
 

KEDVES BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI 

LAKOSOK! 

 

TESTÜLETI MUNKA 
 
Településeink minden lakóját mély fájdalommal töltötte 

el képviselőnk, tanárunk, kollégánk, barátunk †Virág 

Mónika elvesztése. Még egyszer szeretném 

megköszönni, hogy együtt dolgozhattunk községünk 

mindennapjai és jövője jobbításán. Köszönök minden 

percet, a sok-sok energiát, melyet – követendő példaként 

– mindig közösségünk érdekét előtérbe helyezve, minden 

itt élő ember életének javítására fordítottál! Köszönjük! 

 

 A választási törvény értelmében, a 2010 évi 

képviselő jelöltek közül, Dr. Vígh István 290 szavazattal 

volt a soron következő jelölt. Eskütétel után Dr. Vígh 

István megkezdte képviselői munkáját, melynek 

részeként feladatot kapott a pénzügyi és a szociális 

bizottságban is. 

 

 Társult önkormányzatunk 2012 évi első 

testületi ülését február 22-én tartotta. 

2.  Következő napirendi pontként, testületünk a 2012 évi 

költségvetést tárgyalta és fogadta el. A költségvetés 

előkészítése széles körben, intézmények, pénzügyi 

bizottság, könyvvizsgáló bevonásával történt. A 2008 évi 

kötvénykibocsátás hatására jelentős tartalékkal várhatjuk 

a 2012-es évet, azok után is, hogy 2008, 2009, 2010 

évben kifizettük a kamatokat majd 2011 évben a 

kamatokat és a törlesztéseket is. A 2012-es évet 464 

millió Ft megtakarítással kezdjük, ami tőkeképző 

befektetési alapokban elhelyezett 370,5 millió Ft-ból, 

39,2 millió Ft pénzmaradványból és 53,9 millió Ft már 

kifizetett, utófinanszírozott az államtól visszavárt pénzből 

áll. A költségvetés szempontjából külön kell 

választanunk a befektetési alapokban elhelyezett 370 

millió Ft-ot. Lehetőség szerint ennek a hozamából kell 

fedeznünk a kötvény utáni kötelezettségeinket, amely 

2012-ben, 260Ft/Chf árfolyamon 53,9 millió Ft. Magas 

árfolyamon számoltunk, azért, hogy ne érjen meglepetés 

bennünket. Reméljük, mert reális esély van rá, hogy 

kedvezőbb árfolyamon kevesebbet kell majd 

törlesztenünk. A befektetés év közbeni bevételeit, nem 

terveztük be, mert az torzítaná a kiindulási pénzügyi 

helyzetet. Minden realizált bevételt év közben fogunk 

beállítani a költségvetésbe. Jó hír, 2012-01-01 és az ülés 

időpontja 02-22 között 8,7 millió Ft hozamot 

realizáltunk. 

A mindennapos gazdálkodás bevételi oldala számol a 

39,2 millió Ft pénzmaradvánnyal, a visszavárt 53,9 millió 

Ft fejlesztési pénzzel, a normatív támogatásokkal és a 

tavalyi tényszámok alapján megállapított saját 

bevételekkel. 

 

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 

2012. március 

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
Ezzel szemben, a kötelező feladatainkon túl, szerepel a 

költségvetés kiadási oldalán szinte minden olyan önként 

vállalt feladat, amit az önkormányzat saját forrásból 

fedezett az elmúlt években is. Ebben az évben is 

terveztünk forrást az itt született babák támogatására, a 6. 

osztály csoportbontására, a tehetséggondozó szakkörökre, 

a 7. és 8. osztályban zajló emeltszintű nyelv- és 

informatikaoktatásra, a napközis csoportok 

finanszírozására, az iskolabuszra, a Bursa Hungarica 

ösztöndíj pályázatra, a felsőoktatásban tanulók, a civil 

szervezetek támogatására, lakásvásárlási és felújítási 

támogatásra, az egyedül élő idősek szemétszállítási 

díjának átvállalására. A bevételi és kiadási adatok alapján 

a költségvetés 38,4 millió Ft tartalékkal számol, amelyből 

27,7 millió Ft általános tartalék és 10,7 millió Ft 

céltartalék a közalkalmazottak cafeteria juttatására. A 

költségvetés megalkotásakor a legfontosabb feladat, hogy 

biztonságos működés mellett, magas színvonalon 

szolgáltassunk, de minél nagyobb tartalékot képezzünk. 

