
TISZTELT BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI
LAKOSOK!

A LEADER 4-es tengely pályázatait 2009. november 16-
ig kell elkészíteni. Bugac és Bugacpusztaháza
viszonylatában a civil szervezetek és az
önkormányzataink 15,5 millió Ft vissza nem térítendő
támogatásra pályázhatnak. Ennek segítségével, az
önerővel kiegészítve kb. 18 millió forint fejlesztés és
eszközbeszerzés valósulhat meg a bírálatok után 2010
tavaszán. A pályázatok benyújtásához önkormányzati
támogatás szükséges. A felmért igények alapján a
következő pályázatok beadását támogatja testületünk.

I. jogcím: Civil szervezetek eszközbeszerzés e
 NACSE 570.000 /bruttó/
 Futóhomok Ifjúsági Egyesület

570.000 /bruttó/
 Óvodás- és Iskoláskorú Gyermekek

Alapítványa 570.000 /bruttó/
II. jogcím: Polgárőr Egyesületek támogatás a
                  /eszközbeszerzés/

 Bugaci Polgárőr Egyesület 1.333.000, -Ft
/bruttó/

III. jogcím: Településre jellemző rendezvények
támogatása

 NACSE: Falunap Bugacpusztaháza
       266.000,-Ft /bruttó/
 Abonyi Imre Lovasklub: Abonyi Imre

Hajtófesztivál 266.000 /bruttó/
 Futóhomok Ifjúsági Egyesület:

Szüreti felvonulás, bál Bugac 266.000 /bruttó/
 Önkormányzat Bugac: Fotókiállítás, Bugac

elmúlt 60 éve címmel 266.000 /nettó/
IV. jogcím: Sport- és szabadidős tevékenységek
támogatása

 Önkormányzat Bugac: Sportöltöző felújítása
5.654.000 /nettó/

 Diáksport Egyesület: eszközbeszerzés
1.333.000 /bruttó/

 Abonyi Imre Lovasklub eszközbeszerzés
1.333.000 /bruttó/

 Önkormányzat Bugacpusztaháza: Füves
sportpálya kialakítása 1.333.000 /nettó/
Bugaci KSE: Sportpálya környezetének javítása
2.500.000 /bruttó/

A pályázatok utófinanszírozottak, a bonyolításhoz
szükséges pénzt az önkormányzataink biztosítják a civil
szervezeteknek, amit a sikeres megvalósítást követően
visszafizetnek részünkre.

Mindenkinek sikeres pályázást kívánunk.
Szabó László

Polgármesteri
Hírlevél

Bugac Nagyközség Polgármesteri
Hivatala

6114 Bugac, Béke u. 10.
Tel.: 76/575-100,  575-106
Felelős kiadó: Szabó László

Készült: 1400 pld-ban

2009. november

DR. BÍRÓ ANDRÁS ZSOLT
antropológus-humán biológus,

KURULTAJ szellemi atyja,
Magyar-Turán Szövetség elnöke

előadást tart
2009. NOVEMBER 13.-án

18.00 ÓRAKOR
a

BUGACI MŰVELŐDÉSI HÁ ZBAN

EXPEDÍCIÓ A KAZAKISZTÁNI
MADJAROK FÖLDJÉN

Magyarok közép Ázsiában címmel.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT TISZTELETTEL VÁR UNK!

LLAAKKÁÁSSCCÉÉLLÚÚ TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSS
A Szociális Bizottságok 2009. október 6 -i üléseiken
döntöttek - az önkormányzat saját forrásaiból
biztosított – a lakásépítési, lakásvásárlási és egyéb
lakásépítési munkálatok végzése céljára adható
támogatásra benyújtott kérelmekről.
Hivatalunkhoz 14 kérelem érkezett. A bizottságok
mindegyik kérelmezőt pénzügyi támogatásban
részesítettek 60000 – 150000 Ft összegben.
Összesen 1450000 Ft támogatás kifizetése a
jogosultak részére 2009. október 19-én
megtörtént.

Hegedűs Istvánné

KÖSZÖNET
a Polgárőr Szolgálat tagjainak, akik

november 1-jén, mindenszentek
napján szolgálatot teljesítettek a

temetőnél.

XV. évf. 9. sz.



PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII LLEEHHEETTŐŐSSÉÉGGEEKK
Pályázati lehetőség mezőgazdasági vállalkozóknak,
élelmiszer előállítóknak.
Megjelent a mezőgazdasági termékek
értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló módosított 47/2008. (IV.17.)
FVM rendelet.
Mire lehet támogatást igényelni?
Élelmiszer feldolgozás versenyképességének
javítása, termékszerkezet átalakítása.
Élelmiszer-biztonsági és környezetvéd elmi
feltételek javítása.
Vágópontok létrehozása és korszerűsítése.
Fenti területeken forrás igényelhet ő épület
építéséhez - és felújításához valamint gépek,
technológiai berendezések vásárlásához,
számítógép szoftver beszerzéséhez.
Kik nyújthatnak be tám ogatási kérelmet?
Egyéni vállalkozók, egyéni cégek, jogi személyiség
nélküli, valamint jogi személyiséggel rendelkező
gazdasági társaságok, szövetkezetek.

