
 

 

 

 

 

 
 

 

TISZTELT BUGACI ÉS BUGACPUSZTAHÁZI 

LAKOSOK! 

2019. október 31-én megtartotta alakuló ülését a bugaci 

képviselőtestület. Képviselő-testület tagjai: Szabó László 

polgármester, Déri Csaba, Endre Gábor, Kovácsné Kiss Éva, 

Kósa István, Mészáros-Kósa Adrienn, Szatmári István 

képviselők.  

Az ülésen megtörtént az alpolgármester választás: a 

polgármester javaslatára, egyhangú döntéssel Kovácsné Kiss 

Éva és Endre Gábor kerültek ismét megválasztásra. A 

javadalmazásukról is döntöttünk, ami a korábbi ciklusban 

megállapított összeggel azonos mértékű.  

Megválasztásra kerültek a bizottságok is. Az 

önkormányzatunk korábbi rendelete értelmében 3 fős 

pénzügyi és 3 fős szociális bizottság tagjait és elnökeit 

választottuk meg. 

A Pénzügyi Bizottság tagjai: Szatmári István elnök, 

Mészáros- Kósa Adrienn tag, Flóringné Farkas Katalin külsős 

tag. 

A szociális bizottság tagjai: Mészáros-Kósa Adrienn elnök, 

Déri Csaba tag, Kósa István tag. 

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

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2019. október 21-én tartotta alakuló ülését. 

Képviselő-testület tagjai: Kerekes László Zoltán 

polgármester, Csík Attila, Gulyás Imre, Szabó Attila Tiborné 

és Válik Gyöngyi Ilona képviselők.  

A testület döntése értelmében Kerekes László Zoltán 

polgármester munkáját Csík Attila és Szabó Attila Tiborné 

alpolgármesterek segítik. 
Szabó László 
polgármester 

Tudja-e Ön… 

A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Bugacon és Bugac-

Alsómonostoron használt karácsonyi díszvilágításainkat teljesen 

felújíttatjuk és új ledes fényszalagokat szereltetünk rájuk. 

Pályázati hírek: 

1. Az Alkotmány és az Árpád utca aszfalttal történő borítására 

15 Millió Ft támogatást nyertünk a Belügyminisztériumtól. 

2. A Magyar Falu Program keretében beadott pályázatunk is 

nyert, 28.817.119Ft-ot nyertünk a Hunyadi utca első, Rövid utcáig 

tartó szakaszának és az Orgoványi utca első szakaszának 

portalanítására. 

3. A LEADER Vidékfejlesztési program keretében, a 2020-as 

falunapi programok szervezéséhez és egy hűtős utánfutó 

megvásárlására nyertünk 1.999.996Ft-ot. 

4. A LEADER Vidékfejlesztési program keretében, a Hunyadi 

utcai sportpályára nyertünk kültéri fitnesz eszközök telepítéséhez 

és egy gumi (rekortán) borítású futópálya megépítéséhez 

9.985.106Ft-ot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

Tájékoztatjuk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyermekek szüleit, hogy a kedvezményhez kapcsolódó 

egyszeri támogatás kifizetése 2019. november 19-20-án  

(kedd-szerda) 900 -1500 időpontban az Önkormányzati Hivatalban a 

szociális ügyintézőnél fog történni. 

Mayer Ferenc 
jegyző 

TÉLI REZSICSÖKKENTÉS 

Felhívjuk az érintett lakosok figyelmét, hogy a téli rezsicsökkentés 

keretében a 12.000,- forint értékű utalványok  

2019. december 15-ig válthatók be tűzifára illetve gázpalackra. 

A Szén és brikett tüzelőanyagot választókat külön értesítjük annak 

átvételéről. 

Mayer Ferenc 
jegyző  

LAKOSSÁGI SALAK, PERNYE ÉS HAMU GYŰJTÉSÉRŐL 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kihűlt salak, pernye és 

hamu begyűjtését 2019. november 18-tól /hétfő/ 2020. 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 

700 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! 

