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TISZTELT BUGACI
BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK!
2018. ÉVI
KÖZMEGHALLGATÁSOK-FALUGYŰLÉSEK
BUGAC és BUGACPUSZTAHÁZA
TELEPÜLÉSEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI
TISZTELETTEL MEGHÍVJÁK ÖNT AZ EZ ÉVI
KÖZMEGHALLGATÁSOKRA (FALUGYŰLÉSRE)

LAKOSSÁGI SALAK, PERNYE ÉS HAMU
GYŰJTÉSÉRŐL

December 03. /hétfő/ 18.00 órakor
Bugacpusztaházán /IKSZT ÉPÜLET/

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a kihűlt salak,
pernye és hamu begyűjtését 2018. december 03-tól /hétfő/
2019. április 30-ig (kéthetente a páratlan héten)
megkezdjük Bugac belterületi, alsómonostori és a
bugacpusztaházi belterületi utcákban. A salakot megfelelő
teherbírású és nem sérült zsákokba kell kihelyezni reggel
7.00 óráig a közterületen jól látható helyen. Amennyiben a
szállítás napja ünnepnapra esik, úgy a következő
munkanapon történik meg az elszállítás. A zsákok
egyenkénti súlya a 30 kg-ot nem haladhatja meg!

December 04. /kedd/ 17.30 órakor
Alsómonostoron /volt Csenki iskola/

A TÉLI IDŐSZAK ALATTI KÖZTERÜLETEK
HASZNÁLATÁRÓL

Helyszíne, időpontja:

December 05. /szerda/ 17.30 órakor
Bugacon /Művelődési Ház/
Kérjük szíves részvételüket!

Szabó László

Kerekes László Zoltán

FELHÍVÁS
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a téli
rezsicsökkentés (12.000,-Ft-os támogatás) nem
azonos a szociális célú tűzifa támogatással! A téli
rezsicsökkentés egyszer volt igényelhető (2018.
október 15-ig), azok részére, akik gázfogyasztási
jóváírást nem kaptak.
A szociális célú tűzifa támogatásra pedig az
Önkormányzat évente pályázik.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a szociális célú
tűzifa támogatásra a kérelmet 2018. november 30-ig
lehet benyújtani a szociális ügyintézőnél.

Mayer Ferenc
KEDVES BUGACI ÉS BUGACPUSZTAHÁZI
LAKOSOK!
A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
FELNŐTT RUHABÖRZÉT TART
A BUGACI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
2018. DECEMBER 01-JÉN
9.00-ÓRÁTÓL 13.00-ÓRÁIG
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRNAK
A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
MUNKATÁRSAI

Tisztelt lakótelek tulajdonosok, telekhasználók!
Mint köztudott a téli időszakban a megfagyott csapadék és
a lehulló igen veszélyes állapotot teremt a közterületeken,
főleg a lakóutakon és a járdákon. Az elmúlt évek
tapasztalataként összegezhetem, hogy a hóeltakarítási
kötelezettségnek a telektulajdonosok nem minden esetben,
sokszor a megszólítás ellenére sem tettek eleget. A járdákon
a letaposott és megfagyott csapadék balesetveszélyes
állapotot idéz elő, mely egy kis odafigyeléssel elkerülhető.
Kérem a lakótelkek tulajdonosait, hogy egy kicsit nagyobb
figyelmet fordítsanak a lakótelkük előtti hó- és
jégmentesítésre, hiszen ezzel óvjuk lakótársaink
egészségét, testi épségét.
Továbbá az utóbbi időszakban történt közterületi
felügyeleti munka tapasztalataként megállapítható, hogy
nem sok előrelépés történt a járműszerelvények telken
belüli elhelyezése irányában. A téli időszakban fokozott
veszélyt jelentenek a közterületen parkoló nagyobb
járműszerelvények, mivel a lecsökkent szélességű
útszelvényben a járműveket kerülgetni kell, ami könnyen
vezethet töréskárhoz vagy koccanásos balesetekhez,
továbbá a szerelvények akadályozzák a közterületi
hóeltakarítási munkák végzését. Ennek elkerülése
érdekében felhívom a járműszerelvények tulajdonosait és
üzembentartóit, hogy a járműveket a saját telkükön belül
helyezzék el, hiszen a vállalkozásuk végzéséhez telephelyet
kellett megjelölni, amely nem lehet közterület. A közterület
foglalás és a téli hóeltakarítás rendeletben előírt
szabályainak betartása végett a Hivatal folyamatos
helyszíni ellenőrzést fog tartani és helyszíni bírságot szab
ki az engedély nélküli közterület foglalásért, illetve a hó és
jégmentesítési
kötelezettséget
nem
teljesítő
telektulajdonosnak illetve telekhasználónak.

