
 

                          TISZTELT BUGACI  
             BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 

SZOCIÁLIS TŰZIFA 

Bugac Nagyközség és Bugacpusztaháza Község 

pályázatot nyújtott be szociális kemény tűzifa 

vásárlására. Bugac 2.755.900 Ft-ot, Bugacpusztaháza 

pedig 640.080 Ft-ot nyert, mely 155 m3 /Bugac/és 36 

m3 /Bugacpusztaháza/ tűzifa vásárlását teszi lehetővé. 

A testületek október 25-én döntöttek az elosztás 

szabályairól. November 20-ig lehet az igényeket 

benyújtani, a tűzifát 2018. február 15-ig szállítjuk ki. 

Kérelem letölthető a www.bugac.hu oldalról, illetve 

személyesen a szociális ügyintézőnél kérhető. 

Bugacpusztaházán a Csikós utca elején a szemétgyűjtő 

helyet tévedésből szüntették meg, helyreállítása már 

megtörtént. A kellemetlenségért az elnézését kérem 

Bugacpusztaháza és körzetének lakosaitól! 
 Kerekes László Zoltán polgármester 

Könyvtári események 

Író-olvasó találkozók  
Szept. 28-án Telegdi Ágnes író, gyógypedagógus, 

fotóművész látogatott el hozzánk. 

„Ó, azok a csodálatos állatok „c. könyvsorozata igaz 

történetekkel, a szerző varázslatos fotóival és 

festményeivel illusztrálva mutatja be a természet 

csodálatos világát.  

Vetítéssel egybekötött előadása végigkísérte egy 

cinkecsalád életét a tojásrakástól a kikelésig, kirepülésig, 

majd egy vidrákról szóló történettel nyűgözte le a 

gyermekhallgatóságot. 

Okt. 16-án Herbály Jánosné meghívására Weinrauch 

Katalin kárpátaljai író beszélgetett a gyerekekkel. Érdekes 

történeteket mesélt, verseket, vicces szójátékokat adott elő 

írásaiból. 

Találós kérdésekre jól válaszoló gyerekek egy-egy 

példányt kaptak a Kárpátalján megjelenő IRKA c. 

gyermeklapból. Végül bemutatta „Az én titkos naplóm” c. 

legújabb könyvét.  

Olvasni öröm 
Aki szeret olvasni érdemes ellátogatnia a könyvtárba, mert 

ebben az évben is beszereztük a könyvkiadás  

népszerű, érdekes kiadványait. Eddig több mint 300 e Ft 

értékben vásároltunk gyermek és felnőtt ismeretterjesztő 

könyveket, ifjúsági és felnőtt regényeket, mesekönyveket. 

Reméljük, mindenki megtalálja az érdeklődésének 

megfelelő olvasnivalót. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************** 

Magánszemélyektől is sok szép, szinte új könyvet kapott 

könyvtárunk.  

Az ajándékkönyvekért köszönetet mondunk Tarjányi 

Jankának, Balasi Istvánné és családjának, Fekete 

Ferencnek és családjának, Privigyei Gyulának, Varga 

Pálné és családjának, Bálint Mihályné és családjának.  

Térítésmentes informatikai képzések 
GINOP 6.1.2 - „Digitális szakadék csökkentése” c. 

program keretében 2020 végéig folytatódnak az ingyenes 

informatikai képzések. 

Eddig három kezdő és egy haladó képzés indult a 

könyvtárban, melyen több mint 40 fő vett részt. A 

terembérleti díjból könyveket és technikai eszközöket 

vásárolunk. 

Burján Mária 

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS 

Az advent a keresztény kultúrkörben a Karácsonyt, 

pontosabban december 25-ét, a Megváltó, Jézus Krisztus 

születésének napját megelőző negyedik vasárnaptól 

számított időszak. Az advent szó jelentése eljövetel (a 

latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami 

annyit jelent: „Úr eljövetele”). A karácsonyt megelőző 

várakozás az eljövetelben éri el jutalmát. 

