
 

 

 

 

 

 
 

 

 

TISZTELT BUGACI ÉS BUGACPUSZTAHÁZI 

LAKOSOK! 

 

 
 

„Kik messze voltak, most mind összejönnek 
a percet édes szóval ütni el, 

amíg a tél a megfagyott mezőket 
karcolja éles, kék jégkörmivel” 

                                                              /Kosztolányi / 
 

Számos meghitt, családi körben eltöltött ünnepi pillanatot, 
áldott, szeretetteljes karácsonyt kívánunk településünk 
minden lakójának! 
Ezúton szeretnénk megköszönni Önkormányzatunk 
nevében a segítséget intézményeinknek, civil 
szervezeteinknek és mindenkinek, aki társadalmi 
munkájával hozzájárult a 2019-es év céljaihoz, 
programjaihoz! 
2020-ra pedig egészséget, sok örömöt, sikereket, békét 
hozzon az új esztendő mindannyiunknak! 

 
Szabó László    Kerekes László Zoltán 

 

IGAZGATÁSI SZÜNET 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Bugaci Közös 

Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkarendjében a  

TÉLI IDŐSZAKBAN az igazgatási szünet 

 2019. december 21. napjától – 2020. január 05. 

 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! 
Mayer Ferenc 

jegyző 
 

KARÁCSONYVÁRÓ ÜNNEPSÉG 

 

Sok szeretettel várunk mindenkit 2019. december 

20-án, pénteken délután 17 órakor kezdődő ünnepi 

műsorunkra a Művelődési Házba! 

Várjuk szeretettel a család minden tagját, 

ünnepeljünk együtt! 
Tóth Ilona Krisztina 

Rigó József ÁMK Művelődési Ház 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉLI SZÜNET A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN! 

Kedves Látogatók! 

A Művelődési ház 2020. Január 1-12. között ZÁRVA 

tart!  

Nyitás: 2020. január 13. 

Programok, melyeket a zárástól független megtartunk: 

Január 3. (péntek) Véradás  

Január 8. (szerda) Jóga  

Megértésüket köszönjük!  

MINDENKINEK BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYI 

ÜNNEPEKET ÉS ÁLDOTT BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN:  

Rigó József ÁMK Művelődési Ház csapata 

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS 

December 1-én meggyújtottuk az első gyertyát a községi 

adventi koszorún. 

 Az ünnepségen Kis István atya áldotta meg a koszorút. 

A közös gyertyagyújtást a Gitáregyüttes éneke, Bónus 

Fanni szavalata és Kovácsné Kiss Éva köszöntője tette 

ünnepélyesebbé.  

Ezúton is szeretnénk megköszönni Csendesné 

Marikának a finom süteményeket, Dora Petinek, Forgó 

Rozikának és Deli Klárinak a finom teát és a forralt bort, 

Kósa Istvánnak pedig a hangosítást! :)  

Valamint köszönöm szépen Mindenkinek, aki 

segítségemre volt az adventi koszorú és a betlehem 

elkészítésénél! 
Tóth Ilona Krisztina 

Rigó József ÁMK Művelődési Ház 
 

KÖSZÖNET! 

Az idei évben is feldíszítettük a "falu-karácsonyfáját" a 

Művelődési-Ház udvarán és a nagyteremben is. Nagyon 

köszönöm Mindenkinek, aki bármilyen formában 

segítséget nyújtott a karácsonyfák "felállításában" és 

feldíszítésében! Köszönjük a kézzel készített díszeket az 

óvodának és az iskolásoknak, külön örömemre szolgált, 

hogy az óvodások is segítettek a fa díszítésében. 

Köszönet az udvari fáért és az adventi koszorú 

készítéséhez felhasznált rengeteg fenyőágért Pávlicz 

Gábornak. Külön köszönet Fodor Bélának –aki már évek 

óta támogat minket karácsonykor - a benti csodálatos 

nagy fenyőért, amely csodássá varázsolta a Művelődési 

Ház nagytermét!!! 
Tóth Ilona Krisztina 

Rigó József ÁMK Művelődési Ház 



OVI-BÖLCSI HÍREK 

 November 7-től fogadóórákat tartottak az 

óvodapedagógusok és a kisgyermeknevelők. 