Ennek ellenére elvetettük a helyi adók emelésének vagy 

új adók bevezetésének törvény adta lehetőségét, illetve a 

nem kötelező feladatok csökkentését, mert ez által 

romlanának lakosaink életkörülményei. Megállapítható 

azonban, hogy a költségvetés stabilitása, terv szerinti 

teljesítése érdekében törekedni kell a költség hatékony 

működésre, a kiadások csökkentésére valamint a 

megtakarításból származó bevételek növelésére. 

3. A Szociális Szolgáltató Központ megbízott 

intézményvezetőjének megbízatása lejár. A testület 

döntött, hogy az SZSZK magasabb vezetői álláshelyére 

pályázatot ír ki. 

4. Döntött a testület arról, hogy pályázni kíván, a 

várhatóan tavasszal megjelenő KEOP-2011.4.2.0-A 

energetikai pályázaton. Ennek keretében várhatóan 15% 

önerővel, 56,77 KW-os, napelemes rendszerek kerülnek 

telepítésre, az önkormányzati épületek tetejére, hálózatba 

való csatlakozással, villamos energiatermelés céljából. A 

kb. 90 milliós beruházás eredményeként, - éves szinten - 

a villanyszámlák minimális összegre csökkenthetők. 

Elkezdődött a szerződések és a pályázat előkészítése, a 

végleges műszaki tartalom meghatározása. 

5. Döntött a testület a piaccsarnokban lévő hentes bolt 

bérbeadásáról is. Folyamatban van a szerződéskötés. Az 

üzlet berendezése várhatóan 1 hónapot vesz igénybe, 

akkorra várjuk a nyitást. 
6.   Döntött a testület a Jakabi u.1. szám alatti Református 

Imaház helyi védettség alá helyezéséről is. 

7. Döntött a testület arról, hogy amennyiben a 

Jakabszállás-Bugacpusztaháza-Bócsa kerékpárút, 

megkapja a miniszteri támogatást a kiemelt projekté 

nyilvánításhoz, akkor Bugacpusztaháza csatlakozik a 

konzorciumhoz és 5 millió Ft önerőt biztosít a 

fejlesztéshez. 

Szabó László 

 

XVIII. évf. 2.sz. 
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MEGHÍVÓ 
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját  

2012. március 15-én, 10 órakor  
a Rigó József ÁMK  

Művelődési Házában 
 tartandó ünnepi megemlékezésünkre, ahol az 

Általános Iskola 6. osztályos diákjai, a Kálmán 
Lajos Népdalkör és Citerazenekar tagjai a 
kiskunfélegyházi Padkaporos Táncegyüttes 

táncosai, és a Községi Gitáregyüttes segítségével 
együtt emlékezünk arra, mit tettek a fiatalok 

„A SZENT SZABADSÁG OLTALMÁRA…” 
164 évvel ezelőtt  1848. március 15-én 

Az ünnepséget megnyitja: 
Juhász István a Móra Ferenc Gimnázium 

nyugalmazott tanára 

A szereplők nevében is kérjük, jöjjön el, 
emlékezzünk együtt! 

