
KEDVES 

BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 

 

A Szociális Szolgáltató Központ kollektívája 

szeretettel várja   azokat az idős embereket, akik 

egyedül töltik napjaikat. Jobb egy közösségben 

eltölteni az időt, mint otthon, egyedül szorongással 

élni. Mi segítünk Önöknek, hogy újra értelmet 

nyerjenek   a hétköznapok, amiken a család nem tud 

mindig jelen lenni az Önök életében. Szeretnénk, ha 

településünkön egészséges, mosolygós idős emberek 

élnének, és ezt a mosolyt adhatnák tovább a 

fiataloknak.   
 

Szociális Szolgáltató Központ Idősek nappali 

ellátása 
 

Az alapszolgáltatás keretein belül nappali ellátást 

biztosítunk azoknak az önmaguk ellátására részben 

képes időskorúaknak, akik saját otthonukban élnek, 

de napközbeni ellátást igényelnek. 
 

Ki kérheti felvételét a nappali ellátásba? 

1. szociális és mentális támogatásra szoruló 

időskorú 

2. önmaga ellátására képes, vagy részben képes 

időskorú 
 

Milyen szolgáltatásokat nyújt a nappali ellátás? 

1. napi egyszeri meleg étel 

2. tisztálkodási, mosási lehetőség 

3. hasznos és szórakoztató szabadidős programok 

(kirándulások, farsang, húsvét, diófa ünnepség, 

mikulás, karácsony ünneplése, előadások 

szervezése, vendégek fogadása, névnapok és 

születésnapok megünneplése, kéthetente „házhoz 

jön a mozi”) 

4. tanácsadás, hivatalos ügyek intézése 

5. szociális és egyéb ügyek intézése (gyógyszeríratás 

és kiváltás, orvoshoz szállítás Kiskunfélegyházára 

és Kecskemétre, vásárlás, számlák befizetése) 

6. rendszeres lelki gondozás 
 

A nappali ellátásban részesülőknek étkezési és 

nappali ellátási díjat kell fizetniük. A díjfizetés 

jövedelemfüggő, vagyis: 

• akinek a nyugdíja nem éri el a mindenkori öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének 180%-át, vagyis 

51.300 Ft-ot annak az étkezési díja 175Ft +áfa, 

vagyis 222, 75Ft, nappali ellátási díja 100Ft/nap.  

• akinek a nyugdíja meghaladja az 51.300Ft-ot, 

annak az étkezésért 350Ft + áfa, vagyis 444, 50Ft-ot, 

a nappali ellátásért 200Ft/nap díjat kell fizetni. 

 Jöjjön el, nézzen szét nálunk, próbálja ki, 

hogy milyen lehet egy jó, összetartó közösséghez 

tartozni, ahol gondoskodunk arról, hogy vidáman, 

erőben és egészségben teljenek mindennapjai. 

Szociális Szolgáltató Központ dolgozói 

Polgármesteri Hírlevél 

Bugac Nagyközség Polgármesteri 

Hivatala 

6114 Bugac, Béke u. 10. 
Tel.: 76/575-100,  575-106 
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TTUUDDJJAA--EE,,  HHOOGGYY……..  
 

• 2011 év végén a KNORR BREMSE Kft.   31 db 

széket ajándékozott Önkormányzatunknak. A székeket az 

oktatás nevelés területén, az ÁMK intézményeiben 

használjuk nap, mint nap! Köszönjük! 

• A minden évben megrendezésre kerülő téli 

teremlabdarúgó bajnokság 2011/2012–es szezonját az 

Önkormányzat nyerte, a Lovas vendéglő és a Kicsi Manó 

csapatai előtt. 

• Tanyaszínházunk március 3.-án 17 órakor, 

jótékonysági előadáson mutatja be Tűvétevők című 

darabját, Kiskunfélegyházán a művelődési házban, egy 

rákos kisfiú megsegítésére. 

• Képviselő-testületeink következő ülésére 

2012.02.22.-én fél 5 órakor kerül sor, ahol fő napirendi 

pontként, a 2012 évi költségvetésről tárgyalnak. 