Feltételek:
Mezőgazdasági vállalkozó esetében az üzemméret
nagyobb mint 4 EUME, árbevételük 50% -a vagy
több mint 50%-a nem feldolgozott termékből
származik.
Nem mezőgazdasági termelő esetében az
értékesítésből származó bevételük kevesebb mint
50% - a származik nem feldolgozott mezőgazdasági
termék értékesítéséből.
Rendelkezni kell a működéshez szükség es hatósági
engedélyekkel, igazolásokkal.
Támogatás mértéke:
Igényelhető legkisebb összeg 8000 eurónak, -
legmagasabb összeg 1.600.000 eurónak megfelelő
forint összeg.
A támogatás aránya mezőgazdasági termelő
esetében 40%, fiatal gazda vagy NATURA 2000
területen megvalósuló fejlesztés esetében 50%,
fiatal gazda és NATURA 2000 terület esetében
60%
Nem mezőgazdasági termelő esetében 50%
Benyújtási határidő: 2009. október 20. és november
30. között.
Bővebb információért az Agrár Információs
irodában csütörtöki napokon keresheti Nagy
Lászlóné tanácsadót személyesen, vagy telefonon:
30/415-6311-es telefonszámon.

FFUUSSIIOONN DDAANNCCEE

A Fusion Dance Bugaci "Hip-hop" csapata a hétvégén
Tápióságon lépett fel a IV. Si lver Dance amatőr
táncfesztiválon.
A csapat gyermek kategóriában I. helyezést, duóban
pedig Csabai Vivien és Tormási Nikolett II. helyezést
értek el. Gratulálunk a szép sikerhez, és jó felkészülést
kívánunk a november 14-én Vácott megrendezésre kerülő
országos versenyre.

MMEEGGHHÍÍVVÓÓ
KATALIN-NAPI

BBÁÁLL
A RIGÓ JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJÁNAK SZÜLŐI

KÖZÖSSÉGE

JJÓÓTTÉÉKKOONNYYSSÁÁGGII BBÁÁLLTT
 rendez

2009. november 21-én
19 órai

kezdettel a

TTOORRNNAACCSSAARRNNOOKKBBAANN.

Jegyek elővételben az óvodában (Szat máriné Sándor
Olgánál) és az iskolában (Görög Juditnál) 2500
forintért kaphatók (2009. november 18 -ig), illetve 500
Ft-os egységáron támogatójegyek is vásárolhatók a
Krisztina Butikban  és a Kicsimanóban.

MENÜ:
Aperitif: házi pálinka, Martini
Előétel: fácánleves
Főétel: svédasztalról (Birkapörkölt, töltött

káposzta, töltött- rántott sültek,
saláták stb.)

Desszert: házi süti
Zene: Csányi László, Csányi József és

Eszik János
M Ű S O R :

Óvodások előadása
Artista-show, az Érdi Tornaklub közreműköd ésével

Anyukák táncos produkciója
Meglepetés
Tombola

Mindenkit szeretettel várunk!
Óvodai Szülői Közössége

IISSKKOOLLAA--HHÍÍRREEKK

Az elmúlt hírlevél óta sok dolog történt az
ÁMK életében, a felsorolás sokáig tartana.
Kérek mindenkit, hogy az iskolánk honlapján
olvasson a velünk történtekről.

www.rigo-bugac.sulinet.hu
Tanulóink most kezdték el az országos
levelező versenyeket, melyek szabadidejük
hasznos eltöltését biztosítják.
Legfontosabb időpontunk: november 16-tól
nyílt órák hetét tartjuk az iskolában, ahová
minden érdeklődő szülőt szeretettel várunk.

Szabó Péterné

MMEEGGHHÍÍVVÓÓ

www.rigo-bugac.sulinet.hu


„Nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis
ország, messzeringó gyerekkorom világa…”

Szeretettel meghívjuk Önt, és kedves családját
2009. november 7-én 15 órakor

a Bugaci Művelődési Házba

HHEERRBBÁÁLLYY JJÁÁNNOOSSNNÉÉ

Aranydiplomás tanárnő,
Bugac díszpolgára,

A magyar kultúra lovagja,
Fekete Rózsa díjas és
magiszter versmondó

Önálló előadói estjére

Ajándékműsor verskedvelőknek:
A XX. századi magyar irodalom tragikus sorsú jeles
költője RADNÓTI MIKLÓS  születésének 100. és
halálának 65. évfordulója tiszteletére, legszebb
verseinek válogatásából.
Közreműködik a Bugaci Kálmán Lajos
Népdalkör és Citerazenekar.