Tóth Mihály
Vezető főtanácsos

ISKOLAHÍREK: ŐSZ

Szeptember
 Iskolánk gyermekeinek, a családoknak kitűnő hétvégi
programlehetőség kínálkozott szeptember 15-én a családi
nap keretében. Köszönjük a szervezést a Menő menzák
csapatának, segítőiknek, a szülőknek, kollégáknak!
 Egy egész hetünk szólt az egészséges életmódról a Menő
menzák pályázat, valamint a Diákönkormányzat
programjainak
keretein
belül:
zöldségszobrászat,
gyümölcssaláta-készítés, előadások, ebédlő-dekorálás…
 Ezen program keretein belül lehetett vendégünk Dr. Zacher
Gábor, aki mindennapi függőségekről beszélt gyerekeknek,
felnőtteknek.
 „A bugaci kincsesláda” pályázat kapcsán szeptemberben
420 diák érkezett Bugacra környező iskolákból, akik az őszi
témanapok kapcsán a „Bugaci Aranymonostor”-ral
ismerkedhettek meg. Az együttműködő iskolák diákjai,
tanárai jól érezték magukat településünkön. Köszönjük Dr.
Rosta Szabolcsnak és az ásatás régészeinek a
terepgyakorlatot, Szabó László polgármester úrnak az
előadást, a Táltos panziónak a helyszín biztosítását, a
Karikás csárdának a vacsorát. A program szervezésében,
lebonyolításában az iskolát Kiri Sándorné, Scholtz Brigitta
és Kovácsné Kiss Éva képviselte. Köszönjük Tóth
Marianna háttérmunkáját!
 A községi szüreten kézműves kollégáink segédkeztek:
Feketéné Papp Éva, Molnár Ágnes Lotte és Scholtz Brigitta
fogadták a gyerekeket.
Október
 Október 1-jén, az idősek világnapja alkalmából 4.
osztályosaink kedveskedtek a jelenlévőknek. Köszönjük a
felkészítő munkát Fodor Béláné tanító néninek!
 Október 5-én az aradi vértanúkra emlékeztünk a 6.
osztályosok műsorával, Székely Gyuláné és Vikor Csabáné
Makai Adrienn osztályfőnökök vezetésével.
 Október 15-től 4 napot tölthetett 2 diákunk a Vackorvár
erdei iskola táborában a kecskeméti tankerületnek
köszönhetően. A gyerekek utaztatását Kiri Sándorné és
Fazekas Szilvia segítette.
 Fogadóestet tartottunk- köszönjük, hogy ilyen sokan
érdeklődtek gyermekeik iskolai élete iránt!
 Októberben a 7.-es gyermekeink Erdélybe kirándultak. A
„Határtalanul” pályázatnak köszönhetően valósult meg a
program, ahol 3 iskola (Jakabszállás, Fülöpjakab, Bugac)
42 tanulója vett részt. A gyerekek megkoszorúzták Hunyadi
Mátyás szobrát, Reményik Sándor sírját. Karitatív
programként, Szovátán a gyermekotthonba látogattak,
ajándékokkal kedveskedtek a Böjte Csaba által alapított
gyermekotthon lakóinak. Megcsodálták a Tordaihasadékot, a Király-hágó természeti szépségét. Jártak a
parajdi sóbányában, Korondon, Vajdahunyad várában.
Felejthetetlen 4 napot töltöttek tanulóink Erdélyben.
Köszönjük a szervezést, a kíséretet Kiri Sándornénak és
Scholtz Brigittának.