 

TEMETŐI SÍRHELYEK ÚJRAVÁLTÁSÁRÓL 

Bugac Nagyközségi Önkormányzat értesíti az érdekelteket, hogy a 

Bugac köztemető és a Bugac-alsómonostori köztemetőkben 

1994. november 01. napja előtt váltott sírhelyek használati ideje 
( amely 25 év volt ) a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 

XLIII. Törvény 22.§-a és ennek végrehajtásaként kiadott 145/1999. 

(X.1.) Korm. Rendelet 18.§. iránymutatása alapján készített 

többszörösen módosított 16/2000. (XII.16.) Önkormányzati 

rendeletben foglaltak szerint lejárt. 

Felhívjuk az érdekeltek figyelmét, hogy a lejárt sírhelyek újra 

megváltása céljából a Bugac Nagyközség Polgármesteri Hivatalt 

(6114 Bugac, Béke u.10. szám. Tel.: 76/575-100) a fogadóórák 

ideje alatt szíveskedjenek felkeresni és gondoskodjanak a sírhelyek 

újra megváltásáról. 

Amennyiben a lejárt sírhelyek megváltása 2020. Január 31-ig 

nem történik meg, úgy a sírhelyek felszámolásra és újra 

értékesítésre kerülnek. 

Bővebb információ a Polgármesteri Hivatal 16-os műszaki 

irodájában. 

 
 

Értesítjük a Lakosságot, hogy 2019. november 13-án (szerdán) a 

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása szünetel. 
A BKMKH Kiskunfélegyházi Járási Hivatal ügysegédjének az 

ügyfélfogadási idejét (900-1200) nem érinti. 

Mayer Ferenc 
jegyző 

Mayer Ferenc 

      jegyző 

      Tóth Mihály 

Vezető főtanácsos  



Ovi – Bölcsi Hírek 

A 2019/2020-as nevelési évet egy negyedik csoport 

megnyitásával kezdtük szeptemberben, mivel összesen 41 

fő kiscsoportos korú gyermek kezdte meg az óvodát, így két 

kiscsoportot indítottunk. Nevelői létszámunk is bővült 1 fő 

óvodapedagógussal és 1 fő pedagógiai asszisztenssel.  

A Bölcsődében szeptember 2-től új kisgyermeknevelő várja 

a gyermekeket, mivel Tóth Ilona Krisztina a Művelődési 

Házban folytatja munkáját. 

Augusztus 26-án Szülői értekezletet tartottunk, ahol 

tájékoztatást kaptak a szülők a csoportok elosztásáról 

valamint az óvó nénik, dajka nénik, és pedagógiai 

asszisztens bemutatása is megtörtént. 

Az udvari ivókutat augusztusban vehették birtokba az 

óvodás gyermekek, amely még a legkisebbek számára is 

élményt jelent. Köszönjük a Szülői Közösség anyagi 

támogatását.  

Szeptember 9-én egy pályázat keretében „Családi napot” 

tartottunk az Óvodában. A gyermekek 1-1 állomásnál 

különböző ügyességi verseny és sportjátékokban 

mutathatták meg tudásukat, erejüket. A versenyek után 

nagy-nagy örömükre két ugráló várat vehettek birtokukba. 

A korábbi pályázat folytatásaként szeptember 19-én 

„Esések Iskolája” címmel balesetvédelmi program 

keretében ismerkedhettek a gyermekek különböző hasznos  

technikákkal.   

Szeptember 26-án tartottuk az Óvodában és a Bölcsődében 

a Szüreti mulatságot. Hagyományainkhoz hűen, vendégül 

láttuk a Szociális Szolgáltató Központ Nappali ellátásának 

gondozottjait. A Maci csoportosok műsora után „Ricsi 

bácsi” és „Blanka néni” népi hangszerekkel ismertette meg 

a gyermekeket, valamint egyszerűbb tánclépéseket mutattak 

be, melyeket a gyermekek örömmel és gyorsan meg is 

tanultak. A tánc után mindenkinek jól esett néhány 

vendégváró falat, amelyet köszönünk az ÁMK Konyha 

dolgozóinak. A Maci csoportosokat felkészítette Szalainé 

Őrző Emília és Héjja Tímea óvó nénik. 