ŐSÖK FÁJA
Ünnepélyes keretek között avattuk fel a Szent
István parkban az Ősök Fáját.
A rendezvényen tiszteletüket tették az ország
különböző tájairól érkező magyar hagyományőrzők
és szép számmal voltak jelen a szomszédos
települések lakói is.
A Kurultaj életfája községünkbe a zempl éni
Hejcéről érkezett. Az Ősök Fájának felavatását
honfoglalás-kori lovas harci viseletben tisztelte meg
jelenlétével Kelemen Zsolt hagyományőrző és
csapata, valamint Sólyomfi Zoltán és Fe hér Holló
(Öskü) ősi magyar zenét játszó csoportja. Kelemen
Zsolt lovasai Ördögh András jászszentlászlói hucul
ménesének lovait ülték meg, míg Sólyomfi és Öskü
a sztyeppei nomád világot megidézően énekelt,
tisztelegve a magyarság hős elődei előtt.
Nemes Sándor, hejcei famíves részletesen
bemutatta a fán látható motívumokat, beszélt azok
jelentéséről. Bíró András Zsolt, antropológus -
humán biológus meghirdette a jövő évi Kurultaj
programját, melyre várhatóan látogatók érkeznek
majd Kazakisztánból, Üzbegisztán ból,
Törökországból és még számos más közép -ázsiai
országból. Az ünnepség zárásaként köszönetemet
fejeztem ki az Ősök Fája készítőjének, a jelenlévő
előadóművészeknek, a Magyar-Turán
Szövetségnek, amely döntött arról, hogy a jövő évi
Kurultajt Bugacon rendezik meg.

Szabó László

PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII FFEELLHHÍÍVVÁÁSS

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ
KÖZPONT – BUGAC

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/a § alapján

pályázatot hirdet

Szociális Szolgáltató Központ
Gyermekjóléti Szolgálata

Családgondozó munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 2010. 01.
01- 2010. 12. 31.
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 óra
Munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6114 Bugac, Béke u. 4. szám
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Gyermekjóléti feladatok ellátása az 1997. évi XXXI. tv.,
és a 15/1998. (IV. 30) NM. rendelet alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXI II.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

 Főiskola, 15/1998. NM. rendelet 2. számú
mellékletében meghatározott képesítési előírás

 Büntetlen előélet
Elvárt kompetenciák:

 Megbízhatóság
 Pontos munkavégzés
 Empátia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Szakmai önéletrajz, szakképesítést igazoló

okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata
arról, hogy a pályázati anyagában foglalt
adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez hozzájárul, valamint nyilatkozata
arról, mely szerint a gyermekek védelméről és
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja :
A munkakör legkorábban 2010. január 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2009. december 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Szalainé Őrző Emília nyújt a 06 -20/260-11-15-ös
telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja :

 Postai úton: a pályázatnak a Szociális
Szolgáltató Központ címére történő
megküldésével (6114 Bugac, Béke u. 4.)

A pályázat elbírálásának határideje :
 2009. december 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 Bugac Nagyközség Önkormányzata, mint
fenntartó székhelyén a helyben szokásos
módon – 2009. november

Szalainé Őrző Emília
XII. AMATŐR KÉZMŰVES KIÁLLÍTÁS
Idén október 17-23. között került megrendezésre a
XII. Amatőr Kézműves Kiállítás a Rigó József
ÁMK Művelődési Házában. Idén is rengeteg



értékes, szemet gyönyörködtető alkotást bocsátottak
rendelkezésünkre az alkotók. Segítségükkel példát
tudtunk mutatni abban, hogy miként lehet a
szabadidőt hasznosan eltölteni, alkotni, és ezzel
értéket teremteni nemcsak önmagunk, hanem
mások számára is.
A megnyitó ünnepségen szavalatot hallhattunk az
alkotó élet szépségéről Rehák Barbarától, valamint
egy gyönyörű erdélyi népdalt Szíjjártó Emőke
előadásában, akit H. Pintér Andrea segített a
felkészülésben. Az ünnepséget furulyaszó indította
és zárta Szűcs Ágnes 5. osztál yos tanuló és
felkészítője Jankovszki Zoltán jóvoltából.
Mindannyiuknak köszönjük a közreműködést!
Az idei megnyitón nemcsak a kiállított tárgyakat
lehetett megcsodálni, hanem némelyik elkészítési
módjába is betekinthettünk. Így megismertük a
szövés alapjait, a lószőrből való ékszerkészítés
rejtelmeit valamint édes bepillantást nyertünk az
égetett cukordíszek elkészítésébe is. Akik ebben
segítségünkre voltak: Balassi Istvánné, Fenes Mária
és Varga Mihályné Székely Emese. Köszönjük
fáradozásukat!

