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TISZTELT BUGACI
BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK!

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

Szent István király ünnepe

Iskolahírek - aktuális

Augusztus 20.
Bugac

A tanév kezdéséhez szükséges információk:
Tankönyvosztás: augusztus 28-29.

Szentmise 8 órától a Szent István templomban




Ünnepi műsor a mise után, 9:15 órakor a Szent István
szobornál



Ünnepi megemlékezés
Új kenyér szentelése - áldása
„Bugac községért” cím átadása
Közreműködnek:
Endre Gábor Bugac alpolgármester
Ruskó Norbert atya
Kálmán Lajos Népdalkör és Citerazenekar
Horváth - Rekedt Gréta
Lesták Sándorné
8-12 óráig hagyományőrző kenyérsütés a község
kemencéjénél a Művelődési Ház udvarán
Kenyérsütés egészen a dagasztástól:
Az ide látogatók bepillantást nyerhetnek, hogyan is
készíthető el a hagyományos kenyér, receptet kaphatnak
a legfinomabb kenyerekhez, a gyerekek közben népi
játékokat próbálhatnak ki!
Várjuk a néniket, bácsikat, akiknek még ott van
tarsolyukban a sok történet, a sok recept a
hagyományokról, sütésről!

8-16 óráig

A tankönyvcsomagok ingyenesek
Az igényelt balesetbiztosítási díjat is a fenti
időpontban szedjük
Az alsós füzetcsomagokkal kapcsolatos
információk felkerülnek az iskola honlapjára,
facebook - oldalára

Tanévnyitó ünnepély: augusztus 31.
17 óra
Első tanítási nap: szeptember 1. péntek

Az iskola vezetősége

Szülők, gyermekek, figyelem!
Baba- és gyermekruha börzét tartunk
2017. augusztus 21-én, hétfőn,
15-18 óráig,
a Szociális Szolgáltató Központban.
(6114 Bugac, Béke u. 4.)
Használt, de még jó állapotú ruhák közül lehet
válogatni,
0-18 éves korosztályig, és cserébe csak egy aláírást
kérünk!
Várunk minden kedves érdeklődőt!

Értesítés!
Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy a leendő óvódások
Szülői értekezletének időpontja:

Mindezt autentikus zenei aláfestéssel, Varga Mihály
közreműködésével!

Sok szeretettel várunk mindenkit Szent István
ünnepén!

2017. augusztus 16. /szerda/ 17:30
A bölcsődei Szülői értekezlet időpontja:
2017. augusztus 16. /szerda/ 17:00
Minden érintettet szeretettel várunk!

Endre Edit

Búcsú
AUGUSZTUS 27.-ÉN /VASÁRNAP/ 10:30 ÓRAKOR
BUGACON SZENT ISTVÁN NAPI BÚCSÚ LESZ.

Norbi atya

Amikor könnyet csal…
szemünkbe egy-egy emlék, vagy egy régi dal, engedjük,
hogy lemossa lelkünkről a hétköznapok porát. Hagyjuk,
hogy életre keljen a múlt, életünk részét jelentő felejthetetlen
óráival. Ebben a tanyavilágban soha nem látott szorgalmat
talált a felkelő és lenyugvó nap, ameddig a szem ellátott.
Mesésen ringtak a pusztai szélben a gabonák a nagybugaciak
örömére, munkájukat dicsérve. Köszönjük, hogy július 29én ismét itt lehettünk otthon. A jelenlevő közel 150 ember
tanúságot tett arról, amiben Szűcs Ferenc és családja ma is
rendületlenül hisznek. A tanyák élete és fénye nem hunyt ki.
Pislákol nagyon, de él tüze, mely a Jézus szíve búcsú
alkalmával évről-évre fellobban.
Köszönet a résztvevőknek, hogy látják a fényt. Köszönet a
családnak, hogy hitük erejével és a múlt tiszteletével őrzik a
lángot, Nagybugac történelmének egy kicsinyke darabját.
Tisztelt nyugdíjas társaim és velünk azonos korúak! Hiteles
tanúként őrizzük múltunk értékeit és az elsajátításra méltót
szeretettel adjuk tovább az utókornak.

FIGYELEM!
Megváltozott a MARTON HÚSBOLT nyitva tartása.
Ezentúl a piaci napokon várja a vásárlókat az alábbiak
szerint:
SZERDA:
6.00 – 12.00 óráig
14.00 – 17.00 óráig
SZOMBAT: 6.00 – 12.00 óráig

Retro disco és
Lézershow

Lesták Sándorné
LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS
Ahogy, az már előző számunkban is megjelent,
a lakáscélú támogatási kérelmek
benyújtási határideje:
2017. augusztus 31.
Bővebb információ – kérelem, nyomtatvány - a
polgármesteri hivatalban kérhető.

Emlékeztető

Augusztus 19-én szeretettel várunk
minden szórakozni vágyót a
Művelődési Ház udvarába, ahol
21 órától RETRO disco-t rendezünk,
22 órától látványos Lézershow
Hangulatfelelősök:
Vaska Potharn Attila,
Seregély Jácint, Csuka János, BanóSzabó Viktor
Az italokról a Kicsi Manó eszpresszó
gondoskodik!

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 annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a 1997. évi
XXXI. törvény 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata
van)
- kifizetése 2017. augusztus 30-31-én (szerda-csütörtök)
9-15 óráig a Polgármesteri Hivatalban a 12-es szobában
történik.

A részvétel ingyenes!

