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BUGAC KÖZSÉGI SZINTŰ PROGRAMOK
2011.
A Költészet Napja tiszteletére rendezett

versolvasó délutánra
2011. árprilis 9-én 15.30-tól
a Bugaci Művelődési Házba.
A vers, a zene örömforrás.
Hallgassák meg a fellépők versmondását és énekelt
verseit.
Körzeműködnek:
Községi Gitár együttes
Bugaci Kálmán Lajos Népdalkör és
Citerazenekar
Mindenkit szeretettel várunk

A Helyi Gazdaság Fejlesztéséért Felelős Bizottság
szervezésében,
címmel, tájékoztató fórum kerül megrendezésre

Arról már korábban beszámoltunk, hogy a tervek szerint,
május végére készül el a piaccsarnokunk. A munkálatok a
tervezett ütem szerint haladnak, ennek megfelelően
láthatjuk, hogy napról napra szépül az épület. Fontos
feladatunk, hogy a helyi lakosokat tájékoztassuk arról,
hogy milyen lehetőségeket jelent számukra az új csarnok.
Szeretnénk, ha minél szélesebb körben profitálnának
belőle
az
emberek,
kistermelők,
nyugdíjasok,
kézművesek, mindazok, akik képesek hagyományos
technológiával helyi terméket, zöldséget, gyümölcsöt,
mézet, tovább feldolgozott élelmiszert,(tésztát, sajtot,
túrót, lekvárt, befőttet, húsárut) készíteni.
-

Mi a helyi termék?
Lehet-e belőlem helyi termék előállító és
értékesítő?
Milyen gazdasági szerepe van a helyi
terméknek egy település életében?
Milyen lehetőségek vannak a helyi termékek
értékesítésére?
Milyen szabályok szabályozzák a helyi
termékek értékesítését?
Mit kell tennem, hogy értékesíthessek?
Hogyan működik ez az életben?
Milyen adózási lehetőségek vannak?
Hogyan tovább, ha árusítani szeretnék a helyi
piacon?

Jöjjenek el!
Segítünk tisztán látni abban, hogyan jelenthet kézzel
fogható anyagi hasznot az Ön számára is az új
Piaccsarnok!

Április 9
Versünnepség a Költészet Napja alkalmából
Április 16.
Hétszínvirág
Április 30.
Majális Bugacpusztaházán
Május 7.
Tavaszköszöntő Alsómonostoron
Május 14.
Abonyi Imre Fogathajtó Fesztivál
Május 21.
Andor Ilona Baráti Társaság Kodály kórusának koncertje
Június 18.
Falunap
Július 29-30-31.
Amatőr Színjátszók Interregionális Találkozója
Augusztus 20.
Szent István Ünnepe
Szeptember 4-11.
Amatőr Kézműves Kiállítás
Szeptember 23-24-25.
Szent Mihály Napi Pásztorvigasságok
Október 8.
Szüreti felvonulás és mulatság Bugacon
Október 15.
Szüreti felvonulás és mulatság Alsómonostoron
Október 23.
Nemzeti Ünnep
December 5.
Házhoz megy a Mikulás
December 9.
Karácsonyi vásár
December 31.
Szilveszteri mulatság

Pályázati felhívás
A Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

szociális ügyintézői munkakör betöltésére.
A köztisztviselői jogviszony kezdete: 2011. május 2.
(6 hónap próbaidő kikötésével)
Illetmény: az 1992. évi XXIII. törvény alapján
Pályázati feltételek:
középiskolai végzettség, büntetlen előélet, Word és
Excel felhasználói szintű ismerete
Előnyben részesül, aki rendelkezik:
anyakönyvvezetői vizsgával, vagy szociális ügyintézői
szakképesítéssel, vagy OKJ szerinti szociális asszisztensi
szakképesítéssel, vagy hasonló munkaterületen szerzett
gyakorlatot.
A pályázat benyújtás módja és ideje: írásban, önéletrajz
és iskolai végzettséget bizonyító okiratok másolatával

2011. április 18. napjáig.
Cím: Polgármesteri Hivatal 6114 Bugac, Béke u. 10.

