
 

                         
TISZTELT BUGACI 

BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 

„Egy pillanatnyi igazság 

megszépítheti, 

és meg is fogja szépíteni 

a világot. 

Egy pillanatnyi béke 

megmentheti, 

és meg is fogja menteni 

a világot. 

Egy pillanatnyi szeretet 

tökéletessé teheti, 

és tökéletessé is fogja tenni 

a világot.” 

/Sri Chimnoy/ 

 

 

 

Mindannyiunk otthonába, szűkebb és tágabb világába 

hozzon a karácsonyi fény igazságot, békét, szeretetet- 

megannyi tökéletes, meghitt, áldott pillanatot! 

Bugac és Bugacpusztaháza Önkormányzatai nevében 

köszönjük a közösségért tett munkáját 2017-ben 

mindazoknak, akikre számíthattunk- intézmények 

dolgozói, civil szervezetek, vállalkozások, 

magánemberek segítő támogatását, közösségformáló 

erejét. 

Eredményekben gazdag, a céljainkat megvalósító, 

alapokra falakat építő 2018-as esztendőt kívánunk 

településünknek, ehhez a munkához erőt, kitartást; 

mindannyiunknak: Boldog Új Évet!!!! 

Szabó László                                Kerekes László Zoltán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Óévbúcsúztató séta 

Indulás: 2017. december 30. /szombat/ 

9:00 órakor a Polgármesteri Hivataltól 

/Béke u. 10./ 

                        A karácsonyról maradt ételt, 

 italt, és jókedvet hozza magával! 

                Mindenkit szeretettel várunk! 

IGAZGATÁSI SZÜNET 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 

Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 

2017. évi munkarendjében, a 

TÉLI IDŐSZAKBAN 

az igazgatási szünet 

2017. december 20. napjától  - 2017.december 29. 

napjáig tart. 

Az azonnal intézendő ügykörök – haláleset 

anyakönyvezése, illetve soron kívül intézendő 

szociális ügyek – a 06/30/4737707, 06/70/4536283-as 

telefonszámon, előzetes egyeztetést követően 

természetesen elintézhetők.     

Szíves megértésüket tisztelettel köszönöm. 

                           dr. Fröschl – Nagy Péter 

Karácsonyi ünnepség a Művelődési házban 

Sok szeretettel várjuk Önt és kedves családját  
2017. december 21-én, csütörtökön 17 órakor 

kezdődő ünnepi műsorunkra! 

 
 Jöjjön el családjával,  

        és ünnepeljük együtt, 
 egy közösségként legszebb ünnepünket,                                                                              
a KARÁCSONYT! 

 

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 

2017. december /2/ 
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Karácsony üzenete 

Akinek hite van, imádkozzon, akinek nincs hite,  

Csodálkozzon miért Csendes az éj Karácsony éjjelén? 

Mitől oly békés – ha egy napra is – Ma az egész 

földkerekség? 

Fényben úszik ország-világ,  

Csillognak a 

karácsonyfák. 

Mi érint meg minden 

szívet 

Figyelmen kívül hagyva 

kort, nemet, hitet. 

Ajándékról szól az ünnep,  

De nem ismerik az 

ünnepeltet. 

A kis Jézus Mindenség Urát kérve 

Nyisd meg Atyám a szíveket 

Önts beléjük igaz hitet 

Ne hagyd elveszni a bezárult lelkeket. 

Adj Áldott Karácsonyt mindenkinek! 

Nyugdíjas Klub 

 Lesták Sándorné 

Köszönet 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Rigó József 

ÁMK Óvoda-Bölcsőde gyermekei és dolgozói 

nevében Balogh Istvánnak és családjának, hogy 

megajándékoztak minket  egy csodaszép 

fenyőfával, amely a Karácsonyi Ünnepünket még 

szebbé fogja varázsolni. 

Köszönetet mondok Sigrid Theile-nek és Theile Karl-

Heinz-nek az édességekért, valamint a játék- és 

ruhaadományért, mellyel nagy örömet szereztek az 

óvodás és bölcsődés gyermekeknek. 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet 

kívánnak az Óvoda-Bölcsőde dolgozói és a 

gyermekek. 
Endre Edit 

ÁMK Intézményvezető 

Kedves Ellátottaink, Hozzátartozók, bugaci és 
bugacpusztaházi Lakosok! 

Közeleg a karácsony, s 

nem kívánunk egyebet, 

csendes lépteteket kísérje 

a szeretet! 

Kívánunk minden jót és 

ezernyi szépet, 

Békés, Áldott  karácsonyt, 

jó egészséget, 

Sikerekben gazdag, 

Boldog új évet! 

 

Szociális Szolgáltató Központ Kollektívája 
nevében: 

Rádiné Tabi Anita intézményvezető 

NAGY-NAGY KÖSZÖNET 

Az idei évben mézeskalácsházikót építhetnek és 

dekorálhatnak ki az iskolás gyerekek, az 

óvodások pedig figurákat díszíthetnek a 

cukormázzal. A különböző házikó alkatrészeket 

és figurákat a Művelődési Házban formáltuk ki, 

és sütöttük meg.  