Szeptember 28-án a Maci csoportosok táncos műsorral 

léptek fel a Községi Szüreti mulatságon Szalainé Őrző 

Emília és Héjja Tímea óvó nénik felkésztésével. Ezen a 

napon az Óvoda és Bölcsőde dolgozói által készített finom 

falatokkal és gyümölcsökkel kínáltuk a vendégeket. 

Szeptember 30-án a Népmese napján a Könyvtárban 

vendégeskedtek a Maci csoportosok, különböző próbákat 

kellett megtenniük ahhoz, hogy eljussanak az újonnan 

felavatott „Mese-fotelhoz”. A mesehallgatás után 

kézműveskedéssel zárult a délelőtt. Köszönjük Kengyel-

Virág Veronikának, hogy megszervezte gyermekeinknek 

ezt sok-sok varázslattal teli délelőttöt. 

Október 1-jén az Idősek Világnapja alkalmából a Maci 

csoportosok Szalainé Őrző Emília és Héjja Tímea 

felkésztésével dallal, verssel, tánccal köszöntötték 

községünk időseit a Művelődési Házban. 

Október 2-án fényképeszkedéssel egybekötött „Mini 

Planetáriumot” látogathattak meg óvodásaink, mely 

keretében sok új, hasznos ismerettel gazdagodtak a 

bolygókkal, világűrrel kapcsolatban. 

Október 3-án fényképész jött az Óvodába és a Bölcsődébe. 

A délelőtt folyamán az egyéni képek késztésén kívül 

lehetőség volt testvéri és családi fotózásra is. 

 

Október 4-én az Állatok Világnapja alkalmából a délelőtt 

folyamán kecskékkel és kis gidákkal ismerkedhettek a 

gyermekek. Önfeledten simogatták, etették az állatokat. 

Köszönjük Samu-Szűcs Lászlónak, hogy ilyen csodás 

élményben részesülhettek gyermekeink. 

Október 15-én délután ortopédiai szűrővizsgálat volt az 

Óvodába, ahol szükség esetén gyógycipő rendelésére is 

lehetőség nyílt kedvezményes áron. 

Október 19-én a Maci csoportosok Szalainé Őrző Emília és 

Héjja Tímea felkészítésével vidám műsorukkal színesítették 

az Alsómonostori Szüreti mulatságot. Ez úton is szeretnénk 

megköszönni a Kedves Szülőknek, hogy elhozták 

gyermekeiket. 

Október 21-én délelőtt Kutya-terápiás foglalkozáson vettek 

részt a gyermekek. Nokedli kutya és gazdája, Titanilla 

boldog perceket szereztek kicsiknek és nagyoknak. 

Október 28-án a Bölcsőde a kisgyermeknevelők 

továbbképzése miatt zárva volt. Köszönjük a Kedves 

Szülőknek a megértésüket. 

Október hónapban indítottuk különböző foglalkozásainkat: 

gyermekjáték és tánc, kézműves, foci, valamint 

novemberben indul a Judo is. 

Az új csoportszobánkat tudtuk gazdagítani ifj. Antal István 

által készített konyhabútorral. Köszönjük a felajánlást. 

November 6-án szülői értekezletet tartunk, melynek 

vendége lesz Fekete Márta pszichológus aki „Fejlődés az 

óvodáskorban és a szülői – segítői magatartás” címmel tart 

előadást. Mindenkit szeretettel várunk. 

November 16-án Szülői Közösségi Jótékonysági bálat 

tartunk „Western-party” keretében. Mindenkit 

szeretettel várunk egy közös kikapcsolódásra. 
 

Endre Edit 
ÁMK Intézményvezető 

M E G H Í V Ó  

Immáron 20 éve annak, hogy  

1999. november10-én az óvodások, az iskolások, az 

Ifjúsági Egyesület és az idősek a Szociális Szolgáltató 

Központ udvarán közösen ültettek négy diófát, ezzel is 

erősítve a nemzedékek közötti kapcsolatot.  

