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TISZTELT BUGACI
BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK!
KARÁCSONYI VÁSÁR
Köszönjük a 2018-os évet mindenkinek, aki támogatta
Önkormányzataink munkáját: az intézményeink
dolgozóinak, a képviselő-testületeinknek, civil
szervezeteinknek, a lakosságnak!
„Lelkünkben gyújts pici gyertyát, sokat.
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk
törékeny játékunkat, a reményt.”
/Babits Mihály/
Kívánjuk településeink minden lakójának, hogy az
adventi időszakban éljék meg a hitet, a reményt, a
szeretet és az örömöt a négy gyertya melengető lángja
mellett.
Az Ünnep legyen áldott, békés, szeretetteljes, a 2019es esztendő pedig hozzon mindannyiunk életébe
boldogságot, békességet, egészséget, sikereket!

Szabó László

Kerekes László Zoltán

IGAZGATÁSI SZÜNET
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Bugaci
Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi
munkarendjében a TÉLI IDŐSZAKBAN
az igazgatási szünet
2018. december 21. napjától – december 31.
napjáig tart
Az azonnal intézendő ügykörök – haláleset
anyakönyvezése, illetve soron kívül intézendő szociális
ügyek, a 06/30-160-3210 telefonszámon, előzetes
egyeztetést követően elintézhetők.
Szíves megértésüket köszönjük!
TÉLI SZÜNET A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN!
Ked ves Látog atók !
A Művelődési ház 2019 . Január 1 -20. kö zött
ZÁRVA tart!
N yitás : 2 019. januá r 21 .
Programok, melyeket a zárástól független megtartunk:
Január 4. (péntek) Véradás
Január 4. (péntek) Nyugdíjas klub
Január 2., 9., 16. (szerdánként) Jóga
Megértésüket köszönjük!
Borics Krisztina

Szeretettel várunk minden kedves nézelődőt,
vásárlót 2018. december 15-én (szombat)
16 és 19 óra között a Művelődési Házhoz!
A vásárba ellátogatók karácsonyi kézműves apróságokat
vásárolhatnak. Intézményeink és civil szervezeteink forró
teával, illatos forralt borral, meghitt hangulattal várnak
mindenkit a karácsonyi vásári forgatagba!
A gyerekeket kézműves foglalkozással várjuk!
Szeretettel várjuk a család minden tagját!

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG
Sok szeretettel várjuk Önt és kedves családját
2018. december 20-án (csütörtök) 17 órakor
kezdődő ünnepi műsorunkra
a Művelődési Házban!
Jöjjön el családjával és ünnepeljük együtt, egy
közösségként legszebb ünnepünket, a
KARÁCSONYT!

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS
Tájékoztatjuk a tisztelt érintetteket, hogy a
szociális célú tűzifa kiszállítása 2019. januárfebruár hónapban történik.
TÉLI REZSICSÖKKENTÉS
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a 12.000,-Ft
értékű téli rezsicsökkentés támogatást 2019. év
folyamán fogjuk kiutalni a lakosoknak. A
részletekről később értesítjük az érintetteket.
Mayer Ferenc
jegyző
TÁJÁKOZTATÁS
Kedves Látogatók!
A Rigó József ÁMK Könyvtára 2019. január 02-04.
között ZÁRVA TART!
Megértésüket köszönjük!

