnőtt néptáncos csoport táncosainak.  

Külön köszönetet szeretnénk mondani a rendezvénysátor 

hangosításáért Vaska Attilának, Csuka Jánosnak és Kósa 

Istvánnak. 

Köszönjük Rehák Barbarának és Endre Gábornak, hogy 

egész délután konferálta programjainkat! Köszönet illeti a 

Rigó József Általános Iskola és a Rigó József ÁMK 

Óvodájának dolgozóit, a Nagycsaládos Egyesület tagjait, 

Balogh Mihályt, és Antalné Balogh Orsolyát, valamint a 

Misisüti dolgozóit, továbbá a Mozgáskorlátozottak Bugaci 

Egyesületének tagjait, hogy a borudvarban finom ételekkel 

és italokkal kínálták vendégeinket. 

 Köszönjük a Bugaci Polgárőr Egyesületnek, hogy 

biztosították a felvonulás menetét. Köszönjük a kézműves 

foglalkozást tartó tanár néniknek, Feketéné Papp Évának, 

Fodor Fiamettának Juhász Mária Ibolyának munkájukat! 

Köszönjük továbbá a borkóstolóhoz kapott felajánlást a 

Balogh Borászatnak Helvéciáról. A bor mellé fogyasztott 

pogácsát a Félegyházi Kenyérgyárnak kell 

megköszönnünk. 

Szeretnénk megköszönni Szeleczki Sándornak, hogy 

fotóival megörökítette nekünk a Bugaci Szüreti 

Mulatságot. 

Tovább sorolva a rendezvény támogatóit, segítőit, 

köszönetet szeretnénk még mondani: KicsiManó 

munkatársainak, Hegedűs Lászlónak, a Bugaci 

Önkormányzatnak, a Bugacpuszta Kft.-nek,  

Nagy Marikának, Némethné Klárinak és családjának, 

Borics Mariannának, Czinkóczi Istvánnak, Dobszai 

Csabának, Ficsór Istvánnak, Ficsorné Arany Andreának, 

Fehér Vilmosnak.  

Köszönetet szeretnénk még mondani Tormási Nikolettnek, 

Mészárosné Gizikének és családjának, valamint a 

Polgármesteri Hivatal karbantartó brigádjának, Lesták 

Lászlónak, Burján Istvánnak, Papp Lászlónak, és a 

vasárnapi takarításhoz a sok segítséget Feketéné Hoffman 

Katinak, Hajagos Icunak, Tarjányi Margitnak, és Rokolya 

Györgynének. 

Az udvaron 100 évvel ezelőtti szüreti hangulatban 

fotóztuk vendégeinket. Részükre hamarosan sor kerül a 

fotók email-ben történő továbbítására. Köszönjük a 

fotózásban a segítséget Dora Krisztofernek, Bódog 

Barnabásnak, és Dávid Ervinnek.  

Minden kedves vendégnek köszönjük, hogy ismét 

ellátogattak hagyományőrző programunkra, reméljük, 

hogy ez alkalommal is jól szórakoztak a Szüreti 

Mulatságon és jól kitáncolták magukat a reggelig tartó 

bálban.  

Bugaci „Futóhomok” Ifjúsági Egyesület elnöke, 

 Tóth Mariann 

Rigó József ÁMK Művelődési Ház vezetője,  

Borics Krisztina 

Méz felajánlás 

Közeledik a decemberi hónap! Már-már hagyománnyá 

vált, hogy minden évben kínálunk a gyerekeknek 

mézeskalács díszítő programot. A tavalyi évben 

formabontóan, mi készítettük el a figurákat, több mint 

2000 karácsonyi mézest gyúrtunk be, melyet a gyerekek 

nagy örömmel dekoráltak ki. Idén is novemberben 

szeretnénk megsütni a formákat, amihez egy kis 

támogatást kérnénk, azoktól, akiknek leledzik otthon egy 

kis méz, és szívesen hozzájárulna vele a programunkhoz. 

Nagyon megköszönnénk, hiszen egy fontos alapanyaga a 

mézeskalácsnak, és tudjuk, hogy legfinomabb méz, a házi 

méz!  

Borics Krisztina 



Iskolahírek 

A 2017/18-es tanév  első hetei már elteltek, a tanuláson 

kívül sok egyéb teendő,rendezvény színesítette a 

hétköznapokat: 

 Szeptember 11-én tartottuk a tanévkezdő szülői 

értekezleteket az osztályokban, illetve intézményi 

szinten. 

 16-án szombaton részt vettünk a Családi Sportnapon , 

ahol intézményünk felnőtt csapata amellett, hogy jól 

érezte magát, a dobogó első fokára került:). A gyerekek 

nevében is köszönjük a szervezőknek, támogatóknak a 

jól sikerült rendezvényt! 

 Szeptember utolsó hetén papírgyűjtést hirdettünk. 

 Szeptember 30-án, a községi szüreten iskolánk standja 

is várta vendégeit, Juhász Mária, Bodor Fiametta és 

Feketéné Papp Éva kollégáink pedig kézműves 

foglalkozással  készültek a gyerekeknek. 

