
 

                         
TISZTELT BUGACI 

BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 

BUGACI GITÁREGYÜTTES 

KONCERTJE 
A Községi Gitáregyüttes szeretettel meghívja Önt 

és kedves családját 

 2018.  február 3-án,  

/szombaton/ 16.00 órakor  

kezdődő koncertjére  a Művelődési Házba! 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRNAK A 

SZERVEZŐK! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMEEGGHHÍÍVVÓÓ  

VIRÁG MÓNIKA TÖRTÉNELEM 

EMLÉKVERSENY 

2018.  február 2-án /pénteken/ 

 14 órakor a  

MŰVELŐDÉSI HÁZBAN! 
 

ISKOLAHÍREK-AKTUÁLIS IDŐPONTOK 

Ezúton tájékoztatjuk a kedves Szülőket 

intézményünk elkövetkezendő –félévi- aktuális 

időpontjairól, programjairól: 

 Január 25. Megkezdődik a Menő 

menzák az iskolákban-„Mit (t)egyél, 

hogy jól(l)egyél?”-EFOP-1.8.5—17-2017-

00244 nyertes alapítványi pályázati 

projekt- Kérdőívek kitöltése dietetikus 

szakember irányításával. 

 Január 26. -1. félév vége 

 Február 1-ig félévi bizonyítványok 

kiosztása 

 Február 2. igazgatói szünet 

                   Virág Mónika Történelem 

Emlékverseny (Művelődési Ház, 14 óra) 

 Február 5. igazgatói szünet-félévi 

nevelőtestületi értekezlet 

 Február 5-9-ig félévi szülői értekezletek 

megtartása 

 Február 16. alsós-felsős farsang 

 Február 24. Szülői Közösségi Bál 

Intézményünkben ezen időszak alatt péntekenként 

folyamatosan zajlanak a Bugac-Kupa mérkőzései. 

Aki teheti, jöjjön el, szurkoljon a bugaci 

gyerekeknek!!!! 

Köszönjük az eddigi támogatásokat, kérjük, 

adója 1%-ával idén is támogassa a Bugaci 

Óvodás és Általános Iskoláskorú Gyermekekért 

Alapítványt! 

Az alapítvány adószáma: 18353509 1 03 

                                      Az iskola vezetősége 

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 

2018. január 
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Meghatódva, szép élményekkel gazdagodva 

térhettünk haza dec. 21.-én a Karácsonyi ünnepség 

után. 

Köszönet… 

- az óvodás Nyuszi csoport szereplőinek mosolygós 

arcáért, tiszta tekintetéért, melyből égetően 

sugárzott a hit és a szeretet 

- az óvónénik felkészítő munkájáért 

- a szülőknek, akik elhozták gyermekeiket 

- a 3. osztályosok szívet-lelket betöltő előadásáért 

- a tanítónénik ötleteiért, mely igazolta, hogy a 

gyermekek csodákra képesek, ha van miért. 

- a furulyásoknak és a Népdalkörnek, igazi 

karácsonyi hangulatot teremtő dallamaiért, ismét 

bizonyítva: „a zene mindenkihez egyformán szól és 

megérint minden szívet.” 

- Móra Lászlónak, hogy megírta ’Karácsony édes 

ünnepén’ című versét, mely igazi útmutató a Kis 

Jézus születéséhez vezető úton 

-a Refomátus Gyülekezet különleges technikával, 

mély érzelmekkel átszőtt, könnyeket fakasztó 

perceiért. 

- mindenkinek, aki ötleteivel, munkájával 

feldíszítette a termet, ahol az emberré lett szeretet 

jelenlétét érezhettük. 

- a Nyugdíjas Klub tagjainak a szeretetteljes óráért, 

lilahagymás zsíros kenyérért, stb., az ünnepség 

után. 

- Szabó László polgármester úrnak, a Félegyházi 

Pékség támogatásáért-/és gyűjtsetek erőt, számítunk 

rátok/ 

Börcsök Erzsébet ajándékáért, valamint következő 

mondatáért: „ha valamiben tudok segíteni, 

szóljatok” 

A maga módján mindenki köszönetet mond és hálát 

ad valamiért. 

A karácsonyi lelkület ünnepi díszben várja a 

„csodás ajándékot” Jézust, aki oly csendesen, oly 

halkan jön közénk, és Isten áldása betölti az 

emberek szívét. 

Az ünnep elteltével őrizzük meg a karácsony 

semmihez sem fogható, lelket simogató csendjét. 

Lesták Sándorné 

Kodály Zoltán emlékév 2017. 

„Zene nélkül nincs teljes ember”. Ez volt eszmei és 

gyakorlati munkásságának lényege. 

Kodály Zoltán a 20. sz. egyik kimagasló 

egyénisége. 

Háromszoros Kossuth díjas zenetudós, 

népzenekutató, a Magyar Tudományos Akadémia 

tagja.   

1882. dec. 16-án született Kecskeméten. 

Szülei zenét szerető emberek, így gyermekéveit 

zenei környezetben élte.  

1900-ban a Pázmány Péter Tudományegyetem 

magyar-német szakára, valamint a Zeneakadémiára 

is beiratkozott. 

Természetesen egész élete a zeneszerzésről, zenei 

nevelésről szól, tevékenységének fő célja a 

kiművelt zenei hallás és értelem. 

Népzenei, népdalgyűjtő munkássága teszi 

különösen híressé, melyet barátjával, Bartók 

Bélával együtt is végeztek. 

Vallja, hogy a magyar népdal nemcsak a falusi élet 

visszhangja, hanem az „Egész magyar lélek tükre”. 

„Százhangú orgona a magyar népzene”- jelzi a sok 

népdalfeldolgozás, vegyeskari művek, daljátékok, 

bicíniumok, stb. 

Világhírűvé lett zenei, tanítási-nevelési módszere, 

mely Kodály-módszerként terjedt el Japántól 

Amerikáig, a zenei műveltség meghatározó ereje. 

Róla emlékeztünk 2017. dec. 16-án, születésének 

135. halálának 50. évfordulója alkalmából. 

 Tőle tanultuk: „Mélyebb zenei műveltség csak ott 

fejlődött, ahol ének volt az alapja”. Az emberi hang 

a legszebb hangszer lehet a zenekultúra termőtalaja. 

Kodály Zoltán álma az „Éneklő Magyarország” 

akkor valósul meg, ha az énekórák száma 

növekszik, mely az éneklés megszerettetésének 

feltétele. 

                „Legyen a zene mindenkié” 
                                             Herbály Jánosné 

Báli beharangozó 

Ha a 60-as, 70-es években voltál 

fiatal és szeretted a pöttyös ruhát 

és a bubi frizurát,de ha a 80-as, 

90-es években voltál fiatal, 

amikor „mindenki táncol” akkor 

öltözz annak megfelelően…öltsd 

magadra válltöméses ruhádat, csináltass 

oroszlánsörény frizurát vagy kreppeltesd be a 

hajad, LEGYÉL FELTŰNŐ, tarkítson rikító 

szemfesték,lógjanak rajtad gigantikus méretű 

őrült láncok…de ha nincs kedved beöltözni akkor 

egyszerűen csak vedd fel legkényelmesebb báli 

ruhádat és gyere nosztalgiázz velünk 2018. 

február 24-én az iskolai szülői közösség 

jótékonysági Nosztalgia 

bálján!!! További részleteket a 

hamarosan megjelenő plakáton, 

a honlapon vagy az aktuális 

Polgármesteri Hírlevélben 

olvashattok! 

Szeretettel várunk mindenkit! 

Iskola Szülői Közössége         


