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TISZTELT BUGACI
BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK!

BUGAC KÖZSÉGI SZINTŰ PROGRAMOK

Hivatali tájékoztató

2018.

Február 15.-től Dr. Fröschl - Nagy Péter - közös
megegyezéssel – nem folytatja munkáját jegyzőként
Bugacon. Az állás kiírásra került, az átmeneti
időszakban a helyettesítést Dr. Faragó Zsolt,
Kiskunfélegyháza jegyzője látja el. Ügyfélfogadásra
előre egyeztetett időpontban van lehetőség a
06/76 575 100-as telefonszámon.
ORTOPÉDIAI SZAKRENDELÉS
IDŐPONT: 2018.FEBRUÁR 27. DÉLUTÁN 14.30ÓRÁTÓL
RENDEL: DR. SZÉKELY SÁNDOR ORTOPÉD SZAKORVOS
JELENTKEZNI LEHET:
RICZÁNÉ PALLAGI PIROSKA
TEL.: 06/30-522-8057
ILLETVE SZEMÉLYESEN A RENDELÉS IDEJE ALATT
BUGAC, BÉKE U.4./VÉDŐNŐI RENDELŐ/
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT TISZTELETTEL VÁRUNK:
GLOBAL VITAL GROUP KFT

Felhívás
2018. február 1-től Mészáros-Kósa Adrienn
védőnő helyett, Péter- Szabó Anna védőnő látja
el a körzetet!
Csecsemő tanácsadás: Szerda: 8.00-10.00
Várandós tanácsadás: Szerda: 10.00-12.00
Elérhetőség: 06/70/850-8352
Tájékoztatás ADÓ 1% felajánlásról
A 2017. rendelkező évre regisztrált szja 1%-os
kedvezményezettek civil szervezeteink közül:
Adószám
18349898-1-03

18353509-1-03
18353994-1-03

Kedvezményezett neve
Nagycsaládosok Bugaci
Egyesülete
Bugaci Óvodás és
Általános Iskoláskorú
Gyermekekért Alapítvány
Bugaci Futóhomok
Ifjúsági Egyesület

Február 24.
Március 15.
Április 13.
Április 28.
Április 29.

Iskolai Szülői Közösségi Bál
Községi szintű ünnepség
Költészet napja
Hétszínvirág
Disco Nagycsaládos Egyesület
szervezésében
Április 30.
Bugacpusztaháza Majális
Május 12.
Abonyi Imre Fogathajtó Fesztivál
Május 19.
Tavaszköszöntő családi nap
Alsómonostoron
Május 25.
Gyereknap
Június 2.
Nemzeti Lovas Színház
Június 30.
Falunap
Július 6.
Nemzeti Lovas Színház
Július 14.
Vacsora fehérben
Július 21.
Családi régiós nap
Július 28.
Búcsú Nagybugac
Július 29.
Búcsú Alsómonostoron
Augusztus 10-12. Kurultaj
Augusztus 18. Retro disco a Művelődési Háznál
Augusztus 20. Szent István Ünnepe –ünnepség
Augusztus 26. Búcsú Bugacon
Szeptember 1. Nemzeti Lovas Színház
Szeptember 15. Nyárbúcsúztató Családi Sportnap
Szeptember 29. Szüreti mulatság Bugacon
Október 1.
Idősek napja
Október 20.
Szüreti felvonulás és mulatság
Alsómonostoron
Október 23.
Nemzeti Ünnep-koszorúzás,
Emlékest
November 3. Juhász Károly Sakk Emléktorna
November 24. Óvodai Szülői Közösségi Bál
December 2. Adventi gyertyagyújtás
December 5.
Házhoz megy a Mikulás
December 15. Karácsonyi vásár, betlehem kiállítás
December közepe Karácsonyi ünnepség
December 31. Szilveszteri mulatság
Program,- és időpont változtatás jogát fenntartjuk. Idén is
nagy szeretettel várjuk Önöket rendezvényeinkre!

Köszönet az iskolából
A Rigó József Általános Iskola 2018. február 2-án, 4.
alkalommal rendezte meg a Virág Mónika Történelem
Emlékversenyt a Művelődési Házban.
A verseny I. Károly és Nagy Lajos király korába, az
1300-as évek történelmi Magyarországába kalauzolta el
a környező településekről érkező 9 iskola 36 diákját
változatos, színes, mozgalmas feladatokkal, valamint a
kor hangulatát idéző díszletekkel, melynek központjában
idén egy hatalmas lovagvár állott.
Köszönjük szépen a zsűri tagjainak, hogy megtisztelték
intézményünket,
településünket
jelenlétükkel,
munkájukkal! A zsűri tagjai voltak:
Lezsák Sándor (országgyűlési képviselő, a Magyar
Országgyűlés alelnöke, magyar-történelem szakos
pedagógus)
Zsámboki Anna (Kecskeméti Tankerületi Központ
igazgatója)
Dr. Rosta Szabolcs (Katona József Múzeum igazgatója)
Hálás köszönettel tartozunk az iskola kollektívájának,
akik a verseny előkészületeiben, lebonyolításában részt
vettek, külön köszönet illeti Juhász Mária tanító nénit a
díszlet megtervezéséért, kidolgozásáért. A verseny
szakmai tartalmát, a feladatokat Megyeri Zsolt, Kiri
Sándorné, Lantos-Czakó Szimonetta, Kovácsné Kiss Éva
készítették elő.
Köszönjük a támogatást:








a Virág családnak
Lezsák Sándornak és a Lakiteleki
Népfőiskolának
a bugaci Önkormányzatnak
a Hírös Doboz Kft-nek
Vaska-Potharn Attilának
a Művelődési Ház dolgozóinak
magánszemélyeknek

Helyezések:
I.
II.
III.

„Mini a túra” expedíció (Rigó József
Általános Iskola, Bugac)
Nagy Lajos jász bandériuma (Szent László
Általános Iskola Jászszentlászló)
József Lovagrend (József Attila Általános
Iskola, Kiskunfélegyháza)

Gratulálunk minden csapatnak, külön az I. helyezést
elért bugaci gyerekeknek: Csendes Kristófnak,
Kertész Napsugárnak, Szűcs Annának, Varga
Mihálynak!
A verseny eredményhirdetésén a bugaci Önkormányzat
múzeumbelépőt ajándékozott a híres Seuzo kincsek
kiállítására a kecskeméti Cifrapalotába a győztes csapat
tagjaival együtt 14 bugaci diáknak. A gyerekek Fekete
Katalin és Megyeri Zsolt kíséretében megtekintették már
a kiállítást, nagy élményt szereztek. Köszönjük az
utaztatást, a belépőket az Önkormányzatnak!
A II. helyezett jászszentlászlói csapat tagjai pedig Dr.
Rosta Szabolcs felajánlásával juthattak a Seuzokiállításra.

Az iskola vezetősége

Ovi-Bölcsi Hírek
2018. január 30-án és 31-én szülői értekezleteket
tartottunk az óvodai és bölcsődei csoportokban, ahol a
nagycsoportos
szülők
tájékoztatást
kaptak
a
Kiskunfélegyházi
Pedagógiai
Szakszolgálat
munkatársaitól az iskolaérettség kritériumairól.
Február 8-án tartottuk az Óvodában és Bölcsődében a
Farsangot. A Léghajó Színház” Nyuszi Gyuszi a rettentő
nyúl „ című interaktív előadásával indítottuk a napot. A
Szülői Közösség a gyermekeknek a Misi-Süti által
készített „bohóc-tortákkal” kedveskedett – köszönjük,
hogy a tej- és tojásérzékeny gyermekekre is külön
tortával gondoltak. A szebbnél-szebb jelmezeket ezen a
napon a fényképész is megörökítette. A délelőtt további
részében tánccal és mulatsággal űztük el a telet.
Az óvónénik és a kisgyermeknevelők fogadó órákat
tartanak, sok szeretettel várjuk Önöket.
2018. február 23-án Mese Manó Színház látogat el
hozzánk egy interaktív műsorral.
A néphagyományhoz hűen Gergely- nap keretében a
nagycsoportosok az iskolába látogatnak, ismerkednek az
iskolai élettel.
Márciusban Nyílt Nap lesz az Óvodában, melyre
szeretettel várjuk a Kedves Szülőket, és a
nagycsoportosokhoz a leendő elsős tanítókat is.
2018. március 27-én szeretettel várjuk a családokat a
már hagyománnyá vált Húsvéti foglalkoztató
délutánunkra.
Sikeres pályázatok jóvoltából az Óvodának és
Bölcsődének is lehetősége lesz programjainkat bővíteni
és gazdagítani.
Endre Edit - ÁMK Intézményvezető

Ismét megnéztük a Busókat Mohácson
Február 11-én reggel 8 órakor 51 fővel ismét útnak
indultunk Mohácsra, hogy idén is részesei legyünk az
ország egyik legnagyobb, leghíresebb, télűző,
tavaszköszöntő fesztiváljának. 11 óra körül érkeztünk
meg a Busókhoz.
A vásárosok már kipakoltak,
sátraiknak se végük, se hosszuk. Bármerre indultunk,
mindenhol színpadokba, különböző programokba
botlottunk, mindenhol szólt a zene. Közben busók,
’sokac’ lányok, ronda banyák járkáltak fel s alá, akik
hangos
kiáltozással,
kerepeléssel,
zajongással
készülődtek a nagy napra. Mire feleszméltünk, délutánra,
már akkora volt a tömeg, hogy egy tűt sem nagyon
lehetett volna leejteni. Amerre néztünk borzas állatbőrbe
öltözött, maszkot viselő embereket, álarcosokat,
maskarásokat, szép viseletbe öltözött lányokat,
úgynevezett ’szép busókat’ láttunk. A programok között
a leglátványosabbak, busók átkelése a Dunán, a
felvonulás, a kimúlt telet jelképező fakoporsó vízre
bocsátása, valamint a hatalmas máglya elégetése volt.
A busójárás az emberiség szellemi kulturális
örökségeinek UNESCO-listáján 2009 óta szerepel, és
2012 óta hungarikumnak számít. Nem hiába, hisz több
mint 80 ezer látogatót vonz, csak vasárnap, számlálásom
szerint, legalább 15 helyszínen, több mint 30
programmal vártak bennünket, látogatókat.
–Hogy elfáradtunk-e? Elfáradtunk! (A buszon hazafele
nagy volt a csend.  )
–Hogy jól éreztük-e magunkat? – ’Na’, de milyen jól! 
Rigó József ÁMK Művelődési Ház
Borics Krisztina