 
 

ISKOLAHÍREK 

  
Példaértékű összefogás, tenniakarás, segítő szándék 

jellemezte a Télűző Bálunkat, melyet a Szülői 

Közösség szervezett. A minden igényt kielégítő 

vacsorát és desszertet, valamint az anyagiakban 

nem mérhető áldozatos munkát Néma Józsefnek és 

családjának, valamint pörköltfőző csapatának 

köszönjük. A szülői felajánlások nélkül a sikeres 

bál nem valósulhatott volna meg. Voltak, akik 

kétkezi munkájukkal, mások alapanyagok 

felajánlásával segítettek, támogatóinknak is 

köszönjük, hogy számíthattunk rájuk. 

  A Szülői Közösség vezetői: Ibolya, Kati, 

Mariann emberfeletti munkát végeztek, minden 

apró részletre odafigyeltek, a nehézségeket 

leküzdve bebizonyították, hogy még napjainkban is 

létezik becsületesség, segítőkészség, 

áldozatvállalás, másokért tenni akarás. Velük együtt 

az iskolai Szülői Közösség is erről tett 

tanúbizonyságot. Köszönjük, és őszinte szívvel 

reméljük, hogy sok hasonló összefogásban lesz még 

részünk. 

 

VERSENYEZTÜNK: 
   

1.Február 24-én a hagyományosan Jakabszálláson 

megrendezésre kerülő játékos sportversenyen vettek 

részt alsós tanulóink. 9 csapat közül az 5. helyet 

szerezték meg. A sportszerű versenyzés mellett 

gratulálunk a szép eredményhez a következő 

csapattagoknak: Tiricz Olivér, Vass Vivien, Szabó 

Ibolya, Tóth Réka, Kiss Dávid, Vakulya László, 

Holló Richárd, Tóth Klaudia, Tóth Erik, 

Vakulya Anett, Farkas Flóra, Csete Bernadett, 

Csete Ádám, Kovács László .  

A tanulókat Borics Zoltánné és Szabóné Tarjányi 

Mária tanító nénik kísérték el és segítették a 

helyszínen a verseny zavartalan lebonyolítását, 

felkészítésükben valamennyi alsós tanító néni és 

testnevelő szakos kollégáink segítettek. 

Köszönjük munkájukat. Farkas Ferencné anyuka 

segítő közreműködéséért is köszönettel tartozunk.  

 2..A megyei döntőből továbbjutott 

diákjaink az országos kémiaversenyen mérték össze 

tudásukat Szegeden. Szűcs Ágnes országos 5. , 

Primusz Miklós pedig az országos 14.helyet 

szerezte meg. A kiváló eredményt Fekete Józsefné 

tanárnő felkészítő munkájával érték el tanulóink. 

Köszönjük Icuka néni önzetlen munkáját, Fekete 

József tanár úrnak a kíséretet és utaztatást. Áginak 

és Mikinek szívből gratulálunk! 

 3.Rajzpályázatot hirdettünk „A jövő városi 

közlekedése” címmel, melyre nagyon sok ötletes 

rajz készült el.  A pályázati anyagot Feketéné Papp 

Éva tanár néni szedte csokorba, kiállítást készítve a 

rajzokból.  

Pártatlan zsűri értékelte a jelszavas alkotásokat, 

akiknek nem volt könnyű a dolga, de Tóth 

Mariann, Virág Veronika és Szabó László 
döntése alapján a következő helyezések születtek: 

 

Alsó tagozat:1. Görög Adrienn, 2.Szeleczki 

Marcell, 3.Vakulya Anett 

 

Felső tagozat:1.Lesták Nikolett, 2. Szalai Bence, 3. 

Fekete Rebeka 

 

A pályázat fődíja egy – egy kerékpár volt, melyet 

nagy örömmel vettek át  a nyertesek.  A  győztesek 

mellett  az egyéb helyezést elért tanulók is értékes 

díjakban részesültek. Gratulálunk valamennyi 

díjazottnak, s köszönjük  mindenkinek , aki  

segítette a sikeres munkát. 