 

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazok 

segítségét, támogatását, akik valamilyen 

formában hozzájárultak az idei mézeskalács 

díszítő programunkhoz.  

 

Köszönjük a mézfelajánlásokat Baloghné 

Bobrovszki Ilonának, Könyves Sándornak, 

Samu-Szűcs Lászlónak, Szűcs Tibornak, 

Seregély Csabának, Német Józsefnek, Nagy 

Róbertnek, Némedi-Varga Emőkének, 

Juhászné Katinak, Balogh Róbertnek.  

Köszönjük a tojásfelajánlást Deli Mihálynénak 

és Csáki Anikónak.  

 

Köszönjük az elkészítésben (a három napos 

gyúrásban, nyújtásban, szaggatásban) a rengeteg 

segítséget Antal Tündének, Szabóné Beának, 

Dávidné Borics Andinak, Borics Mariannak, 

Juhász Anitának, és természetesen a Művelődési 

Ház dolgozói is csatasorba álltak: Mészáros 

Andrásné, Harmath Edit és Tormási Nikolett.  

 

A mézeskalácsok kemencében sültek, ebben a 

segítséget nagyon köszönjük  

Ficsór Istvánnak, és Szabó Csabának.  

 

Nagy köszönettel tartozunk Fekete Lászlónak és 

Ország Sugár Róbertnek is, akik időtálló házikó 

kiszúróformákat készítettek nekünk. 

 

 Egy kis ízelítő, milyen mennyiségekkel is 

dolgoztunk: 38 kg liszt, 20 üveg méz, 150 db 

tojás, 5 kg margarin, 8 kg cukor. Összesen több 

mint 2000 db házikó alkatrész és figura sült ki.  

 

Még egyszer szeretnénk megköszönni 

mindenkinek, aki közreműködött ebben, hiszen 

nem kis munkáról és felajánlásról van szó! 

Reméljük a gyerekek is legalább annyira fogják 

élvezni a dekorálást,  

mint mi a sütést.  

 

 

Rigó József ÁMK Művelődési Ház 

Borics Krisztina 



Iskolahírek-november, december 

 November 10-én a Szociális Szolgáltató 

Központba látogattak 4. osztályosaink, ahol a 

„Diófa-ünnep” alkalmával egy dramatizált 

történettel köszöntötték az időseket. Felkészítőik 

Pappné Németh Gabriella és Endre Gábor voltak. 

 November 13-án, a magyar nyelv napján az 

iskolarádión keresztül emlékeztünk 

anyanyelvünkre. Az összeállítást a 7. osztályosok 

tolmácsolásában Lantos-Czakó Szimonetta tanárnő 

összeállításában hallhattuk. 

 November 20-24-éig nyílt órák hetét tartottunk 

iskolánkban. Köszönjük a szülők érdeklődését! 

 November 30-án délután kollégáink és a diákok 

képviselői körében elköszöntünk Ruskó Norbert 

Atyától megköszönve az elmúlt időszak 

együttműködését, sok sikert kívánva további 

életútjához. 

 December 5-én a Nemzeti Színházba utazhatott 80 

tanulónk a János vitéz című előadásra. A program 

a Nemzeti Színház és az Önkormányzat 

támogatásával kedvezményes áron valósulhatott 

meg. A kíséretet-felügyeletet Fazekas Szilvia, 

Kázmér Klára, Kiri Sándorné, Kovácsné Kiss Éva, 

Megyeri Zsolt, Nemesné Kalmár Bernadett, 

Pappné Németh Gabriella, Vikor Csabáné 

biztosította. 

 A 2-3. osztályosok szép számú csapata vonattal 

utazott Budapestre szintén december 5-én, ahol 

egész napos programsorozaton vehettek részt 

Domokosné Oroszi Judit, Fodor Béláné 

szervezésében, valamint a kíséretben segített 

Bodor Fiametta,Juhász Mária,  Scholtz Brigitta . A 

programnak része volt a Hadtörténeti Múzeum, 

városnézés, mozi, karácsonyi vásár. Köszönjük 

szépen a csapattal utazó szülők segítségét is! 

 December 4-én, az Arany János esten iskolánk 

„verskórusa” is szerepelt. Köszönjük Herbály 

Jánosné Jolika néninek a verskórus „életre 

keltését”, a gyerekek felkészítését! 

 December 6-án a Szülői Közösség Télapója 

látogatta meg az osztályokat. A gyerekek nevében 

köszönjük a Télapónak, kísérőinek, a szülőknek az 

aznapi élményeket! 

 December 9-én, a karácsonyi vásáron iskolánk 

standja is várta a látogatókat- a szervezést 

köszönjük a Diákönkormányzatnak, a részvételt 

Kollégáinknak, a kézműves foglalkozást Juhász 

Máriának, Fekete Katalinnak, Kázmér Klárának, 

Kalmár Piroskának, a „betlehemi kiállítást” 

Feketéné Papp Évának. 