 

A TÉLI IDŐSZAK ALATTI KÖZTERÜLETEK 

HASZNÁLATÁRÓL 

 

Tisztelt lakótelek tulajdonosok, telekhasználók ! 
 

Mint köztudott a téli időszakban a megfagyott csapadék és a 

lehulló hó igen veszélyes állapotot teremt a közterületeken, 

főleg a lakó utakon és a járdákon. Az elmúlt évek 

tapasztalataként összegezhetem, hogy a járdák síkosság elleni 

védekezés és a hóeltakaritási kötelezettségnek a 

teketulajdonosok nem minden esetben, sokszor a megszólítás 

ellenére sem tesznek eleget. 

Hiszen tudjuk, hogy ha a lehullott hó időben nem került le a 

járdáról, a letaposott és megfagyott csapadék balesetveszélyes 

állapotot idéz elő, mely egy kis odafigyeléssel és jó szándékkal 

elkerülhető. 

Ezért kéréssel fordulok a lakótelkek tulajdonosaihoz, hogy egy 

kicsit nagyobb figyelmet fordítsanak a lakótelkük előtti 

járdaszakaszok hó, és jégmentesítésére, hiszen ezzel a 

lakótársaink egészségét és testi épségét óvjuk és védjük és az 

esetleges baleseteket is megelőzzük. 

A lakosság részéről beérkezett javaslatok, észrevételek közül 

megemlítem azt a kérést, hogy azon utcákban ahol csak az 

egyik oldalon került kiépítésre a járda, segítsenek a másik oldal 

telektulajdonosai a hóltakarításban. 

Továbbá az utóbbi időszakban történt közterületi felügyeleti 

munka tapasztalataként megállapítható, hogy nem sok 

előrelépés történt a járműszerelvények telken belüli 

elhelyezése irányában. A téli időszakban fokozott veszélyt 

jelentenek a közterületen parkoló nagyobb járműszerelvények, 

mivel a lecsökkent szélességű útszelvényben a járműveket 

kerülgetni kell, ami könnyen vezethet töréskárhoz, vagy 

koccanásos balesetekhez, továbbá a szerelvények 

akadályozzák a közterületi hóeltakarítási munkák végzését. 

Ennek elkerülése érdekében felhívom a járműszerelvény 

tulajdonosait és üzembentartóit, hogy a járműveket a saját 

telkükön belül helyezzék el, hiszen a vállalkozásuk végzéséhez 

telephelyet kellett megjelölni, amely telephely közterület nem 

lehet. A közterület foglalás és a téli hóeltakarítás rendeletben 

előirt szabályainak betartása végett a Hivatal folyamatos 

helyszíni ellenőrzést fog tartani, és helyszíni bírságot szab ki 

az engedély nélküli köz-területfoglalásért, illetve a hó és 

jégmentesítési kötelezettséget nem teljesítő telektulajdonosnak 

illetve telekhasználónak. 

Tóth Mihály 
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IISSKKOOLLAAII  HHÍÍRREEKK  

 Iskolánkban január 13-án zárult az első félév, a diákok 

hazavitték a bizonyítványokat, az osztályok megtartották a 

szülői értekezleteket, ahol szép számmal jelentek meg a 

szülők. Köszönjük szépen az érdeklődést, melyre továbbra 

is számítunk!  

 Január 30-án tartotta tantestületünk  félévzáró 

értekezletét. 

 A nyolcadikosok január 21-én írták meg a 

központi felvételi feladatlapokat. Az eredmények már 

folyamatosan érkeznek, reméljük minden befektetett 

tanulás és energia meglátszik majd a pontszámokon! 

 Február 3-án az önkormányzati pályázat 

befejezéseként ünnepélyes keretek között került átadásra az 

iskolánk udvarán lévő kerékpártároló. A pályázat 

segítségével a gyerekek is élményekhez jutottak: 

sportversenyek, környezetvédelmi előadások, tesztek tették 

színessé a délelőttöt. A kivitelező cég képviseletében 

Vidéki Zsolt, egy pingpong asztallal lepte meg 

intézményünket, megköszönve ezzel sikeres 

együttműködésünket. Mi pedig e nemes gesztust köszönjük 

tanulóink nevében! 