Tudja-e…






Hogy az óvodás szülői munkaközösség
szervezésében, a közösség támogatásával, a
szülők összefogásával, elkezdődött az óvoda
udvarának parkosítása. Mindenkinek
köszönjük az eddigi segítségét és várunk
mindenkit, aki részese akar lenni ennek a
nemes, közös együttmunkálkodásnak!
Hogy az elmúlt évben Till Attila rendezésében
Bugacon forgatott „Csicska” című filmet
még nem láthatta a nagyközönség. Többlépcsős
kiválasztási folyamatban az utolsó döntésre vár,
hogy Cannes-i filmfesztivál egyik szekciójában
bemutassák. A végső döntés ismeretében lesz a
forgatás színhelyén, Bugacon a film
bemutatója. Szorítsunk a film nemzetközi
sikerének!
Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 7/2011.
BM rendelet szerint pályázatot nyújtott be

a Rigó József ÁMK Általános Iskola
tantermeinek, napközis
termeinek,
konyha-étkező homlokzati nyílászáró
csere és a tetőzet felújítására. A



megvalósítás teljes költsége 25.816.663.-Ft,
melyből az önerő, amelyet az önkormányzatnak
kell biztosítania 2.581.667.-Ft.
Az önkormányzat ugyancsak a 7/2011. BM
rendelet szerint pályázatot nyújtott be

sport infrastruktúrafejlesztésre, az
iskolai
sportcsarnokhoz
szervesen
csatlakozó kombinált közösségi sport
épület
kialakítására.
A
pályázat
megnyerésével az épületben helyet kap: a
fitness, a kondícionálás, a gyógytorna, a tánc és
koreográfia.A
beruházás
összköltsége
21.786.920 Ft, melyből a saját erő összege
2.178.692 Ft.

„Alattad a Föld, fölötted az ég, benned a létra!”
Weöres Sándor
Idén is megrendezésre kerül a
, ahol az
Óvoda és az Iskola csoportjai
mutatják be tudásukat, bizonyítják tehetségüket.
A Rigó József Általános Művelődési Központ
szeretettel meghívja Önt és kedves családját
2011. április 16-án, szombaton délután 3 órakor
kezdődő programjára a Művelődési Házba!
Műsorunkban láthatják:
 a Kiskun Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény néptáncosait
 az iskola furulyásait, prózamondóit,
népdalkörét,
citerásait,
zongoristáit,
társastáncosait
 a drámaszakkörösök előadását
 az iskola és az óvoda modern táncosait
 Iskola 4. osztályos tanulók műsorát
A programmal egyidejűleg iskolánk ügyeskezű
gyermekeinek
alkotásait
is
megtekinthetik
vendégeink!

XIII.
AMATŐR KÉZMŰVES
KIÁLLÍTÁS
„Minden érték, amivel szebbé teszed a
világot!”
Idén tizenharmadik alkalommal rendezzük meg az
Amatőr Kézműves Kiállítást a Rigó József ÁMK
Művelődési Házában. 2007-től kezdve kétévente
mutatjuk be a helyi és vendég amatőr kiállítók
munkáit, hogy legyen idő és lehetőség a
megújulásra.
Az idei kiállítás időpontja: 2011. szeptember 4-11.,

Szociális alapszolgáltatásban
részesülőknek!
Bugac nagyközség és Bugacpusztaháza község
Társult Képviselő-testülete március 30.-ai ülésén
döntött a szociális alapszolgáltatásban részesülők
térítési díjának változásáról. A térítési díjak három
éve ugyanazon a szinten voltak, két és fél éve
pedig, egy nagyobb arányú csökkentést hajtottunk
végre
azzal,
hogy
jövedelem
alapú
kedvezményrendszert építettünk be. Az eddigi
térítési díjak a valós költségeknek csak töredékét
fedezték, a piaci ártól aránytalanul alacsonyabbak
voltak. Az elmúlt évek áremelkedései miatt –
villanyáram, gáz, üzemanyag, élelmiszer árak
emelkedése – a befizetéseket egyre nagyobb
összeggel
kellett
kiegészítenie
az
önkormányzatainknak.
Az
áremelkedéseket
magánemberként országunkban, az élet minden
területén a bőrünkön érezzük. Így van ez
önkormányzatainkkal is. A térítési díjak emelése
már korábban szükséges lett volna, de most, három
év után az emelés mellett kellett döntenünk. A
térítési
díj
emelése
ellenére
az
Önkormányzatainknak
továbbra
is
jelentős
összeggel
kell
finanszírozni
a
szociális
szolgáltatást, hogy az ellátás színvonala ne
csökkenjen.
Kérjük szíves megértésüket!