Idén december 3-án, vasárnap a reggeli misét követően, 

negyed 10 körül gyújtjuk meg az első adventi gyertyát a 

Művelődési Háznál elkészített adventi koszorún. 

Várjuk Önöket, kezdjük el együtt az ünnepi készülődést! 

 

Értesítjük a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyermekek szüleit, hogy a gyermekekre járó 

egyszeri támogatás – Erzsébet Utalvány formában 

(alapösszegben 6000,-Ft/ gyermek értékben, emelt 

összegben 6500,-Ft/gyermek) - kifizetése 2017. november 

28-29-én (kedd-szerda) 9-15 óráig a Polgármesteri 

Hivatalban a 12-es szobában történik. 

EESZT bevezetése után az    

Ősborókás Gyógyszertár nyitva tartása 

továbbra is: 

Hétfő – Péntek : 7:30- 17:00 óráig 

Telefon: 06 76/575-017 

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. november 
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OVI-BÖLCSI HÍREK 

 2017. szeptember 22-én a Takarítási Világnap 

alkalmával, a gyermekekkel a korosztályuknak 

megfelelően különböző tevékenységek által ismertettük 

meg a tudatos életmódot. 

 Szeptember 27-én tartottuk az óvodában a Szüreti 

mulatságunkat, melyen vendégeink 

voltak az Idősek Otthonának lakói, 

az intézmény vezetője és 

munkatársa. A Mókus csoportosok 

szüreti műsora mellett színesítette 

napunkat a „Mosoly-birodalom”-tól 

egy néptáncos fiatalember, aki bemutató tánca után 

közös táncba hívta az óvoda apraját-nagyját. A 

mulatság után közösen fogyasztottuk el az asztalon 

lévő finomságokat. A délelőtt folyamán a „Mosoly-

birodalom” által hozott népi játékokkal játszhattak a 

gyermekek. 

 Szeptember 30-án a falu Szüreti mulatságán felléptek a 

Mókus-csoportosok néptáncosai Feketéné Szűcs 

Zsuzsanna és Szikszai Nikolett óvó nénik vezetésével. 

Az Óvoda-Bölcsőde dolgozói sokféle finomsággal 

kínálták az idelátogatókat. 

 Október 2-án a Művelődési Házban az Idősek 

Világnapja alkalmából a Mókus csoportosok 

köszöntötték a vendégeket. Felkészítőjük Feketéné 

Szűcs Zsuzsanna és Szikszai Nikolett volt. 

 Október 5-én fényképész volt az óvodában és 

bölcsődében, ahol lehetőség volt családi fotók 

elkészítésére is. 

 Októberben elindultak a különböző foglalkozások (ovi-

foci, ovi-sakk, gyermekjáték és tánc, kézimunka, 

tartásjavító játékos torna). 

 Október 14-én az alsómonostori Szüreten felléptek a 

Mókus-csoport néptáncosai Feketéné Szűcs Zsuzsanna 

és Szikszai Nikolett vezetésével. Köszönjük a 

szülőknek, hogy elhozták gyermekeiket. 

 Október 26-án szülői értekezletet tartottunk, melyen 

tájékoztatást tartott Dr. Gulyásné Juhász Ágota 

gyógypedagógus, logopédus, alkalmazott nyelvész a 

nyelvlökéses nyelés kialakulásáról, valamint a 3. 

életévüket betöltött gyermekek kötelező szűréséről. A 

nagycsoportos szülők tájékoztatást kaphattak egyénileg 

gyermekük DIFER felmérésének eredményéről 

 Október 30-án nevelés nélküli napot tartottunk, 

köszönjük a szülőknek, hogy megoldották gyermekeik 

elhelyezését. 

 Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy az 

óvodapedagógusok és a kisgyermeknevelők 

folyamatosan biztosítanak időpontot fogadó órákra. 

Sok szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket. 

 

 Értesítjük a szórakozni vágyókat, hogy az óvoda 

Jótékonysági bálját november 25-én tartjuk a 20-as 

évek jegyében. Részletek a plakáton. Szeretettel várunk 

mindenkit.  