A „Nemzedékek diófái” az elmúlt 20 évben nőttek, 

gyarapodtak, a nyári melegben hűs árnyékkal és sok finom 

dióval ajándékoztak meg bennünket. 

Köszönetként és a nemzedékek közötti kapcsolat 

erősítéseként minden év novemberében közösen 

ünnepeltünk az intézményben (óvodások-iskolások-idősek), 

házi ünnepség keretében.   

2019 évben kerek évfordulót ünneplünk,  

20 évesek a „Nemzedékek Diófái”. 

Ezen alkalomból szeretettel várunk 

diófáink köré minden kedves érdeklődőt,  

2019. november 11-én  

délután 15.00-órakor  

az Idősek Napközi Otthonába  

a „Diófák ünnepére”, 

hagyományőrző megemlékezésünkre. 

Rádiné Tabi Anita 
intézményvezető 

Szociális Szolgáltató Központ 

 



Iskolahírek - szeptember/október 

Még alig telt pár hónap a tanévből, de már számos esemény 

történt intézményünk keretein belül… 

Kollégáink részt vettek a községi szüreten, illetve a lovas 

családi napon, ahol kézműveskedéssel várták a gyerekeket. 

A lehetőséget Feketéné Papp Évának, Scholtz Brigittának, 

Fekete Katalinnak, Juhász Mária Ibolyának, Szabóné 

Tarjányi Máriának, Kázmér Klárának, Kalmár Piroskának, 

Pappné Németh Gabriellának köszönhetjük. 

Az idősek világnapján 4. osztályosaink műsorral 

köszöntötték időseinket a Művelődési Házban szervezett 

ünnepségen. A gyerekeket Fekete Katalin, Kalmár Piroska 

és Juhász Mária készítette fel. 

Október 5-én az aradi vértanúkra emlékeztünk a 6. 

osztályosok segítségével, Lantos-Czakó Szimonetta 

felkészítésével. 

Október 1-5-éig a HATÁRTALANUL pályázat jóvoltából a 

két 7. osztály Erdélyben tölthetett 5 napot, ahol 

megismerkedhettek a történelmi múltunk egy szeletével, 

gyönyörű helyeken járhattak, számos élménnyel 

gazdagodva. Köszönjük a háttérmunkában nyújtott 

segítséget Scholtz Brigittának, a kíséretet/felügyeletet 

Orosziné Szabó Arankának és Vikor Csabánénak. 

Október 14-én fogadóestet tartottunk. 

Megemlékeztünk 1956 hőseiről is a 7. osztályosok 

emlékműsorával, Orosziné Szabó Aranka és Vikor Csabáné 

rendezésében. Köszönjük Bónus Fanninak és Győri 

Fanninak, hogy a községi ünnepségen is képviselte 

iskolánkat! 

A DÖK idén is színes programokkal készül, melyek közül 

megvalósult már egy túra a falu környékén a gyönyörű őszi 

napsütésben… A túrázókat Fekete Katalin, Borbola 

Józsefné, Orosziné Szabó Aranka valamint Szűcs Tibor 

kísérték. 

A Ciróka Bábszínházban jártak bérletes tanulóink, 

köszönjük a szervezést Scholtz Brigittának! 

Megkezdődhetett a lovasoktatás önkormányzati 

pályázatból. A 3. osztályosok valamint a felső tagozatos 

jelentkezők vehetnek részt a foglalkozásokon, amelyek 

ezúttal a kiskunfélegyházi Fekete- tanyán zajlanak. 

Köszönjük Endre Gábornak a kíséretet, az önkormányzatnak 

a lehetőséget- ami az utazáshoz a busz biztosítását is jelenti. 

A 7-8. osztályosok, közeledve a pályaválasztáshoz október 

25-én Kecskemétre utaztak a pályaválasztási kiállításra, 

osztályfőnökeik: Vikor Csabáné, Orosziné Szabó Aranka és 

Szűcs Tibor kíséretében. Szintén ezen korosztályhoz 

pályaválasztási tanácsdó érkezett többször is október 

folyamán csoportos felméréseket végezve, egyéni 

konzultációkat tartva. 