 Október 18-án a Ciróka Bábszínházba látogattak a
bérletes alsó tagozatosok Bodor Fiametta, Fekete
Katalin , Juhász Mária, Kalmár Piroska vezetésével.
 Október 19-én tartottuk ünnepi műsorunkat a 8.-os
diákok részvételével, Fazekas Szilvia tanárnő
felkészítésével.
 Október 26-án pályaválasztási kiállításon vettek részt 8.
osztályos tanulóink Fazekas Szilvia, Szűcs Tibor,
Juhász Árpád kíséretében.
November
 Megtartottuk pályaválasztási szülői értekezletünket,
ahol a környező középiskolák képviselői tájékoztatták
7-8.-os diákjainkat és szüleiket a továbbtanulási
lehetőségekről. Köszönjük a nagy érdeklődést az
érintetteknek!
 A DÖK udvartakarítást, gereblyézést szervezett.
Köszönjük!
 November 11-én a Szociális Szolgáltató Központ
szervezésében iskolánk diákjai látogathattak a Katona
József Színházba. Köszönjük a szervezést, Pappné
Németh Gabriellának pedig a csoport kíséretét.
 November 13-án 4.-eseink ellátogattak a Szociális
Szolgáltató Központba, ahol előadásukkal színesítették
a Diófa-ünnepet. Köszönjük felkészítő tanáruknak,
Fodor Bélánénak a munkáját!

Aktuális:
November 19-24-ig nyílt órák hete lesz az iskolában. A
látogatható órákról az osztályfőnökök tájékoztatják a
szülőket.
Köszönet!
Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki segítette a
papírgyűjtést, ezáltal támogatta intézményünket!
Valamint hálás köszönet: Néma Józsefné Klárinak a
PET-palackokért, a papírért, Kőrösné Balla Katalinnak, a
Sallai családnak szintén a papírhulladék beszerzéséért,
ugyanezért köszönet Flóring Lászlónak és Fekete
Katalinnak!
Szeretnénk megköszönni azoknak az elsős-szülőknek
a lelkes segítségét, akik hozzájárultak az iskolai
környezet komfortosabbá tételéhez: Frank-Szabó
József és családja, Császár Attila, Vaska-Potharn Attila,
Bozorádi Mihály, Bozorádiné Deli Klára, Kovács Zsolt.
A DÖK nevében köszönjük Juhászné Kovács Katinak azt
az édességet, amellyel támogatta a diákönkormányzat
munkáját!
Köszönjük Szabó László polgármester úrnak, hogy
ellátogatott az. 5. és a 8. osztályba, ahol „rendhagyó
történelemóra” keretein belül vetítést tartott a
gyerekeknek a helyi ásatás érdekességeiről.

Az iskola vezetése

OVI-BÖLCSI HÍREK

 Szeptember 3-án elkezdődött a 2018-19-es nevelési
év az óvodában, bölcsődében. A pályázatoknak
köszönhetően folytatódtak az előző évben
elkezdődött foglalkozások.
 Szeptember 26-án tartottuk intézményünkben a
Szüreti mulatságot, melyre már hagyomány szerint
meghívtuk az Idősek Otthona lakóit. A Nyuszi
csoportosok vidám műsort adtak elő, majd a
Kölyökidő Alapítványnak köszönhetően, közös
tánccal hangolódtunk a mulatságra.
A jó hangulatú csemegézés után az udvaron az általuk
hozott népi játékokkal ismerkedhettünk meg.
 Szeptember 29-én a nagycsoportosok táncos
műsorral léptek fel a Községi Szüreti mulatságon
Takácsné Vörös Ibolya és Szeleczki Brigitta óvó
nénik felkészítésével.
 Október 1-jén az Idősek Napja alkalmából a
nagycsoportosok köszöntötték a néniket, bácsikat,
Takácsné Vörös Ibolya és Szeleczki Brigitta óvó
nénikkel.
 Október 1-jén indult óvodánkban a nagycsoportosok
részére az INPP-torna, mely segíti az eredményesebb
iskolakezdést. A tornát Szalainé Őrző Emília és
Szikszai Nikolett óvó néni tartja minden reggel.
 Október 2-án ortopédiai vizsgálat volt, amelynek
lehetőségével sok szülő élt.
 Október 4-én fényképész jött intézményünkbe, ahol
családi fotók készítésére is volt alkalom.
 Október 16-án Romhányi Ferenc, az Óvoda-Bölcsőde
fényképésze autózást biztosított az óvoda udvarán a
gyermekeknek, melynek révén egy igazi - mini
járművel - átélhették az autóvezetés élményét.
Ezúton is köszönjük Neki!
 Október 20-án az Alsómonostori Szüreti mulatságon
léptek fel a nagycsoportosok Takácsné Vörös Ibolya
és Szeleczki Brigitta óvó nénik vezetésével.
Ez úton is szeretnénk megköszönni a Kedves
Szülőknek, hogy gyermekeiket elhozták!
 November 8-án Márton-nap alkalmából a „Jól Van
Apjuk” címmel bábelőadást láthattunk, melyre
meghívtuk az Idősek Otthona lakóit is. Nagy élmény
volt mindenki számára.
 November 13-án a Maci csoportból a középsősök
vidám műsort adtak elő a Szociális Szolgáltató
Központ Diófa ünnepén, Szalainé Őrző Emília óvó
néni felkészítésével. Az intézmény dolgozói finom
diós süteményekkel láttak vendégül mindenkit.
Köszönjük a szép délelőttöt!