Endre Edit 

 

KARÁCSONYI KIÁLLÍTÁS 

Az elmúlt évekhez hasonlóan szeretnénk kiállítani kézzel 

készített betlehemeket a Művelődési Házban, viszont idén 

újításként, a betlehemek mellé nagy örömmel várunk 

bármilyen kézműves karácsonyi dekorációt, 

karácsonyfadíszt, asztaldíszt, ajtódíszt, melyeket 

kiállíthatunk az előtérben! Ha Ön/Te különböző 

technikával (csuhéból, mézeskalácsból, agyagból, filcből, 

tésztából, papírból hajtogatva, nemezből, horgolva, 

faragva, festve, varrva) otthon készít vagy készített 

betlehemet, karácsonyi tárgyakat, kérjük, hozza be 

hozzánk december 7-ig, hogy munkájával színesebbé 

tegye/ tedd községünk karácsonyát!!! 

KARÁCSONYI VÁSÁR 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, nézelődőt és 

vásárlót 2017. december 8-án, /pénteken/ 16 és 19 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, saját 

készítésű karácsonyi dekorációval, meghitt hangulattal 

várnak mindenkit a karácsonyi vásári forgatagba!  

Szeretettel várjuk a család minden tagját!  

 

KARÁCSONYVÁRÓ ÜNNEPSÉG 
Sok szeretettel várunk mindenkit 2017. december 21-én, 

csütörtökön délután öt órakor kezdődő ünnepi 

műsorunkra a Művelődési Házba!  

Várjuk szeretettel a család minden tagját, ünnepeljünk 

együtt! 

KARÁCSONYI SAKKVERSENY  

Kedves sakkot kedvelők! Idén is 

megrendezzük a karácsonyi 

sakkversenyt a Művelődési Házban! 

December 15-én, pénteken sok 

szeretettel várjuk a sakkozni vágyókat! 

KÖSZÖNET! 

Az alábbi segítőknek/támogatóknak szeretnénk köszönetet 

mondani: 

Vadkerti Pékség, Félegyházi Kenyérgyár, Szőke-Tóth 

Mihály Bócsa Polgármestere, Félegyházi Rendőrség, 

Kátai Tibor és a Csűrcsavaró Néptánc Együttes, Kedves 

Bírópár: Tóth Tibor és Bozsó Judit Viktória, Szabó László 

Polgármester Úr, Juhász-Team, Ficsór István, Kósa István, 

Polgárőrség, Polgármesteri Hivatal brigádja, Szeleczki 

Sándor, Ifj. Hegedűs László és Családja, Endre László és 

Neje, Bori István, Bálint Dezső és munkatársai, Feketéné 

Szűcs Zsuzsanna és Szikszai Nikolett óvó nénik és ügyes 

kis csoportjuk, valamint a menettáncban résztvevők.  

Ezen kívül hálás köszönettel tartozunk a falu aprajának és 

nagyjának, hogy különböző formában (süteménysütés,  

kenyérkenés, díszítés, forralt borkészítés, kínálás és egyéb  

tevékenységek) hozzájárult az idei szüreti rendezvényünk 

sikeres megrendezéséhez.  

Jövőre is várunk mindenkit szeretettel. 

Köszönettel: Alsómonostoriak!  

 



Iskolahírek-október 

 Október 16-án fogadóestet tartottunk intézményünkben, 

köszönjük a szülők érdeklődését! 

 Ünnepnap a régi-jelenlegi tantestületben: 90. 

születésnapján köszöntöttük október 19-én Szemerédyné 

Erzsike nénit, iskolánk nyugdíjas tanárát, volt 

igazgatóhelyettesét, kedves Kollégánkat-tanárunkat 

otthonában, kellemes délutánt töltve együtt- nyugdíjas 

pedagógusok, jelenlegi kollégák. Köszönjük szépen a 

vendéglátást, innen is további jó egészséget, még sok-sok 

tartalmas évet kívánva! 

 Október 20-án ’56 hőseire emlékezve a 7. osztályosok 

műsorával idéztük fel a 61 évvel ezelőtti eseményeket. Az 

osztály Fazekas Szilvia tanárnő vezetésével készült az 

ünnepélyre. 