Az őszi szünet előtt a Diákönkormányzat egy rémisztő 

bulival zárta az októbert. Köszönjük a segítő szülőknek a 

támogatást (sütiket), Vaska-Potharn Attilának és Gere 

Zoltánnak a  hangulatot, a polgárőröknek, hogy mindig 

számíthatunk rájuk! 

November 5-én pályaválasztási szülői értekezletet tartottunk 

a 7-8. osztályos diákoknak és szüleiknek, ahol a környező 

iskolák mondták el az általuk kínált lehetőségeket. 

KÖSZÖNET!!!! 

Köszönjük Kelemenné Guba Tündének , hogy Pappné 

Németh Gabriella segítségére volt az alsós folyosódekoráció 

megvarrásában ! 

Köszönjük Fehér Vilmosnak és családjának valamint Atkári 

Józsefnek és családjának, hogy vendégül láttak két osztályt a 

gazdaságukban, hasznos és kellemes elfoglaltsággal színesítve a 

hétköznapokat! Horák Zsoltnak és családjának pedig a 

lovaskocsikázási lehetőséget köszönjük! 

Köszönjük Dr. Könyves Mónikának az iskola számára 

felajánlott kettő monitort. 

Manga Szilviának és családjának köszönet az őszi szünetben a 

2.b osztályban végzett felújító munkálatokért! 

Köszönjük a Könyvtárnak, Kengyel-Virág Veronikának azt az 

együttműködést, azokat a rendszeres és élményalapú könyvtári 

alkalmakat, amellyel színesebbé teszi tanulóink 

ismeretszerzését! 

Köszönjük a Művelődési Háznak - Tóth Ilonának, hogy az őszi 

szünetben is gondolt tanulóinkra, számos programmal várva 

őket. 

Az Önkormányzatnak köszönet azért, hogy mindig 

rendelkezésre áll a busz, amikor intézményünknek szüksége van 

rá. 

AKTUÁLIS: 

Iskolánk papírgyűjtést hirdet a november 11-ei héten. Az 

udvaron elhelyezett konténerbe várjuk a papírhulladékot. 

Köszönjük a segítséget!!!! 

Az Iskola vezetősége 

 TÁJÉKOZTATÁS 

Tisztelettel értesítjük az érintetteket, hogy 2019. november 12-e  

- a szociális munka napjának ünnepe alkalmából - törvény által 

előírt munkaszüneti nap, ezért intézményünk  

2019. NOVEMBER 12-ÉN ZÁRVA TART. 
Ezen a napon ellátást nem nyújtunk! 

 Megértésüket köszönjük! 
Rádiné Tabi Anita 

intézményvezető 
Szociális Szolgáltató Központ 

 

TÁJÉKOZTATÁS 

Kedves Bugaci és Bugacpusztaházi Lakosok! 

Értesítem a női lakosságot, hogy 

2019.11.20-án és 2019.12.11-én, 8-12 óráig méhnyakrákszűrés 

lesz az ÚJ Egészségházban, a gyógyszertár mögött. 

(Bejárat a park felől) 

A méhnyakrákszűrés ideje alatt lehetőség lesz vércukor, 

vérnyomás mérésére is. 

 

A vizsgálatra hozzanak magukkal 

TAJ-kártyát és lakcímkártyát. 

Szeretettel várok mindenkit! 
 

Bartáné Péter-Szabó Anna 
védőnő 

TÁJÉKOZTATÁS 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a védőnői ellátás 

ellátási ideje megváltozott 2019. november 01. és 2020. április 

01. közötti időszakra az alábbi módon: A védőnő szerda és 

pénteki napokon tartózkodik Bugacon. 

szerda  08:00 – 10:00 csecsemő tanácsadás  

 10:00 – 12:00 várandós tanácsadás  

Kérdés esetén továbbra is a megszokott módon hívható a 

védőnő! /Tel.: +3670/850-83-52/ 
Bartáné Péter-Szabó Anna 

védőnő 
 



Baba-mama klub a Művelődési Házban 

Sok-sok szeretettel várjuk a babócákat anyukájukkal, akik 

ezeken a hűvösödő őszi napokon szívesen töltenének egy kis 

időt jó társaságban, az anyukákkal, a tapasztalataikkal, 

ötleteikkel, játékok, mese és zsivaj között.  