Endre Edit
ÁMK Intézményvezető

JUBILEUM – 45 Népdalkörünk, a Kálmán Lajos Népdalkör és
Citerazenekar 45 éves. Most 2018. október 27-én
ünnepeltük e jeles évfordulót. Akik ott voltak jubileumi
népzenei estünkön, bizonyára számukra is örömforrás
volt ez a délután. Jóleső érzés volt, hogy közönségünk
megtöltötte
művelődési
házunk
nagytermét.
Nyugdíjasklubunk táncosai is szorgalmasan készültek
e napra, derűt, jókedvet sugárzó táncaik méltán arattak
nagy sikert. Gratulálunk nekik. 1973 novembere óta
népdalkörünknek több száz fellépése volt itthon és
határon túl is. A helyi hazafias ünnepségek,
emlékműsorok, irodalmi és népzenei estek mind a
közművelődést szolgálják. Megyei és országos
találkozókon,
versenyeken
népdalkörök,
citerazenekarok, néptáncosok közt barátságok
születnek; mind - mind bizonyítja népzenénk népdalaink összetartó erejét. Ily módon találkoztunk
Kazincbarcikán a Galagonya Citerazenekarral is.
Csodálatos szívmelengető dalaik, virtuóz játékuk
magával ragadó gyönyörűség. Közönségünk meg is
jutalmazta többszörös vastapssal előadásukat.
Népdalkörünk életében heti próbáink is bizonyítják; a
zene összeköt, a népdal szeretete erősíti barátságainkat.
(Próbáink száma a 45 év alatt 1950 alkalom)
Köszönöm, köszönjük polgármesterünk üdvözlő szavai
mellett ünnepünk támogatását is.
Köszönjük
Önkormányzatunk valamint az Aranyló Kft. és
Csendesné Lajkó Gyöngyi támogatását, segítségét.
Továbbá: Endre Imre, Makány Marika, Borics
Krisztina és segítője, Eszikné Szécsényi Erzsike, Tajti
Anna, Kósa István szíves önkéntes segítségét.
Bozorádiné Deli Klárika és konyhai dolgozóinak a
finom vacsorát. Köszönöm népdalkörünk minden
tagjának aktív segítségét s részvételét a
vendéglátásban.
Ezen az emlékezetes szép napon a főszereplő az ének,
- zene, azaz a népdal volt.
Kodály Zoltán szavaival: „Az emberiség boldogabb
lesz, ha megtanul a zenével méltóképpen élni.”

Herbály Jánosné
népdalkörvezető

AMIKOR MÉG 20 ÉVES AZ EMBER

HÁZHOZ MEGY A MIKULÁS!