 Október 2-án meghívást kaptunk az Idősek Napjának 

rendezvényére, ahol a 4. osztályosok dramatikus 

műsorukkal köszöntötték az időseket Pappné Németh 

Gabriella és Endre Gábor felkészítésével. 

 Október 4-én, a zene világnapja alkalmából együtt 

énekelt az iskola apraja-nagyja. Köszönjük a szervezést 

Pekáry Andreának! 

 Október 6-án a 6. osztályosok műsora emlékeztetett az 

aradi vértanúkra, Juhász Árpád osztályfőnökük 

vezetésével. 

 Október 6-án megérkezett iskolánkba az a 2 darab 3D-s 

nyomtató, amelyet Szűcs Tibor tanár úr pályázatával 

nyert intézményünk egy nemzetközi cégtől, 500.000 Ft  

értékben. 

 Október 9-én indult az évad a Ciróka Bábszínházban 

bérletes gyermekeink számára. A gyerekeket 

Domokosné Oroszi Judit , Fekete Katalin,Juhász 

Mária, Pappné Németh Gabriella kísérte el a 

programra. 

Aktuális információk: 

 Október 12-én -fényképész jön az iskolába- a 

fényképezkedést igénylő szülők a mintacsíkok alapján 

dönthetik el a rendelésüket. 

 Október 16-án, hétfőn 17-18 óráig fogadóórát tartanak 

pedagógusaink. Várjuk a szülők érdeklődését! 

 Őszi szünet: október 30-tól november 3-ig tart. (Szünet 

előtti utolsó tanítási nap: október 27. péntek, szünet 

utáni első tanítási nap: november 6. hétfő) 

Köszönettel tartozunk: 

 Deli Mihály családjának a 2.b osztálytermébe 

felajánlott csempéért. 

 Tóth Györgynek,aki szívességből hegesztette meg 

iskolánk csúszdáját 

 Minden kedves szülőnek, bugaci lakosnak, boltnak, 

akik segítették a papírgyűjtésünket, így 

papírhulladékkal teli konténert szállíthattak el tőlünk!          

    

Az iskola vezetősége 

 

 

Családi Sportnap 

2017. szeptember 16-án harmadik alkalommal került 

megrendezésre a Családi sportnap a bugaci sportpályán. 

A rendezvény a Bugaci „Futóhomok” Ifjúsági Egyesület 

szervezésével (az általa megnyert pályázati forrásból), a 

Bugac és Bugacpusztaháza Társult Önkormányzata és az 

Aranyló Bugac Önkormányzati Kft. együttműködésével 

valósult meg.  

Köszönjük Szele Zsófia aerobik edzőnek és az aerobikos 

lányoknak, a foci bajnokság előtti bemelegítést. 

Köszönjük Tholt Jani edzőnek és párjának, Varga 

Csillának a focibajnokság megszervezését és 

lebonyolítását. Köszönet jár Bali-Hajagos Richárd, Deli 

Mihály, Somogyi Szilveszter 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. 3. osztály 

 III. 2/a, 2/b osztály 

Felsős és felnőtt korosztály:  

                         I. Iskola és hozzátartozóik csapata 

                         II. Önkormányzat csapata 

                         III. Szülők csapata 

Felnőtt kategória különdíjasai:  

Papp Antal, Káliné Kovács Erika, Cseri Tibor, Ferencziné 

Csomor Mariann, Rádi Tibor, Antal István 

Köszönöm Körmendi Etelkának a sakkverseny 

megrendezését, a versenyzőknek a nevezést, a részvételt.  

Köszönjük a finom ebédet Gulyás Tibornak, Csedregi 

Gábornak, Petróczi Gáspárnénak, Tápai Erikának, 

Könyves Ilonánk, Lugosi Erikának. Köszönjük Kun – 

Szabó Ferencnek és családjának a palacsintához 

szükséges tej felajánlást. Köszönjük Borboláné Icunak, 

Bozorádi Mihálynak és Bozorádiné Deli Klárikának a 

sok segítséget, az ebédjegy és ebédosztást. 

A Judo csoport az időben elhúzódott kecskeméti verseny 

miatt, nem tudott jelen lenni. Munkájukhoz, versenyeikhez 

ezúton is sok sikert kívánunk. Természetesen jövőre 

várjuk Őket is szeretettel. 

Köszönettel tartozunk a Bugaci Önkéntes Tűzoltó 

Egyesületnek és Kósa Istvánnak a hangosításért, az egész 

napos zenéért.  

Szervezőtársaim nevében is köszönöm a segítséget, a 

közreműködést minden kedves segítőnknek.  

Csendesné Lajkó Gyöngyi, ügyvezető 
AranyLó Bugac Önkormányzati Kft. 

A Szent Korona Bugacra érkezik képek formájában! 

Várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt  

2017. október 14-én szombaton délután 16 órára a 

bugaci  Művelődési Házba! 

A kiállítás a következő hetekben is megtekinthető! 

 



 

 

 