ISKOLAHÍREK (NOVEMBER-DECEMBER)
Versenyeztünk!!!!:)
November 21-én tanulmányi versenyen vett részt
intézményünk csapata Pálmonostorán. A 7 iskolát
megmozgató vetélkedő a „Mi Gárdonyink” címet kapta,
ahová Gárdonyi Géza életéből és az Egri csillagokból
készültek diákjaink, valamint előzetes feladat egy jelenet
összeállítása volt.
A bugaci iskola csapata kiváló szerepléssel I. helyezést
ért el a vetélkedőn! Gratulálunk!
A csapattagok: Bónus Balázs, Kertész Napsugár,
Seregély Dominik, Szűcs Anna
Felkészítő tanár: Kovácsné Kiss Éva
Programjaink:
 November 30-án 70 felső tagozatos diákunk Budapestre
kirándult. Az 5-6. osztályosok a Világ Múmiái kiállítást
tekintették meg, míg a 7-8.-osok jártak a Terror Házában
is. A gyerekeket Borbola Józsefné, Fazekas Szilvia,
Kovácsné Kiss Éva, Megyeri Zsolt, Scholtz Brigitta,
Szűcs Tibor kísérték. Köszönjük az Önkormányzat
támogatását, amelynek segítségével nagyon jutányos
áron valósulhatott meg a program a történelem iránt
érdeklődő gyerekek számára.
 December 6-án járt nálunk is a Mikulás. Köszönjük a
Szülői Közösségnek és magának a Mikulásnak, hogy
minden évben megszervezik ezt az izgalmakkal teli,
vidám délelőttöt a gyerekek számára!
 December 7-én a Mikulás jegyében diszkót tartott a
DÖK. Köszönjük a szülőknek a hozzájárulást, a segítő
kollégáknak a szervezést, jelenlétet, Vaska-Potharn
Attilának, Csuka Janinak a jó hangulatot, a
polgárőröknek a felügyeletet.
Az adventi időszakban több olyan programunk is van,
amely a várakozás megélését mélyíti:
A 25. Betlehemi jászol kiállítást Budapesten rendezik
meg a Duna palotában. A bugaci Rigó József Általános
iskola csapatának alkotása is részt vesz a kiállításon. A
kiállító tanulók: Petróczi Levente, Latki Fanni, Szabó
Katinka, Fisz Noémi, Fekete Zsuzsanna, Kócsó Krisztián,
Pap Zoltán, Papp Anna, Petróczi Lilla, Korom Balázs,
Tánczos Attila. Köszönjük Feketéné Papp Éva munkáját!
Diákjaink mézeskalácsot készíthetnek a Művelődési
Házban –köszönjük a lehetőséget a Művelődési Ház
dolgozóinak!-, ott leszünk a Szülői Közösséggel együtt a
karácsonyi vásárban ,Juhász Mária, Fekete Katalin,
Kalmár Piroska, Kázmér Klára kézműveskedéssel várják
a gyerekeket , valamint a 3. osztályosok készülnek idén a
karácsonyi ünnepségre Bodor Fiametta, Fekete Katalin,
Juhász Mária, Kalmár Piroska vezetésével.
Aktuális:
A téli szünet december 21-én, pénteken igazgatói
szünettel indul. A szünet utáni első tanítási nap: január 03.
csütörtök

„KarácsonyKor az ember mindig hisz egy
kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem
az egész világ, az emberiség, amint
mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert
nem lehet a csoda nélkül élni.”
/Márai Sándor/
Áldott, békés, csodákkal teli karácsonyi ünnepeket és
boldog 2019-es esztendőt kívánnak Mindenkinek a
Rigó József Általános Iskola dolgozói és diákjai!

Menő menza Bugacon
A 2018. január 1-jétől 2019. június 30-ig tartó Menő
Menzák az iskolákban pályázat adta lehetőségeket
kihasználva számos elméleti és gyakorlati eredménnyel
büszkélkedhet a Rigó József Általános Iskola.
A pályázat egyik legnagyobb feladata az ebédlő felújítása
a nyár folyamán valósult meg, ahol ősztől nemcsak
teljesen új berendezés, megújult vizes blokk, függönyök,
terítők, de új eszközök is várták vissza a tanulókat a
szünetről. Mindezek mellett szeptembertől az ebédlőben
helyet kapott egy dekoratív gyümölcskínáló kosár is,
melynek köszönhetően a gyerekek napi 30-40 kg friss
gyümölcsöt fogyasztanak el a főétkezést követően.
Kiemelt hangsúlyt fektet a pályázati kiírás a
példamutatásra népszerű és ismert emberek által, melyhez
eddig településünkre látogatott Katus Attila, Rubint Réka,
de Dr. Zacher Gábor motiváló szavait is hallhattuk már a
rendezvények során. Nemcsak ismert személyiségek által
kaphatnak kedvet a gyermekek az egészséges
életmódhoz, a Menő Menzák csapata által szervezett
programok is lehetőséget adnak az általános
iskoláskorúak szemléletének kibővítéséhez. A gyerekek
legtöbbször maguk is aktívan rész vesznek a
programokon, melyek közül a legnépszerűbbek a
gyümölcssaláta készítés, a zöldségszobrászat, a smoothie
készítés, a gyógyteák kóstolása és a salátakészítés volt.
A gyerekek tavasztól kezdve részt vesznek a Petróczi
tanyán kialakított tankerti foglalkozásokon, ahol nemcsak
a növénygondozásban gyűjthetnek tapasztalatokat, de az
önállóságra nevelés, a csapatszellem kialakítása is teret
kap. A projekt ideje alatt már eddig is több táplálkozástani
szakember, védőnő, háziorvos, kozmetikus, dietetikus is
rendelkezésre állt a testi-lelki egészség kialakítását
segítve, de tanácsadással egybekötött egészségfelmérésre
is volt lehetőségük a diákoknak és családtagjaik számára.
Így a pályázat félidején túl szeretnénk köszönetet
mondani a pályázatban minden közreműködőnek, akik
bármilyen módon hozzájárultak a programok sikeréhez,
segítve ezzel egy egészség tudatosabb generáció
kialakulását. Köszönet a programokon résztvevőknek,
buzdítva mindenkit a további rendezvények látogatásaira
is.
A Menő Menzák csapata