A klub minden kedden 1000-1200 óráig áll rendelkezésre az 

ismerős arcoknak, de nagyon várjuk az új látogatókat is! 

Várunk mindenkit nagy szeretettel!!!  
Művelődési Ház  

KÖZLEMÉNY 

A KÁBEL TEAM Kft. értesíti Bugac lakosságát, hogy az 

alábbi területeken létesített kis-, és középfeszültségű hálózat 

üzembe helyezése a következő időpontban történt: 

2019.09.24., 2019.09.30., 2019.10.24. 

Bugac 044020 jelzőszámú  trafókörzet (Félegyházi út) 

feszültség panasza 
Az üzembe helyezést követően a kis-, és középfeszültségű 

vezetékek és berendezések érintése tilos és életveszélyes! 

 

 
 

Beszámoló az Alsómonostori szüreti mulatságról 

Idén 10. alkalommal került megrendezésre Alsómonostoron a 

szüreti felvonulás és bál október 19.-én. A Bugaci 

„Futóhomok” Ifjúsági Egyesületnek és a AranyLó Bugac 

Önkormányzati Kft.-nek  köszönhetően idén pályázati 

forrásból tudtunk gazdálkodni, amit ezúton szeretnénk 

megköszönni. 

A szüreti felvonulás 14 órakor kezdődött. A felvonuláson 17 

csikós, 13 lovas kocsis és 24 mezőgazdasági gép vett részt. A 

monostoriak 2 helyszínen kínálták meg a felvonulókat forralt 

borral, pálinkával, zsíros kenyérrel, pogácsával és a helyi 

lakosok által sütött édes süteménnyel. 

Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik valamilyen 

formában hozzájárultak szüretünk sikeréhez! 

Köszönjük Tóth Tibornak és nejének Tóthné Horváth 

Katalinnak, hogy megtiszteltek jelenlétükkel, mint bíró és 

bíróné.  

Továbbá köszönettel tartozunk: Szabó Jánosnak, hogy 

zenekarunkat szállította a felvonulás során; a hangosításért 

Kósa Istvánnak és Vaska-Potharn Attilának; Szatmári 

Istvánnak a gyors technikai segítségért; a savanyúságért 

Börcsök Erzsébetnek; a virágért Antalné Orsinak, a birka 

felajánlásért Endre Lászlónak és feleségének illetve Bori 

Istvánnak, a földmunkálatokat Török Csabának, Mészáros 

Bálintnak és Tóth Tibornak; a sátor előkészítését és az 

utómunkálatokat a Polgármesteri Hivatal brigádjának; a 

pogácsát és a kenyeret a Félegyházi Kenyérgyárnak; Balogh 

Borháznak a kapott bor felajánlást; Szeleczki Sándornak a 

fotókat; Kovács Imrének, hogy elfogadta felkérésünket és 

kisbíróként irányította rendezvényünket; Néma Józsefnek a 

főzést, falubelieknek pedig az alapanyag előkészítését; az 

önkormányzat konyhakertjének a burgonyáért; a tombola 

felajánlásokat; Csűrcsavaró Néptánccsoportnak a menettáncot. 

Köszönjük fellépőinknek, hogy színesítették kulturális 

műsorunkat: Bugaci Maci Csoport nagycsoportos 

Óvodásainak és felkészítőjüknek Szalainé Őrző Emília és 

Héjja Tímea óvó néniknek, Bugaci Tanyaszínház „Ez szóró 

szóra így vót” c. előadását, Szentkirályi Néptánccsoportnak, 

Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesületnek, Csűrcsavaró 

Néptánccsoportnak és a Bugaci Nyugdíjasklub 

Néptánccsoportjának. 

Köszönjük Virág László r. ftörm. és Dudás László r. zls. 

körzeti megbízottaknak és a Bugaci Polgárőr Egyesületnek, 

hogy biztosították rendezvényünk zavartalan lebonyolítását. 