Köszönjük a Szülőknek az aktív érdeklődésüket. 

 November 8-án a Maci csoportosok a Könyvtárban 

jártak, a Kufli mese kapcsán néztek vetítést, mesét 

hallgattak, kézműveskedtek. Köszönjük Kengyel-

Virág Veronikának az élményekben gazdag délelőttöt. 

 November 11-én délelőtt a Szegedi Látványszínház 

előadásában láthattuk „Pötyi kutyus a tél hőse” című 

interaktív előadást, amely utalt az egészséges 

életmódra és az egészséges táplálkozás fontosságára is. 

Köszönjük a Szülői Közösség anyagi támogatását. 

Ezen a délutánon a középső csoportosok részt vettek a 

Szociális Szolgáltató Központ által szervezett 

„Nemzedékek diófái” ünnepségen Feketéné Szűcs 

Zsuzsanna és Szeleczki Brigitta óvó nénik 

felkészítésével. A műsor után finom zserbóval és teával 

láttak minket vendégül, melyet a gyermekek nevében 

is ezúton köszönünk. 

 November 16-án megtartottuk Jótékonysági 

Bálunkat, amely sikeresen és jó eredménnyel zárult. 

Ezúton köszönjük a szervezőknek, segítőknek és a 

fellépőknek áldozatos munkájukat. Köszönjük a Maci 

csoportosoknak a vidám, kedves western táncát, és az 

óvó néniknek, Szalainé Őrző Emíliának és Héjja 

Tímeának a felkészítést. Ezúton is köszönjük a Kedves 

Szülőknek, hogy elhozták gyermekeiket. Köszönjük a 

felnőtteknek – Abonyi Ágnes, Kengyel-Virág 

Veronika, Farkas Brigitta, Szelecki Brigitta, Szabóné 

Kocsis Orsolya, Petróczi Anita, Tímárné Kállai Kitti, 

Kasza János, Tímár Imre, Kengyel Gábor, Kovács Imre 

– a fergeteges western-show-t, valamint Bacsó 

Ildikónak a felkészítést is! A bál folyamán készült 

fényképeket köszönjük Szeleczki Sándornak és Dora 

Krisztofernek. 

 November 21-én  „OVI-ZSARU” címmel 

továbbképzésen vett részt kolléganőnk, Feketéné 

Szűcs Zsuzsanna. A továbbképzésen bábokat kaptunk 

az óvoda részére, melyeket mindennapjainkban tudunk 

alkalmazni. 

 A Könyvtárellátó Nonprofit KFT jóvoltából az 

óvodánk sakk ajándékcsomagot kapott Polgár Judit 

nemzetközi sakknagymestertől . 

 November 28-án délután pályázat keretében 

kóstolással egybekötött Tej-napot tartottunk. A 

gyermekek és a szülők közösen fogyasztották a 

különböző, tejből készült finomságokat. 

 November 29-én meggyújtottuk az óvodában és a 

bölcsődében az első Adventi gyertyát. 

 December 2-án a Maci és a Süni csoportosok 

ellátogattak Csongrád-Bokrosra Karácsonyfalvára a 

Mikuláshoz. Nagy élmény volt a gyermekek számára 

közvetlenül beszélgetni a Mikulással, és megrázni a 

„varázscsengőjét”. A találkozás örömét az Iskola-

Óvoda közös Alapítványának köszönjük. Hazafelé 

alkalmunk volt a Kiskunfélegyházi Petőfi Moziban 

megnézni a Jégvarázs II. című mesét 3D-ben. Az 

utazás költségét ezúton is köszönjük a Szülői 

Közösségnek. 

 December 3-án lehetőségünk volt a Könyvtárban 

kiállított, nagycsoportosok által készített „Kufli” 

meseillusztrációkat megtekinteni, ekkor alkalmuk volt 

a gyermekeknek a Könyvtárban található „plüsskuflik” 

megszeretgetésére. 

 December 4-én Mikulás váró Nyílt napot tartottunk 

az Óvodában a Maci és a Süni csoportban. Köszönjük 

a szülők érdeklődését. 