OVI-BÖLCSI HÍREK

 November 17 -én megtartottuk a Jótékonysági
Bálunkat, amely sikeresen és jó eredménnyel zárult.
Szeretnénk megköszönni a szervezőknek, segítőknek
és a fellépőknek az áldozatos munkájukat.
 November 27-én EFOP 3.9.2-16-2017-00010 Humán
kapacitások projekt keretében a Fénykörközösség
bábelőadást tartott a gyermekeknek, ezt köszönhetjük
Császár Hannának és Szüleinek, aki részt vett a
rajzpályázaton és első helyezést ért el. A gyermekek
ajándékba megkapták a bábelőadás kellékeit és még
különböző rajzeszközöket is. Ezen a napon Hanna is
megkapta az első helyezésért járó díjat. Gratulálunk
és még egyszer köszönjük a gyermekek nevében is.
 November 30-án elkezdődött az Adventi időszak az
óvodában és bölcsődében.
 December 1-jén Nevelés nélküli napot tartottunk az
Intézményben. Köszönjük a szülőknek, hogy
megoldották gyermekeik elhelyezését.
 December 4-én Nyílt napot tartottunk a Maci és a
Nyuszi csoportban. A szülőknek még fogadóórákon
is volt lehetőségük részt venni, ahol bővebb
információt is kaphattak gyermekeikről. Köszönjük a
szülők érdeklődését.
 December 6-án megérkezett az óvodába és
bölcsődébe a Mikulás, akit elkísértek a jó
krampuszok is. Minden gyermek örömmel vette át
Tőle az ajándékot.
 Szeretnénk megköszönni a bölcsődések nevében az
ajándékba kapott kis kötényeket Dr. Könyves Mónika
gyógyszerésznőnek, aki Plattner Éva által biztosított
anyagokból készítette el őket.
 December 12-én a Művelődési Ház szervezésében,
mézeskalács díszítésben veszünk részt. Köszönjük a
dolgozóknak és a segítőiknek az előkészítő munkát.
 December 13-án Luca napján az óvoda néptánc
csoportja
megismerteti
a
gyermekeket
a
„Lucázáshoz”
kapcsolódó
szokásokkal,
néphagyományokkal, Feketéné Szűcs Zsuzsanna óvó
néni vezetésével.
 December 14 én a bölcsődében Családi Karácsonyi
foglalkoztató lesz. Szeretettel várjuk a bölcsődés
gyermekek szüleit.
 December
15-én
a
Művelődési
Háznál
megrendezésre kerülő Karácsonyi vásáron az óvoda
és a bölcsőde is részt vesz, az általunk sütött
mézeskalácsokkal és karácsonyhoz kapcsolódó
portékákkal. A gyermekeket kézműves foglakozással
várjuk szeretettel.
 December 19-én tartjuk az óvodában és a
bölcsődében a Karácsonyi ünnepséget. Ezen a napon
a
nagycsoportosok
Karácsonyi
műsorral
kedveskednek az Idősek Otthona lakóinak, Takácsné
Vörös Ibolya felkészítésével.