 Október 25-én pályaválasztási szaktanácsadók érkeztek a 

8. osztályos gyerekekhez, szülőkhöz - csoportos, egyéni 

foglalkozásokat, szülői értekezletet tartva. 

 Október 25-én a 8. osztályosok pályaválasztási kiállításon 

voltak Kecskeméten. Köszönjük Feketéné Papp Éva 

osztályfőnöknek a szervezést, a kíséretet! 

 Az őszi szünet előtt a DÖK szervezésében október 25-én 

udvargereblyézésre került sor, a munka után pedig a 

szórakozásé volt a főszerep!A tornacsarnokban október 

27-én megtartott Halloween - buli fergetegesre sikerült. 

Köszönjük Juhász Máriának, Eőriné Tényi Tímeának, 

Borbola Józsefnének, Scholtz Brigittának a főszervezést, 

külön köszönet Nemes Imrének, Kósa Istvánnak a 

zeneszolgáltatásért, a kiváló hangulatért, Vaska-Potharn 

Attilának köszönjük a fénytechnikát, a Polgárőröknek a 

segítséget, a kedves Szülőknek a finomságokat, 

Kollégáinknak a háttérmunkákat, a felügyeletet! 

 Október 10-én, pénteken a Szociális Szolgáltató Központ 

időseivel együtt ünnepelték a 4.-esek a diófákat és az 

„Életet” Endre Gábor és Pappné Németh Gabriella 

felkészítésével, valamint ezen a napon zajlott Rekedt-

Nagy Gréta előadása a 4. és az 5. osztályokban az 

internethasználat veszélyeiről a DADA program 

keretében- a DÖK jóvoltából. 

Jó hírek!  

 Az őszi szünetben –tankerületi forrásból- megújult az 

alsós folyosó padlózata: a régi linóleumpadlót 

hidegburkolatra cserélték. Köszönjük Vidéki Zsolt 

vállalkozónak az együttműködést, a rugalmas, gyors 

megvalósítást! 

 Az óvoda és az iskola közös alapítványa  az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Menő Menzák 

az iskolában” című pályázaton 20 millió forint vissza nem 

térítendő támogatást nyert . A Mit (t)egyél, hogy jól 

(l)egyél? című projekt több mint 20, az egészséges 

étkezéssel és életmóddal kapcsolatos programot tartalmaz, 

mindamellett, hogy megújul az ebédlő, illetve a konyha 

technikai eszköztára is.  

Köszönetünk illeti azt a „csapatot”, akik szabad idejüket, 

estéiket, éjszakáikat is feláldozták azért a nyári szünetben, 

hogy  a pályázat külső megbízás nélkül készüljön el -akik 

a projekten dolgoztak: Borbola Józsefné, Bozorádiné Deli 

Klára, Fekete Katalin, Eőriné Tényi Tímea,Kiri Sándorné, 

Kovácsné Kiss Éva, Szűcs Tibor- és aki végig a 

segítségükre volt: Tóth Mariann. 

A projekt 2018 januárjában kezdődik, kérjük, használják 

majd ki a vendégelőadók, programok adta lehetőségeket, 

figyeljék a felhívásokat! 

Aktuális: 

Iskolánkban 2017. november 20-24-ig NYÍLT ÓRÁK 

HETÉT tartunk. Kérjük a szülőket, figyeljék a látogatható 

órák időpontjait, használják ki a lehetőséget! 

Az iskola vezetősége 

VII. Juhász Károly Sakk Emlékverseny 

A VII. Juhász Károly Sakk Emlékverseny 2017.11.04-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 Szabó László Bugac Nagyközség polgármestere a 

versenyt ünnepélyesen megnyitotta, majd Varga Klára a 

verseny főbírója a BLITZ- OPEN csoport bírója és Seres 

László a BKMSSZ főtitkára az AMATŐR-VILLÁM 

csoport bírója a szabályokról tájékoztatta a játékosokat. 