 December 15-én Dologné Kovács Izabella 

pszichológus „Mi a pálya?” című előadására vártuk 

a szülőket- a továbbtanulásról, kreatív 

élettervezésről szólt a délután- a Futóhomok 

Ifjúsági Egyesület pályázatnak köszönhetően. 

 A téli szünet előtti utolsó napok is mozgalmasan 

telnek: a Művelődési Házban mézeskalácsház-

készítés vár a gyerekekre, az alsó tagozatosok 

bábelőadást láthatnak Faragóné Bencsik Dóra 

református lelkész szervezésében, a 3. osztályosok 

karácsonyi műsorral készülnek Fodor Béláné és 

Domokosné Oroszi Judit vezetésével, amellyel 

nemcsak az iskolában teremtenek ünnepi 

hangulatot, hanem a Szociális Szolgáltató Központ 

időseit is meglátogatják, valamint a 

Falukarácsonyon is fellépnek. 

Versenyeztünk!  

 November 24-én, Pálmonostorán a Gárdonyi Géza 

emlékversenyen iskolánk csapata 

 III. helyezést ért el.  

Csapattagok: Bónus Balázs, Seregély Dominik, 

Seregély Réka, Szűcs Anna 

Felkészítők: Lantos-Czakó Szimonetta, Kovácsné 

Kiss Éva. A tanulók utaztatásában Kiri Sándorné 

volt segítségünkre. 

 Foci-sikerek: Csapatunk a Futsal IV.korcsoportos 

diákolimpián a körzeti döntőben III.helyezést ért 

el. 

Csapattagok: Ország Győző, Tajti Bence, Bónus 

Balázs, Vakulya Viktor, Ferenczi József, 

Petrovics Tamás, Latki Adrián, Tiricz Olivér 

Gratulálunk a csapatnak, és edzőjüknek: Tholt 

Jánosnak! 

Köszönet: 

Szeretnénk megköszönni Juhászné Kati anyukának azt 

a támogatást, amit iskolánk kapott Tőle az elmúlt 

időszakban egy-egy rendezvény alkalmából. 

Köszönet illeti a karácsonyi műsor felkészítése 

közben végzett segítségéért Vértesi-Nagy Tímea 

anyukát, a dekoráció készítéséért Petróczi Anitát, a 

műsorhoz csatlakozó Varga családot, valamint a többi, 

szerepet vállaló 3.-os szülőt. 

Köszönjük Szatmári Istvánnak és Szatmári Zsoltnak, 

hogy mindig azonnal segítségünkre vannak, amikor 

problémánk adódik az elektromossággal- s ez az 

utóbbi időben többször előfordult. 

Aktuális: 

December 22.(péntek): igazgatói szünet 

Téli szünet: december 27-től január 02-ig tart. Szünet 

utáni első tanítási nap: 2018. január 03. szerda. 

Az intézmény valamennyi dolgozója nevében 

szeretetteljes, meghitt ünnepeket kívánunk a falu 

minden lakójának! 

Az iskola vezetősége 



Tájékoztató 
 

A FBH-NP Nonprofit Kft. 

ügyfélszolgálatának nyitva tartásáról. 

A kiskunfélegyházi ügyfélszolgálaton december 

15-én, 21-én valamint 27-29. között szünetel az 

ügyfélfogadás.  

Amennyiben az ügyfeleknek a két ünnep között 

személyes ügyintézésre vonatkozó igényük 

merülne fel, szívesen állnak rendelkezésükre a 

vaskúti ügyfélszolgálaton, a 6521 Vaskút, 

0551/2 hrsz. címen ügyeletes nyitva tartással a 

délelőtti órákban.  

 

Tájékoztatás 
 

A települési ügysegéd fogadóórája. 

Tisztelettel tájékoztatom, hogy a 

Kiskunfélegyházi Járási Hivatalból a települési 

ügysegéd 2017. december 27-e és december 29-

e között, nem tart fogadóórát. 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét. 

Tisztelettel: 

dr. Sipos Krisztina 

járási hivatalvezető 

Véradás 

2018. január 5-én várják a véradókat! 

Helyszín: Művelődési Ház /Bugac/ 

Időpont: 2018. január 5. Péntek 9-12 óráig 

 

December 3-án meggyújtottuk az első gyertyát 

a községi adventi koszorún. 

Az ünnepségen Ruskó Norbert atya áldotta meg a 

koszorút, amelyre községünk civil szervezeteinek és 

intézményeinek képviselői elhelyezték a szervezetüket 

jelképező sziveket, 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. 

Ünnepségünk zárásaként Ruskó Norbert atyától 

köszöntünk el, és köszöntük meg neki munkásságát.  

Ezúton is szeretnénk megköszönni, Bozorádi 

Mihálynak és családjának, Balogh Mihálynak a 

süteményeket és forró italokat, Kósa Istvánnak a 

hangosítást, valamint mindazok segítségét, akik az 

előkészületekben közreműködtek.  

 