 December 20-án Községünk Karácsonyi Ünnepségén
szintén a nagycsoportosok lépnek fel a Művelődési
Házban.
Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy december
27-én, 28-án az Intézmény zárva tart. Megértésüket
köszönjük!
Mindenkinek Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánnak
az Óvoda és Bölcsőde dolgozói!
Endre Edit
ÁMK Intézményvezető
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

December 2-án meggyújtottuk az első gyertyát a községi
adventi koszorún. Az ünnepségen Kis István atya áldotta
meg a koszorút. Szabó László polgármester ünnepi
gondolatai
után,
elhelyezték
községünk
civil
szervezeteinek és intézményeinek képviselői a
szervezetüket jelképező díszeket a koszorún, ezzel is
hangsúlyozva, hogy egy összetartó közösség tagjai
vagyunk, és ennek szellemében készülődünk az ünnepre.
A gyertyagyújtást a Bugaci Gitáregyüttes éneke és Lesták
Sándorné verse tették még ünnepélyesebbé.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Balogh Mihálynak,
Bozorádi Mihálynak és családjának, Dora Péternek,
Rozikának a süteményeket és a finom teát, forralt bort,
Kósa Istvánnak a hangosítást.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Soha el nem múló hálával köszönjük meg mindazoknak,
akik drága Édesapánk, Berczeli István temetésén
megjelentek, emléke előtt koszorúval, virággal
tisztelegtek és fontosnak tartották, hogy utolsó útjára
elkísérjék Őt.
Egyben köszönjük a sok-sok egyéni részvétnyilvánítást és
segítséget, amellyel mély fájdalmunkat, gyászunkat
enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család szeretettel gondol a bugacpusztaházi és
bugaci emberekre, amiért drága Szüleink közel ötven
évig, halálukig, Bugacpusztaházát és Bugacot tekintették
otthonuknak, ahol mindig szeretet, tisztelet és
megbecsülés övezte munkájukat, családjukat, életüket.

Herbályné Berczeli Éva, Berczeli Csilla, Berczeli Ágota és
családjaik
KARÁCSONYI SAKKVERSENY
A bugaci Sakk Klub versenye.
2018. december 14. (péntek) 16 óra
Helyszín: Rigó József ÁMK Művelődési Háza
Bugac, Béke u. 27.
2018. 12.13-ig jelentkező játékosokat pizzával és
forró teával kínáljuk.
A részvétel ingyenes.
Mindenkit szeretettel várunk!

KÖSZÖNET
Az idei évben is megvalósítottuk a már hagyománnyá vált
mézeskalács házikóépítést, díszítést az iskolásokkal. Az
ovisok pedig figurákat dekorálhattak ki december
közepén. A különböző házikó alkatrészeket és figurákat a
Művelődési Házban gyúrtuk be, formáltuk ki, és sütöttük
meg. Ezúton szeretnénk megköszönni mindazok
segítségét, hozzájárulását, akik támogatták az idei
mézeskalács díszítő programunkat. Köszönjük a
mézfelajánlásokat
Némedi
Varga
Emőkének,
Bobrovszki Ilonának, Seregély Sándornak, Seregély
Csabának, Törteli Tibornak, Szabóné Beatrixnak,
Feketéné Hoffmann Katalinnak, Szűcs Tibornak,
Német Józsefnek, Könyves Sándornak, Kengyel
Irénkének. Köszönjük a tojásokat Dudás Andrásnak,
Csáki Anikónak, Mészáros Andrásnénak, Könyves
Ilonának, Dudás Andrásnak, aki margarinnal is
hozzájárult, valamint az anyagi hozzájárulást Fekete
Györgynének.
Felajánlásként összegyűlt 16 üveg méz, 180 tojás, és fél
kg margarin. Nagyon köszönjük, hogy támogatták
programunkat! Továbbá felhasználtunk még: 48 kg
lisztet, 8 kg margarint, 15 citromot, 11 kg cukrot, 24
zacskó mézes fűszerkeveréket.
Köszönjük az elkészítésben a segítséget Antal
Tündének, Szabóné Beatrixnak, Dávidné Borics
Andreának, Borics Zoltánnénak, Bódog Orsolyának,
Kengyel Irénkének, Mészáros Andrásnénak. A
mézeskalácsok kemencében sültek, ebben nagyon
köszönjük a sok-sok segítséget Ficsór Istvánnak, és
Szabó Csabának.
Kisütöttünk az iskolásoknak közel 2000 db házikó
alkatrészt, az ovisoknak több mint 300 db mézes figurát.
Valamint a kóstoló sem maradhat el, közel 1000 db mini
figurákat sütöttünk ki, hogy ne a házikót keljen megenni,
ha enni is szeretnének, egy kis mézeskalácsot. 
Még egyszer szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki
közreműködött, hiszen nem kis munkáról és felajánlásról
van szó!
Reméljük a gyerekek is legalább annyira fogják élvezni a
dekorálást, mint mi a sütést!
Borics Krisztina
Rigó József ÁMK Művelődési Ház