 December 6-án az Óvodába és a Bölcsődébe is 

megérkezett a várva várt Mikulás. Minden gyermek 

megkapta a Szülői Közösség által biztosított csomagot. 

Köszönjük a „Mikulás bácsinak”, hogy ellátogatott 

óvodánkba és bölcsődénkbe. 

 Külön köszönjük Theile Karl-Heinz és Sigrid 

Theile-nek a gazdag Mikulás csomagot, melyet 

gyermekeink részére adtak át. 

 December 9-én ismét lehetőségünk volt, találkozni 

„Frici manóval”, a Szegedi Látványszínház jóvoltából. 

Interaktív előadásukban megjelent a természet óvása, 

védése. Köszönjük a Szülői Közösség támogatását. 

 Ezen a napon az intézményünk nagy segítséget 

kapott Papp Zoltántól, aki rajzoló papírral 

örvendeztette meg a rajzolni szerető gyermekeket. 

Hálásan köszönjük felajánlását. 

 Ugyanezen a napon a Kiskunfélegyházi 

Rendőrkaptányság a buszos gyermekeink védelmének 

érdekében láthatósági gyermekmellényekkel 

ajándékozott meg minket. Köszönjük Gilicze István 

törzszászlósnak a közreműködést. 

 December 10-én a Könyvtár szervezésében Adventi 

kézműves foglalkozáson vettek részt a Maci 

csoportosok. 

 December 11-én a nagycsoportosok betekintést 

nyerhettek az iskolai életbe. Ezt a verssel, mesével, 

kézműves foglalkozással teli komplex délelőttöt 

köszönjük Fekete Katalin és Kalmár Piroska tanító 

néniknek. A gyermekek még napokig örömmel 

beszéltek az iskolában töltött élményteli délelőttről. 

 December 12-én pályázat keretében elsősegély 

előadást tartott az óvoda dolgozóinak Zsíros Csaba 

mentőtiszt, aki a gyermekekre vonatkozó 

elsősegélynyújtás teendőit is megmutatta nekünk 

gyakorlatias példákon keresztül. Köszönjük Rádiné 

Tabi Anitának a szervezést. 

 December 13-án az Óvodában és a Bölcsődében a 

néptáncosok Feketéné Szűcs Zsuzsanna óvó néni 

vezetésével” Luca napi „népszokásokat, 

hagyományokat mutattak be. 

 Ezen a napon tartottuk a Művelődési Háznál 

megrendezésre kerülő Karácsonyi vásárt.  



Az óvoda-bölcsőde dolgozói által készített 

mézeskalácsokkal és ajándékokkal vártuk a 

látogatókat. Kézműves foglalkozással is 

kedveskedtünk a gyermekeknek. 

 December 18-án tartjuk a Karácsonyi ünnepséget az 

óvodában és a bölcsődében. Köszönjük Eőri Máté 

közreműködését a fenyőfa beszerzéséhez, hogy 

intézményünk karácsonyfát tudjon állítani a 

gyermekek részére, amely alá el tudjuk helyezni 

minden csoport ajándékát. 

 Ezen a délután a Maci csoportosok köszöntik az 

időseket a Szeretet-ünnepén Szalainé Őrző Emília és 

Héjja Tímea felkészítésével. 

 December 20-án községünk Karácsonyi 

ünnepségén fellépnek a Maci csoportosok Szalainé 

Őrző Emília és Héjja Tímea felkészítésével. 

 Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy az Óvoda-

Bölcsőde 2019. december 23 –2020. január 3-ig zárva 

tart. 2020. január 6-től szeretettel várjuk a 

gyermekeket.   Megértésüket köszönjük. 

 A két éve folyamatban lévő EFOP pályázatok 2019. 

decemberében lezárulnak. Ezeknek a pályázatoknak 

köszönhetően intézményünk eszközökhöz és 

különböző, a mindennapokhoz szükséges fejlesztő 

anyagokhoz jutott hozzá és különböző programokat 

tudtunk megvalósítani a gyermekek részére. Ezúton is 

szeretném  megköszönni mindenkinek a 

közreműködését és segítségét a pályázatok 

megvalósításában. 