Nagycsaládosok Bugaci Egyesülete
eseményei 2017

melynek termékeit értékesítettük a karácsonyi
vásárban.

Az elmúlt 2017-es év is sok programot tartogatott
számunkra.
Márciusban Csongrádra utaztunk vezetőképzőre,
ennek keretében önkéntesek köszöntésére került
sor a Dél-Alföldi régión belül. Itt megtisztelt
jelenlétével minket az Országos NOE vezetője is
aki felköszöntötte az általunk köszöntésre
érdemes önkéntest akinek kiválasztása nem volt
egyszerű hiszen sok remek ember érdemes lenne
erre a köszöntésre , végül Tóth Ottónéra esett a
választás..

December
közepén
adományt
kaptunk
Orosházáról illetve Kecskemétre utazunk a
Kormányhivatalba ahonnan tartós élelmiszert,
ruhaneműt, játékokat kaptunk. A falukarácsonyi
ünnepség után kiosztottuk családjainknak a
nagylelkű
adományozóinknak
Börcsök
Erzsébetnek, Félegyházi Pékségnek köszönhetően
összeállított csomagokat, ezzel is kiegészítve a
karácsonyi ünnepet. Az ó évet jó hangulatú
diszkóval búcsúztattuk el.

Áprilisban húsvéti készülődést szerveztünk a
Művelődési házzal közösen melyen minden
gyermek részt vehetett. Májusban Budapestre
utaztunk a Családok világkongresszusára ahol
közel négyezer ember volt jelen. Még ebben a
hónapban részt vettünk a Fővárosban 50 fővel a
NOE által szervezett gyermeknapon is, jártunk a
vidámparkban, állatkertben és a sok szórakozást
nyújtotta forgatagban.
Júniusban családjaink részére tartottunk egy kis
kikapcsolódást ebben a rohanó világban . A
falunapon sütöttük a nagy mennyiségű palacsintát
az érdeklődőknek . Beneveztünk a főző versenyre
is .
Júliusban ruhavásárt tartottunk, adományt
osztottunk melyet Orosházáról kaptunk. Ebben a
hónapban sikeresen pályáztunk belsőpályázaton
és nyertünk egy 8*4 méteres rendezvénysátrat.
Augusztusban Balatonalmádiba mentünk nyaralni
60 fővel, gyönyörű időt fogtunk ki. Ősök napján
segédkeztünk a parkoltatásnál. Szeptemberben,
kemencében sült kenyérlángost kínáltunk a
szüreti napokon a borutcában. Szeptember végén
ünnepelte az Országos NOE a 30. születésnapját,
amit Szarvason ünnepeltünk. Közel 70 fővel
utaztunk ahol tartalmas és szórakoztató
programokon vehettünk részt. Családjainknak ez
a nap szinte ingyenes volt, hiszen pályázatból
nyert pénzből finanszíroztuk a kiadások nagy
részét.
Októberben ismételten lehetőségünk nyílt
önkénteseinknek, Falusi Lászlónénak és Szabó
Zoltánnak megköszönni önzetlen munkájukat erre
Újkígyóson került sor.
Decemberben elején a Fővárosi Nagycirkuszt
látogattuk meg vonatos kirándulás keretében 50
fővel . A művelődési Házban mozi vetítést
tartottunk utána vártuk a gyerekekkel a mikulást .
Ünnepségünk után csomagot
osztottunk
családjainknak. Karácsonyi vásárra készülődtünk,

Reméljük az előttünk álló év is legalább ennyire
tartalmasan és kihívásokkal telik el .Ezúton
szeretném megköszönni minden tagcsaládunknak
, a művelődési Ház dolgozóinak ,a Polgármester
uraknak mind az Önkormányzat képviselő
testületének ,dolgozóinak és mindenkinek aki
akár anyagi ,akár szóbeli segítséggel támogatott
minket.. Reméljük továbbra is tudjuk egymás
munkáját segíteni, támogatni.
Ha van három gyermeke és szeretne aktív
tagja lenni az Egyesületünknek keressen
minket a Misi-Sütiben Antalné Orsit, vagy
telefonon 06 70 453 9554.
Nagycsaládosok Bugaci Egyesülete
-