ahova szeretettel és tisztelettel hívjuk és várjuk az
eddigi és az új alkotókat egyaránt. Ugyan addig
még sok idő van hátra, de az előttünk álló hónapok
talán új ötletek megvalósítására is lehetőséget
nyújtanak. Addig is valamennyi kiállítónak
kiapadhatatlan alkotókedvet kívánunk!

VÁSÁRRA HÍVOGATÓ
Közhírré Tétetik,
HOGY GYÖRGY-NAPI VÁSÁR TARTATIK

2011. ÁPRILIS HAVÁNAK 20. NAPJÁN DÉLUTÁN
16 ÓRAKOR A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
BUGAC KÖZSÉG ÓVODÁJA SZERVEZÉSÉBEN.
A VÁSÁRI HANGULATOT AZ ALÁBBI PROGRAMOKKAL
KÍVÁNJUK IDÉZNI:



NÉPTÁNC SZAKKÖRÖSÖK MŰSORA



ÓVODA MODERN TÁNCOSAI FELLÉPÉSE



MACI CSOPORTOS ÓVODÁSOK KIKIÁLTÓI



ÓVODÁSOK SZÜLEINEK TÁNCA



ÓVÓNŐK BÁBOZÁSA

AZ ÓVODÁSOK, ÓVÓNŐK ÉS SZÜLŐK ÁLTAL
KÉSZÍTETT PORTÉKÁKBÓL BÁRKI VÁSÁROLHAT VAGY
ÉPPEN CSAK NÉZELŐDHET.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT NAGY SZERETETTEL VÁRUNK!

„Életet az Éveknek”

ű
ő
ő
hozzávalókat a főzni vágyóknak
egyénileg kell biztosítani/

ő

ő

Az „Életet az Éveknek” Nyugdíjasklubok BácsKiskun Megyei Egyesülete és a Solti Petőfi
Egyesület évek óta március elején rendezi meg
szavalóversenyét. Az idén március 10-én a XX.
Solti Tavaszi Napok keretében került sor az
eseményre. A bugaci klub idén negyedszer vett
részt, három versmondóval: Herbály Jánosné,
Lesták Sándorné és Kovács Ferencné. A
legjobbak oklevelet és fődíjként serleget kaptak.
Községünk képviselői másodszor érdemelték ki a
serleget, ami egy évig marad náluk. A legjobb
szavaló Herbály Jánosné lett, aki novemberben
Budapesten országos versenyen képviseli BácsKiskun megyét. Kovács Ferencné különdíjat kapott.
Az elmúlt évben Lesták Sándorné vett részt
Budapesten az országos szavalóversenyen. A
résztvevők mindenképpen dicséretet érdemelnek,
mert 34 szavaló közül érdemelték ki az
elismeréseket.
További jó egészséget és hasonlóan szép
sikereket kívánunk!

Szemerédy Ferencné

ő

ű

KÖSZÖNET

ő

Adó 1%-a
A Bugaci „Futóhomok” Ifjúsági Egyesület részéről
tájékoztatjuk az adófizetőket, hogy támogassák az
Egyesületet adójuk 1 %-nak felajánlásával.
Adószámunk: 18353994-1-03
Kérjük az adózókat, hogy személyi jövedelmadójuk
1%-val a Nagycsaládosok Egyesületét támogatni
szíveskedjenek.
Adószám: 18349898-1-03

Egyesületek vezetősége
ŐSTERMELŐK FIGYELMÉBE
A területalapú támogatás iránti kérelmek
beadásának határideje 2011. május 16-a. A munka
elkezdődött. Ezzel egy időben kell több más
támogatást is igényelni, mint pl. az erdős jogcímek,
AKG, kedvezőtlen adottságú vagy natura területek
után járó támogatások. Kérem a termelőket, hogy a
kérelem kitöltéséhez az igényelt táblák méretét,
illetve a vetett növény fajtáját ismerve jöjjenek. A
tábla méretét illetően nem a földhivatali
nyilvántartás /tulajdonlap földhasználati lap/ adatai
mérvadóak, hanem annak tényleges területe m2-ben
/A helyrajzi számok ismerete segíthet/ A tényleges
terület pedig a tábla esetében az egyfajta növénnyel
bevetett m2 /Nem számolható bele az út a bálák
helye stb./ A legkisebb táblaméret 2500 m2. A
beadható minimális terület 1 ha=10 000 m2.