 

MINDENKINEK KELLEMES KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNNAK 

AZ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DOLGOZÓI! 
                                                                    Endre Edit  

                                                                   ÁMK Intézményvezető  

ISKOLAHÍREK-DECEMBER 

Az advent időszaka iskolánkban is az Ünnepre való 

várakozás jegyében telik: 

 December 6-án érkezett hozzánk a Szülői Közösség 

Télapója. Köszönjük a Szülőknek, a Télapónak, hogy 

idén is megvalósulhatott a személyes látogatás, így 

nagy izgalmakkal telt ez a délelőtt az iskolában. 

 Kalmár Piroska és Fekete Katalin tanító nénik, 

valamint a 4. a osztály szeretettel várta a 

nagycsoportos óvodásokat, akik  betekintést 

nyerhettek az iskolások hétköznapjaiba. 

 DÖK-programok: Az osztályok feldíszítették 

tantermeiket/ablakaikat, a DÖK kézműveskedett 

valamint jótékonysági gyűjtést szervezett, hogy 

segíthessen egy beteg kislányon. A Szülői 

Közösséggel együtt előkészült a karácsonyi vásárra. 

 Versenyeztünk! 2 csapatunk vett részt a 

Constantinum Intézmény 7-8. osztályosok számára 

rendezett német versenyén. Mind a két csapat a 

középmezőnyben végzett, felkészülésükhöz, szép 

szereplésükhöz gratulálunk a csapattagoknak: Banó-

Szabó Dávidnak(7.o), Győri Fanninak(7.o), Tóth 

Arnoldnak (7.o),  Milóczki Lillának ( 8.o )Bíbok 

Martinnak (7.o), Burlui Dánielnek (8.o)! Köszönjük 

szépen a felkészítést, a kíséretet Kertészné Uredat 

Dagmarnak! 

 A karácsonyi vásárban kézműveskedéssel várta a 

gyerekeket Fekete Katalin, Juhász Mária Ibolya, 

Kalmár Piroska, Molnár Ágnes Lotte tanító néni, a 

Betlehemi kiállítás anyagát színesítették a diákok 

munkái - Feketéné Papp Éva irányításával, valamint 

a falu karácsonyfájára is készültek díszek az 

iskolában. 

 A 3. osztály Szabóné Tarjányi Mária és Molnár 

Ágnes Lotte vezetésével műsorral készül a 

karácsonyi ünnepségre, amellyel fellépnek a 

Szociális Szolgáltató Központban, valamint a 

Falukarácsonyon is. 

 Több osztályunk és nevelőtestületünk is csatlakozott 

a falu advent-ablaknaptár elkészítésének 

programjához. Köszönjük a Könyvtár izgalmas 

felhívását! 

Köszönet! 

Köszönjük a Szociális Szolgáltató Központ 

dolgozóinak, hogy megszervezte és megvalósította az 

ingyenes kecskeméti színházlátogatást közel 10 

gyermekünk számára. 

Köszönjük a Szülői Közösségnek, hogy a 

Diákönkormányzattal összefogva képviselték 

iskolánkat a karácsonyi vásárban! 

Köszönjük a Könyvtár számtalan, iskolások számára 

tartott foglalkozását Kengyel- Virág Veronikának, 

valamint Szatmári Anettnek a „Könyvbújót”, 

Dollyval. 

Köszönjük Mindenkinek, aki adója 1%-át a Bugaci 

Óvodás és Általános Iskoláskorú Gyermekekért 

Alapítvány részére ajánlotta fel, ezzel is segítve az 

óvodás és általános iskolás gyermekeket. 

AKTUÁLIS: 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap: december 20. 

péntek. 

A téli szünet utáni első tanítási nap:2020. január 6. hétfő 

Az I. félév vége: 2020. január 24. 

„Legyen az ünnep csendes, mint szíved 
dobbanása, 

Legyen békés, mint a hó hullása. 
Legyen szép, mint gyertya ragyogása, 

És vidám, mint gyermek kacagása” 

Köszönjük a szülők, az intézmények, civil szervezetek , 

magánemberek  támogatását, együttgondolkodását, mindazt a 

segítséget, amelyet a 2019-es esztendőben is 

megtapasztalhattunk!!!! 