Köszönjük Önkormányzatunknak, hogy megvalósult a 

beruházás, melynek keretében az öltözők, illetve 

mellékhelyiségeik is megújulhattak! 

 

Aktuális: 

 Focista lányaink szép eredményt értek el az izsáki 

Bozsik-programon belül megrendezett versenyen. 

Korcsoportjukban megszerezték az első helyet! A csapat 

tagjai: Borbola Dóra, Farkas Judit, Holló Klaudia, 

Lévai Rebeka, Néma Kira, Vakulya Anett, Vakulya 

Nikoletta. Gartulálunk nekik és felkészítőjüknek, Szabó 

Norbertnek! 

 A szegedi Radnóti Gimnáziumban négy tanulónk 

írt versenyfeladatsort kémiából. Minden résztvevőnek 

gratulálunk, kifejezetten Szűcs Ágnesnek, aki 3.-ként és 

Primusz Miklósnak, aki 8.-ként jutott be az országos 

döntőbe. Köszönjük szépen a felkészítést Fekete 

Józsefnének, illetve a tanulók felügyeletét Fekete 

Józsefnek is! 

 Iskolánkban januártól iskolapszichológus 

működik Dologné Kovács Izabella személyében. A Szülői 

Közösség hasznos elképzelése az Önkormányzat anyagi 

támogatásával valósult meg.  

Köszönjük minden szülőnek, aki bármiben segített a szoba 

berendezésében!Külön köszönet Tóth Mariann kreatív 

munkájáért, Lesták Zoltánnak a szoba festéséért, Deli 

Mihálynak a padlóburkolat elkészítéséért, a Szülői 

Közösség vezetőinek aktív közreműködéséért! 

A szakember szerdánként 15-19 óráig dolgozik, bárkinek 

bármilyen problémája adódik a gyermekével kapcsolatosan 

(pl.: tanulási nehézség, lelki problémák, félelmek, stb.), 

forduljon hozzá bizalommal! Elérhetősége :20/2070235 

(iskolánk honlapján is megtalálható). 

 Január 21-től Lantos Pál kiskunfélegyházi 

sakkoktató vezetésével sakk-szakkör indult a Művelődési 

Házban szombatonként 14-től 17 óráig. Az oktatás díja: 

2000 Ft/hó/fő. Aki még szeretne, csatlakozhat a helyszínen! 

 Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy 2012. 

április 13-án tartjuk az „Április bolondja” című jelmezes 

mulatságunkat, melyre minden érdeklődőt szeretettel 

hívunk és várunk! 

Az iskola vezetősége 

ÁÁLLLLÁÁSSLLEEHHEETTŐŐSSÉÉGG  
 Udvaros és éjjeliőr állás betöltésére keres 

munkavállalókat a Bugac Puszta Kft. Start 

kártyával rendelkezők ill. csökkent 

munkaképességűek jelentkezését is várjuk. 

Érdeklődni: 06-76/575-112 (munkaidőben). 

 Móricgátra, Vágóhídra, heti 3-4 napra,  

főként női munkaerőt  /kopasztásra/  felveszünk. 

 Jelentkezni lehet:  06/30/5225065 ill. 

                         06/30/4610604-es telefonon. 

 

       Tóth  Mihály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BBiirrkkaappöörrkköölltt    

KKaakkaassppöörrkköölltt  

BBiikkaa  bbookkaa--ppooffaa  ppöörrkköölltt  

Desszert: Házi rétes 

 

 

 

 

Iskolánk néptáncosai  

és modern táncosaink 

produkciója 

 

Jegyek elővételben az iskolában 

(Görög Juditnál) személyenként  

 
 

kaphatóak! 

Támogató jegyek 500 forintos 

egységáron vásárolhatóak az 

óvodában, iskolában, valamint a 

Kicsi Manó Eszpresszóban és a 

Melinda Butikban. 