Az idei tárlat kiállítói:
Bajnóczi Ferenc, Balassi Istvánné, Bálint József, Baranyi
Lajosné, Csendes Zoltán, Doráné Takács Anikó, Dóra
Pálné, Fehér Brigitta, Fekete Imréné, Fekete Lászlóné,
Feketéné Papp Éva, Fenes Mária, Gulyás Tibor, György
László, H. Pintér Andrea, Idősek Napközi Otthona,
Juhász László, Juhász Mária, Kiskun Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény bugaci tanulói ,
Kötés-horgolás tanfolyam tagjai: Fekete Katalin, Lesták
Sándorné, Varga Mihályné Székely Emese, Virág
Istvánné, Virág Mónika, Virág Tiborné,  Virág Veronika,
Makány Mária, Mihály László
Mustafagič Emir, Nagy Ferencné, Nagy Orsolya, Néma
Lászlóné, Némethné Tóth Klára
Óvoda dolgozói és a Maci csoportos óvodások
Simon Imre, Szemerédy Ferencné, Szövőtanfolyam
tagjai: Egri Judit, Juhász-Dora Péterné, Olajos Irén, Rácz
Margit, Varga Mihályné Székely Emese, Végvári
Andrásné, Virág Veronika , Szűcs Jánosné, Tóth
Annamária , Tóth Márk, Törteli Mihályné, Válik József ,
Való Lajosné, Varga Mihály, Volkovics Józsefné.
A közönség ebben az évben is leadhat ta voksát az általa
legszebbnek ítélt munkára. A szavazás holtversenyt
hozott, eszerint idén Bálint József agancsfaragásai és
Csendes Zoltán kovácsoltvas alkotásai tetszettek
leginkább a szavazatot leadóknak. Gratulálunk!
Ezúton is szeretnénk köszönetet mo ndani mindenkinek,
aki segítette a kiállítás létrejöttét és részt vett a tárlat
berendezésében! Külön köszönjük Tóth Mariannak a
kiállítás berendezésében nyújtott értékes segítséget!
Végül szeretnénk köszönetet mondani minden
kiállítónak, amiért megtisztel t minket azzal, hogy
rendelkezésünkre bocsátotta munkáit! További alkotó
tevékenységükhöz sok sikert, jó egészséget, sok ötletet
kívánunk, és bízunk abban, hogy két év múlva újra
találkozunk a kiállításon!

SSZZAABBÓÓ ééss TTÁÁRRSSAAII ÜÜGGYYVVÉÉDDII IIRROODDAA

Dr. Lenkefi Attila

Patakiné dr. Terjék Mária
ügyvéd

teljes körű jogi szolgáltatással várja
2009. november 5-től

minden
CCSSÜÜTTÖÖRRTTÖÖKKÖÖNN 1177..0000 –– 1199..0000 óórrááiigg

az
AGRÁRINFORMÁCIÓS IRODÁBAN

Bugac, Szabadság tér 19./

Ügyfélfogadás kizárólag előzetes egyeztetéssel .

Időpont egyeztetés a 76/461-631-es telefonszámon,
hivatali munkaidőben történik.

               „Önmagát becsüli meg minden nemzedék,
ha  tudomásul veszi a világ nem vele kezdődött”

/Sütő András/

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
IDŐSEK NAPKÖZI OTTHO NA

6114 Bugac, Béke u.4.

MM EE GG HH ÍÍ VV ÓÓ
Szeretettel meghívjuk a

2009. november 11-én  (szerdán )
  de. 10.30 órai

kezdettel megrendezésre kerülő

DDIIÓÓFFAA ÜÜNNNNEEPPSSÉÉGGÜÜNNKKRREE

diófáink ültetésének 10. éves évfordulójára a
Szociális Szolgáltató Központ

Idősek Napközi Otthonába.
Bugac, Béke u. 4.

Szalainé Őrző Emília Szabóné Tholt Terézia
Szociális Szolgáltató Központ           Idősek Napközi Otthona

vezető                                                vezető

EGYSZERI TÁMOGATÁS
Értesítjük a  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek szüleit, hogy a gyermekekre járó
egyszeri támogatás (gyermekenként 5800 Ft) kifizetése

2009. november 17-18-án
(Kedd, szerda) 9-12 óráig

a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási
Csoportjában  történik a földszinten.