Ebben az évben is két csoportban játszottak a versenyzők: 

BLITZ-OPEN és AMATŐR-VILLÁM  

A végleges regisztráció után, összesen 65 játékossal 

történt meg az első forduló párosítása. 

A verseny 9 fordulóban, 2×5 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 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 Óvodás és Általános Iskoláskorú 

Gyermekekért Alapítványa  

- Varga Klára főbíró 

- Seres László BKMSSZ főtitkára, versenyigazgató 

- Bozorádiné Deli Klára  

- Károly anyukája Marika néni és családja 

- Juhászné Kati és családja 

- a bugaci sakkozó gyerekek és családjuk 

- Horváth Sándorné  

- Klimó Imréné 

- Varga József és családja 

    Körmendi Etelka 

         főszervező                                                                                                           

 



A Hála… 

…csodálatos dolog annak, aki szíve teljes 

melegével,őszintén tud hálát adni az életért(50-60-70-

80-90 évért) mely körülvett minket szépségével, 

kihívásaival, titkaival, aki el tudja fogadni,hogy a jó és 

a rossz része az életnek, aki feledni tudja a bánatot és 

képes megbocsájtani a rosszat, aki leborulva tud kérni 

és nem kiborulva akarja megvalósítani, amihez egyedül 

már kevés, aki fel tudja adni egoizmusát egy 

közösségért, aki elfogadja, hogy a korunknál fogva 

egyre többször van szükségünk vigaszra, melyet Isten 

végtelen szeretete, kegyelme által kaphatunk, aki nem 

zúgolódik, hogy a hazavezető út minden reggel egyre 

hosszabb. Aki hisz abban, hogy az Úr ajándéka maga 

az élet és a természet, mely folyamatosan körülvesz 

szépségeivel. Például az Ősz, amikor a szivárvány 

színeivel hullajtja zöld lombkoronáját az erdő, jelezvén 

milyen szép tud lenni az elmúlás is. Így szeretnénk 

megélni, élvezni és lehullajtani életünk fájának leveleit 

egy csendes, boldog naplemente alatt, a tisztesség 

örökségét hagyva magunk után. Ezekkel a 

gondolatokkal köszöntöm születésük kerek 

évfordulóját ünneplő klubtársainkat. Külön tisztelettel 

köszöntöm Szemerédyné Erzsike nénit a 90.-ik 

évforduló alkalmával. Vezetője volt a Nyugdíjas 

Klubnak sok-sok éven át. Értéket teremtett. Létrehozott 

egy kis közösséget, mely évekkel ez előtt Baloghné 

Marika vezetésével már bontogatta szárnyait. 

Megerősítést nyert, hogy nem az a magányos, aki 

egyedül él, hanem az, aki elzárkózik, nincsenek céljai, 

és akit nem szeretnek. Köszönjük munkáját és az 

alapokat, melyre építve egyre szorosabb egységet 

alkotva – köszönöm a klub minden tagjának- 

folytatjuk. Isten áldását kérjük további életére. Jó 

egészséget, békét, boldogságot, megérdemelt tiszteletet 

volt tanítványai és a lakosság részéről. 

Nyugdíjas Klub és vezetőjük Lesták Sándorné 

HÁZHOZ MEGY A MIKULÁS! 

December 5-én házhoz megy a Mikulás!  

Kedves Szülők, Nagyszülők, Keresztszülők! Ha 

szeretteiknek a MIKULÁSSAL szeretnék elküldeni 

ajándékaikat, december 4-ig jelezzék az Óvodában illetve 

a Művelődési Házban! E díjtalan szolgáltatást a község 

minden lakója igénybe veheti! Csak az előre jelzett 

igényeket tudjuk teljesíteni! 

Tisztelettel hívom Önt és kedves családját 

festményeim önálló kiállításának megnyitójára! 

Helyszín: Rigó József ÁMK Művelődési Ház 

                     (Bugac, Béke u. 27.) 

Időpont: 2017. 

november 10.  17 óra 

A kiállítás november 

24-ig látogatható!            Bereczki Károly  

 

 

 

  

 