Áldott, békés, csodákkal teli karácsonyi ünnepeket, és boldog 
2020-as esztendőt kívánnak Mindenkinek  a Rigó József 

Általános Iskola dolgozói és diákjai! 
 



3D NYOMTATÓ a bugaci DJP-pontokon! 

 

 

Január első két hetében a Könyvtár, második két hetében 

a Művelődési Ház ad otthont a Digitális Jólét Program 

3D nyomtatójának. Aki szeretne megismerkedni a 3D 

nyomtatás technológiájával, szívesen megnézné 

működés közben a 3Dnyomtatót, megteheti a bugaci 

DJP-pontokon! 

Részletek hamarosan! 

Utazó Digitális Élménybusz 

Január 15-én Bugacra érkezik az Utazó Digitális 

Élménybusz a Digitális Jólét Program keretein belül! 

 A Művelődési Ház és a Könyvtár közös szervezésében 

ezen a napon egy 3 tagú, szakavatott csapat kalauzolja el 

a gyerekeket, fiatalokat, felnőtteket a Művelődési 

Háznál a digitális világ alábbi területeire  

 3D nyomtató 

 LEGO robot-szenzorok 

 Drón 

 VR szemüveg 

Részletek hamarosan! 

Adventi ablaknaptár 

December 24-ig minden nap újabb feldíszített ablak jelzi 

az adventi idő múlását településünkön! Érdemes 

esténként sétára indulni és a Könyvtár facebook oldalán 

közzétett utcában/utcákban adventi ablaknaptárt 

„nyitogatni”! Köszönjük a résztvevő családoknak, 

intézményeknek, osztályoknak a közös készülődés 

élményét! 

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS 

A Könyvtár december 23-január 1. között zárva lesz, 

kivéve december 27., péntek. Ezen a napon nyitvatartási 

időben várjuk olvasóinkat! Január 2-tól újra a szokott 

nyitva tartás szerint várunk mindenkit a Könyvtárba! 

„És be is mehetsz-vár az ünnep, 

és minden zárt ajtót kitár. 

A fa alatt angyalok ülnek- 

Az ünnep azé, aki vár.” 

Szabó T. Anna szavaival kívánunk minden kedves 

jelenlegi és jövőbeli könyvtárlátogatónak békés, 

nyugodt készülődést és boldog, tartalmas, pihentető 

Ünnepeket! 
   Kengyel-Virág Veronika 

Rigó József ÁMK Könyvtára 

 

SZILVESZTERI BULI A MŰVELŐDÉSI 

HÁZBAN! 
 

Szilveszterezz a  Művelődési Házban 

22 órától élőzene és diszkó Vaska-Potharn Attilával és 

Seregély Jácinttal! 
 

A büfét a KicsiManó szolgáltatja! 

A belépés INGYENES! 

BÚCSÚZTASSUK EGYÜTT AZ ÓÉVET! 

 

 

 

 
 

KÖSZÖNET! 

Elnézést kérek a báli beszámoló hiányossága miatt! 

Ezúton szeretném pótolni és nagyon, nagyon köszönöm 

a sok energiát, a próbákat és a báli szereplést Kengyel 

Gábornak, Tímár Imrének, Kasza Jánosnak és Kovács 

Imrének! 

 
Tóth Ilona Krisztina 

Óvodai és Bölcsődei Szülői Közösség 
 

 
 

 

ÓÉV BÚCSÚZTATÓ SÉTA 

 

Indulás: 2019. december 28. /szombat/ 

9.00 órakor a Polgármesteri Hivataltól. 

 

A karácsonyról maradt ételt, italt 

és jókedvet hozza magával! 13.00 

órakor egy tál meleg étellel várjuk a 

résztvevőket a Bugaci Öreg 

Csárdában! 
 

 

 

 

 
 

ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET 

kívánunk 

minden kedves Ellátottunknak 

 és Hozzátartozóiknak! 
 

Szociális Szolgáltató Központ 
Dolgozói nevében 

Rádiné Tabi Anita intézményvezető 