Szabó Imre
falugazdász

2011. március 11-én tartottuk ünnepi
megemlékezésünket az 1848-as forradalom és
szabadságharc tiszteletére a Rigó József ÁMK
Művelődési Házában!
Műsorunk kezdetén Fekete Rebeka 7. osztályos
tanuló szavalta el gyönyörűen a Himnuszt, majd a
Rigó József ÁMK Általános Iskolájának 6.
osztályos tanulói révén elevenítettük fel a 163 évvel
ezelőtti eseményeket. A gyermekeket Fazekas
Szilvia, Preiszné Bene Mónika és Kovács Nóra
tanár nénik készítették fel. Ezt követően a Kálmán
Lajos Népdalkör és Citerazenekar adott elő
katonadalokat, összeállításukban szóló éneket
hallhattunk Kovács Ferencné előadásában, Varga
Mihály pedig dudaszóval kísérte a Népdalkör
énekét. A Nyugdíjasklub képviseletében Lesták
Sándorné szavalatát hallgathattuk meg. H. Pintér
Betti 3. osztályos tanuló és Varga Miske középső
csoportos óvodás egy csodálatosan szép huszárdalt
adott elő közösen. Az ünnepséget az „Árvalányhaj”
Néptánccsoport táncával zártuk. Ezúton is
szeretnénk megköszönni valamennyi fellépő
csoportnak
és
a
felkészítőknek,
hogy
szabadidejükben, időt és energiát nem sajnálva
dolgoztak azért, hogy méltóképpen róhassuk le
tiszteletünket az 1848-as hősök előtt! Továbbá
köszönjük
Kósa
Istvánnak
az
ünnepség
hangosítását!

Virág Veronika

Figyelem
Értesítjük a leendő elsős tanulók szüleit, hogy az
iskolai beiratkozást 2011. április 13.-14-én 8
órától 17 óráig az iskola titkárságán tartjuk.
Kérjük a szülőket, hogy óvodai szakvéleményt, egy
igazolványképet és 550 Ft-ot (diákigazolványhoz)
hozzanak magukkal.

Rigó József ÁMK vezetősége

Lomtalanítás


Bugac, Bugacpusztaháza,
Alsómonostor

A lomtalanítást a Csongrádi Víz és Kommunális
KFT. végzi. A lomtalanítást gyűjtőjáratszerűen
bonyolítja a Kft. az alábbi útvonalterv alapján.
A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik, és tart az
aznapi útvonaltervben szereplő utcák befejezéséig.
A lomtalanítás során a lomhulladékot az ingatlan
előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni,
úgy, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg
tudja közelíteni és a rakodás biztonságosan, és
balesetmentesen, kézi erővel legyen elvégezhető!
Lomtalanítás során a következő hulladékok
kerülnek begyűjtésre:
Nagy térfogatú lomhulladékok (szekrény, ágy…),
Fém-, fa-, papír-, műanyaghulladékok,
Zöldhulladékok
(biológiailag
lebomló
hulladékok)
A lomtalanítás során a hulladékokat a
következőképpen kérjük kihelyezni:
A
kis
térfogatú
hulladékokat
zsákban
összekötözve,
A növényi eredetű hulladékokat kévébe
összekötve.
Veszélyes hulladékok: elemek, akkumulátorok,
festékek, lakkok, ragasztók, oldószerek, savak,
lúgok, növényvédő szerek, veszélyes anyagokkal
szennyezett csomagolási hulladékok és minden
egyéb veszélyes hulladéknak minősülő anyagok,
háztartási-, információs-, távközlési-, szórakoztató
elektronikai hulladékok, gumiabroncsok NEM
kerülnek elszállításra! Kérjük a veszélyes hulladék
leadására, vegyék igénybe hulladékudvarainkat!
Hulladékudvarainkat
Kiskunfélegyháza
és
Csongrád településen vehetik igénybe!
Kérjük a zsákok megtöltésénél, szíveskedjék
odafigyelni arra, hogy a zsákok kézi erővel
mozgathatóak legyenek! Az egyéb módon
kihelyezett
hulladékok
nem
kerülnek
elszállításra!
Veszélyes
és
kommunális
hulladékok kihelyezése szigorúan TILOS!