Nagy köszönettel tartozunk a falu aprajának, nagyjának, hogy 

idén is ilyen látványos és sikeres szüreti mulatságot tudhatunk 

magunk után. Köszönet mindazoknak, akik sütöttek 

süteményt, zsíros kenyeret kentek, segítettek az 

előkészületekben és a kínálásokon.  

Valamint köszönjük minden kedves vendégünknek, hogy 

ellátogattak rendezvényünkre, reméljük élményekkel 

gazdagon távoztak, és jövőre is ellátogatnak hozzánk! 

 
 

Szervezők 

Kisgyőr – a faragott falu 

Szeptember végén népdalkörünk országjáró kirándulásra indult 

(28–29.). Kisgyőr Miskolc közelében egy szép fekvésű 

település, mely ritka hírességgel bír, a „faragott falu” nevet 

büszkeséggel viseli. Jogosan. Lakói példaadó baráti 

közösségben élnek itt, melyben együtt az alkotás, a szépség. 

Faragott falu: köszöntőtábla, falukapu, Krisztus-kereszt, 

őrangyal, Golgota, Trianoni emlék, kápolna kapuja, kerítése, 

pihenőpadok, harangláb, buszmegálló. Emlékművek sorozata, 

sok-sok szobor... Sorolhatnám oldalakon át. Mind-mind 

gyönyörűen, művészien faragott. Minden nyáron faragótábor 

működik, polgármesterük, aki a Művészeti Akadémia tagja és 

faragó is. Igazi szép példát mutatnak utódaiknak, alkotásaik 

magával ragadó esztétikumok. Évtizedek hagyománya a 

szeptember végi Szüretnap. E nap fő szervezője Grúz Attila 

alpolgármester, a Kisgyőri Népdalkör vezetője. Ő és a népdalkör 

a szeretet közössége. Együtt végzett munkájuk eredménye 

példaértékű. Igen kedves élmény volt számunkra a baráti 

fogadtatás, lovasfelvonulás, borkút, valamint kiemelt esemény a 

Népzenei Találkozó, melynek mi is szereplői lehettünk.  

A helyiek mellett vendégzenekarok, énekesek, 

néptáncegyüttesek, a kazincbarcikai Galagonya Citerazenekar, 

valamint együttesek Erdélyből és Kárpátaljáról. Miskolci 

szállásunk után másnapi utazásunk során Muhi-pusztán álltunk 

meg. Hazánk egyik legpusztítóbb történelmi eseményének a 

hódító tatárjárás színhelye. Az itt felépített emlékmű szívet-

lelket mélyen megrendítő alkotás. Hősi halottainkra 

emlékeztünk. Kedves pedagógus kollégám, dr. Nagy Sándor 

tanár úr történelmi ismertetője lelki szemeink elé hozta e 

kegyetlen csata idejét, s átérezhettük az emlékmű kegyeleti 

erejét, hatását. Továbbá Tiszaújvároson át Tiszadob volt 

utazásunk célja. Gróf Andrássy Gyula Erzsébet királyné (Sissy) 

tiszteletére csodálatos kastélyt álmodott ide. A valóság szemet 

gyönyörködtető, meseszerű. E romantikus kastély építménye is 

különleges: a négy évszaknak megfelelően négy bejárata, 

tizenkét tornya (hónapok), 52 szoba (hetek) és 365 ablaka 

(napok) van. Kirándulásaink célja mindig hazánk szép tájaival 

való ismerkedés, nevezetességek látogatása, népzenei találkozás 

a fogadó település népdalkörével. Köszönöm dr. Nagy Sándor 

tanár úrnak a teljes kirándulás vezetését, Kovács Balázs 
sofőrünknek a derűs, biztonságos utazást, aki két évtizeden át 

kiérdemelte „A Legjobb Sofőr” kitüntető címet. Weöres Sándor 

szavaival: „Aki a lényében rejlő őstudást önmaga számára 

meghódította, mindent elért, ami emberileg elérhető.” 

Herbályné Jolika 
népdalkörvezető  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