Régi- régi dal örökérvényű gondolatai elhangoznak,
megdöbbenve vesszük tudomásul, hogy az öregedés
megállíthatatlan folyamata rajtunk is nyomot hagy.
Köszönet a klub minden tagjának – nem engedjük, hogy
gyökeret verjen lelkünkben. Az idő múlása hűséges társ a
hazafelé vezető úton. Minden életszakasznak meglévő
saját értékei vannak és a mi tagságunk ezekre építve
találkozik minden hó első péntekjén. Így történt ez
novemberben is, ahol abban a hitben köszöntöttük a 65
éves Erzsikét, a 75 éves Icut, hogy csak a szeretet képes
széppé tenni az életet. Varázslatos gyógyító ereje van.
Köszöntöttük Endre Imrét, aki a 80-ik évét tölti.
Köszönjük a köztünk töltött éveket és ahogyan azt
eltöltötted, annyi emberséggel, a szó legnemesebb
értelmében megbízatásaid rabjaként szolgáltad a település
érdekét.
Köszönjük a klub férfitagjainak a 4-ik alkalommal
megrendezett „férfinapot” igen nagy sikerrel.
Hiszem,
- hogy amit teszünk példa értékű.
- hogy mit jelent a közösség
- hogy az összefogásban erő és hatalom van
- hogy egyedül senki sem egész ember
- hogy amikor elhagyod ezt a világot anyagi javaid
másokra szállnak.
Az egyetlen dolog, ami megmarad
Embertársaidra tett hatásod.
Mi ezt tudjuk adni.
A test erőtlen, elfáradt az úton,
De a lélek kész, hogy még adni tudjon.

Kedves Szülők, Nagyszülők, Keresztszülők!
Ha szeretteiknek a MIKULÁSSAL szeretnék elküldeni
ajándékaikat, DECEMBER 3-án estig jelezzék és
hozzák el a csomagokat a Művelődési Házba!
E díjtalan szolgáltatást a község minden lakója
igénybe veheti!
További információk: Borics Krisztina 30/160-3214

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 2-án, vasárnap a reggeli misét
követően, negyed 10 körül gyújtjuk meg az első
adventi gyertyát a Művelődési Háznál elkészített
adventi koszorún, egy kis tea, forralt bor, sütemények
társaságában!
Várjuk Önöket, kezdjük el együtt az ünnepi
készülődést!

Borics Krisztina
Rigó József ÁMK Művelődési Ház

Lesták Sándorné
KÖSZÖNET
Az Alsómonostori Szüreti felvonuláson az alábbi
segítőknek/támogatóknak szeretnénk köszönetet
mondani : Vadkerti Pékség, Félegyházi Kenyérgyár,
Rendőrség, Kátai Tibor és a Csűrcsavaró Néptánc
Együttes, Labdarózsa Nyugdíjas Csoport, Kedves
Bírópár: Kovács László és Kovács Lászlóné, KunSzabó Ferenc, Szabó János, Kósa István,
Polgárőrség, Kovács Imre, Polgármesteri Hivatal,
Polgármesteri Hivatal brigádja, Szeleczki Sándor,
Ifj. Hegedűs László és családja, Endre Edit, Bori
István, Takácsné Vörös Ibolya és Szeleczki Brigitta
óvó nénik és az ügyes nagy csoportjuk, valamint a
menettáncban résztvevők. Ezen kívül hálás
köszönettel tartozunk a falu aprajának és nagyjának,
hogy különböző formában (süteménysütés,
kenyérkenés, díszítés, plakát tervezés, forralt
borkészítés, kínálás és egyéb tevékenységek)
hozzájárult az idei szüreti rendezvényünk sikeres
megrendezéséhez. Jövőre is várunk mindenkit
szeretettel.
Köszönettel: Alsómonostoriak

Decemberi programok a Rigó
József ÁMK Művelődési Házban

December 2.
Adventi gyertyagyújtás
December 5.
Házhoz megy a Mikulás
December 12.
Mézeskalács figurák díszítése, óvodások
December 13.
Mézeskalács-házikó készítés, iskolások
December 14.
Karácsonyi sakkverseny
December 15.
Karácsonyi kézműves-vásár és foglalkozás
December 20. /csütörtök/ 17.00 óra
Karácsonyi községi ünnepség