IDŐPONT
2011. Április 18. (hétfő)
Bugacpusztaháza belterülete valamint
Bugac-Alsómonostor ( Vasút, Bem József,
Rákóczi, Ady Endre utca)
2011. Április 19. (kedd)
Bugac( Temető dűlő, Kossuth L, Árpád, Petőfi
Sándor, Bartók Béla, Régi templom, Jakabi,
Orgoványi, Felszabadulás, Kada Elek, Cserény
utcái)
2011. Április 20. (szerda)
Bugac( Dózsa Gy., Kecskeméti, Hunyadi,
Móricz, Víztorony, Alkotmány, Rövid, Béke,
Bokor, Félegyházi, Mikszáth, Buckasor, Nyár )
2011. Április 21. (csütörtök)
Bugac( Nyírfa, Akácfa, Tél, Tölgyfa,Bokor,
Malomházi)
Alsómonostor( Rózsa, Fenyő, Nyárfa,
Orgona)
Aladár-hegy (Balogh Zsigmond lakásánál)

Bács-Kiskun megye egyik legjobb
középkori lelőhelye Bugacon

FELHÍVÁS
Minden kedves bugaci lakosnak,
civil szervezetnek!
Bizonyára már sokan hallották a hírt, hogy Rosta
Szabolcs, a megyei múzeumok igazgatójának
vezetésével régészek dolgoznak falunk mellett.
A feltárandó bencés kolostor, az egykori
Pétermonostoron állt, és a tatárjáráskor pusztult el.
A
monostor
1219-ben
szerepel
írásos
dokumentumban először.
Feltárására
uniós
pályázati projekt keretében kerül sor.
A jelenlegi talajszint alatt talált több méter széles
kőfalak, a feltárás során előkerült építészeti
töredékek azt jelzik, hogy valaha itt egy igen
tekintélyes méretű, elegáns kolostor állt, mely alatt
egy még korábbi időkből származó temetőt találtak
a régészek.
A megyei múzeumi szervezet és önkormányzatunk
a feltárási munkák befejezése után egy látogatható
emlékkert kialakítását tervezi.
Ahhoz, hogy a kolostorromból minél több
napvilágra kerüljön, és látogatható legyen, igen
nagy mennyiségű kézi erőre van szükségük a
régészeknek.

Ebben a felhívásban szeretnénk ehhez az
önök segítségét kérni:
Aki ennek az izgalmas és szép célnak az
érdekében szívesen áldozna szabadidejéből
és hajlandó ásót és lapátot a kezébe venni,
kérjük, az alábbi telefonszámon
jelentkezzen:
06/70 453 78 04 Tóth Marianna
A régészeti ásatáson hétfőtől péntekig, 8-16
óráig dolgoznak a régészek. Főként az április
hónap során, a munka fizikai jellegéből
adódóan felnőtt segítőket keresünk, naponta
akár 4-5 embert. A több közösséget összefogó
civil
szervezeteink,
sportegyesületeink
segítségét is kérjük.

Figyelem!
Felhívom a mezőgazdasági
termeléssel
foglalkozók
figyelmét arra, hogy kellő
gondossággal, körültekintéssel végezzék el a
tavaszi növényvédelmi munkákat, betartva az
állatok védelméről szóló jogszabályban
foglaltakat.

Heródekné Szász Ágota
Kérjük a Tisztelt lakosságot, ha településén
rendellenességet tapasztal, hívja az
Ingyenesen hívható: 107
Kiskunfélegyháza Rendőrség: 06-76/562-200
Kiskunfélegyháza Rk. Mobil: 06-20/539-8522
Illetve a helyi körzeti megbízottakat:
Néma László: 06-20/539-5733
Gilicze István: 06-20/539-5733