BÁLI KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Idén is megrendeztük a Bugaci Óvoda és Bölcsőde Szülői
Közösségi Jótékonysági Bálját! Nagy örömünkre szolgált
a bál iránti nagy érdeklődés és részvétel!
A 2018. november 17 -én megrendezésre került bál
sikeres megvalósításáért nagyon sokan fogtak össze,
amelyért rengeteg hálával tartozunk! Ezúton is szeretnénk
megköszönni a sok önzetlen segítséget a szülőknek, az
óvoda és bölcsőde dolgozóinak, fenntartónknak, a
Polgármesteri Hivatalnak.
Mindazoknak, akik segítségünkre voltak a szervezésben,
a díszletek tervezésében és elkészítésében, a támogatók
felkeresésében.

Azoknak, akik nyersanyag felajánlásukkal hozzájárultak
a vacsorához, akik jelenlétükkel megtiszteltek minket,
valamint azoknak, akik időt és fáradtságot nem sajnálva
segítették a rendezvényünket a bál elő- illetve
utómunkálatainál.
Külön köszönet a vállalkozóknak és magánszemélyeknek
az anyagi, illetve tombolatárgy felajánlásokért, amely
által lehetővé vált egy eredményes bál megvalósítása!
Köszönjük a Karikás Csárdának az ízletes vacsorát és azt
a rengeteg munkát (terítés, felszolgálás, eltakarítás,
mosogatás) amitől bennünket szülőket évek óta
megkímélnek. Szavakkal nem lehet kifejezni, hogy ez
mekkora segítség, ezért külön hálásak vagyunk!!!
Köszönet az anyukáknak és a gyermekeiknek a sok
energiáért és időért, amit a próbákra rááldoztak és szívvellélekkel hozzájárultak műsorukkal a bálunk hatalmas
sikeréhez!!! A felkészítést pedig külön köszönjük Bacsó
Ildikónak!
Nagy örömünkre szolgált, hogy megtekinthettük a
Szentkirályi Tánccsoport két látványos produkcióját!
Hálásak vagyunk mindenkinek, aki
bármivel is hozzájárult egy ismét
nagyon eredményes bálhoz!

Köszönettel: A Bugaci Óvoda és Bölcsőde Szülői Közössége
ÓÉV BÚCSÚZTATÓ SÉTA
Indulás: 2018. december 29. /szombat/
9.00 órakor a Polgármesteri Hivataltól
A karácsonyról maradt ételt, italt és jókedvet hozza
magával!
Mindenkit szeretettel várunk!

Szilveszteri vacsorás este
Búcsúzzunk együtt a 2018-as év utolsó napjától
2018. 12.31-én
Helyszín: Bugac Művelődési Ház
Az élőzenéről gondoskodik: Filus János Kecelről
Menü: Birkapörkölt burgonyával, savanyúság
Desszert: Meggyes és almás rétes
Éjfélkor: Melegszendvics
Vendégvárás: 20.00-tól, vacsora 20.30-tól
Részvételi díj vacsorával: 3500,-Ft/fő
23.00 órától vacsora nélkül: 1500,- Ft/fő
Jegyek kaphatók: Csilla virágboltban 2018. 12.24-ig
Tombola felajánlást szívesen fogadunk.
Mindenkit szeretettel vár a
Nagycsaládosok Bugaci Egyesülete
Érdeklődni a 06/70-453-9554 számon lehet.