4. Népdaléneklési versenyt hirdetett 

február 29-ére a Darvas József Általános Iskola és 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. A városi 

döntőn iskolánkat négy tanuló képviselte. Alsó 

tagozatból Szűcs Anna 1. o, Seregély Réka 2. o, 

Szűcs István 5.o. és Szeleczki Dániel 7/b osztályos 

tanulók énekeltek 2-2 népdalt, helyi gyűjtésből, 

illetve magyar nyelvterületről. A rangos zsűri – 

Kapus Béla karnagy,  énektanár úr vezetésével – 

dicséretre méltó vállalásnak nevezte a különböző 

iskolákból jelenlévő tanulók szereplését.   

Tanulóink dobogós helyet ugyan nem értek 

el, de eredményes szereplésük elismerést érdemel. 

Az alsó tagozatos tanulók felkészítését és kíséretét 

Herbály Jánosné népdalkör vezető énektanár, a 

felsősök felkészítését és kíséretét Fekete József 

énektanár végezte.  

5.Pontosítani szeretnénk a Bozsik-kupán 1. 

helyezést elért focista lányok névsorát, mely az 

előző hírlevélben pontatlanul jelent meg. A győztes 

csapat tagjai: Farkas Judit, Csányi Bettina, 

Csányi Klaudia, Borbola Dóra, Lévai  Rebeka, 

Néma Kíra, Rab Hajnalka, Vakulya Anett, 

Vakulya Nikoletta. 



AKTUALITÁS: 

 

Nyílt órák hete iskolánkban: március 26-tól 

március 30-ig, mindenkit szeretettel hívunk, 

várunk! 
 

KEDVES BUGACI LAKOSOK! 

 

Tisztelettel megköszönjük, hogy az elmúlt évben 

358422 Ft-ot ajánlottak fel a Bugaci Óvodás-és 

Iskoláskorú Gyermekekért Alapítványunk javára. 

Kérjük adójuk 1%-ának felajánlásával ebben az 

évben is segítsék alapítványunkat, hogy a felajánlott 

összeget az Önök gyermekeire 

fordíthassuk!Köszönjük! 

Adószám: 18353509-1-03 

Bankszámlaszám: 52400030-10008298-00000000 

 

KÖSZÖNET 
 

Az idei bál mottójának a következő idézetet választottuk. 
 

„ Aki nem hisz abban, hogy mennyi sok jó ember van, 

az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja milyen 

sokan odaállnak mellé” 
 

Az iskola Szülői Közösség Vezetősége  ezúton is 

megköszöni mindazon  személyeknek és 

vállalkozásoknak akik „mellénk” álltak,  hogy együtt  

eredményes és sikeres bálat rendezhettünk. Így közösen 

hozzájárulhatunk az iskoláskorú gyermekek mindennapi 

életének szebbé tételéhez. 

Szülői Közösség Vezetősége 
…………… 

A jótékonysági báli vacsora elkészítésében segítségemre 

voltak:  

- Cseh Ferenc 

- Id Fekete István  

   akinek külön köszönöm, hogy az előkészületi  

   munkákban egész héten aktívan részt vett. 

- Mezei Balázs  

- Pallagi Gábor 

- Rádi Tibor 

- Varga Pál 

                          Munkájukat köszönöm: 

                                                               Néma József 
 

Tisztelt Szülők! 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. március 

14-én 18 órai kezdéssel Dologné Kovács 

Izabella iskolapszichológus „A TANULÁS 

TANÍTÁSA” címmel  segíteni szeretne 

abban, hogy a szülő hatékonyabban 

segíthessen gyermekének és gyermeke 

könnyebben,  eredményesebben 

tanulhasson. Ha szeretne Ön is ezek közé 

tartozni, akkor jöjjön el az iskolába és 

vegyen részt ezen az előadáson. 

Megjelenésére feltétlenül számítunk! 

LOMTALANÍTÁS 
Bugac-Bugacpusztaháza, Alsómonostor 

Aladár-hegy 

 

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. 

  
NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA: 

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 

 

2012. március 20. (kedd) 
 

Bugacpusztaháza belterülete valamint  
Bugac ( Vasút, Bem József, Rákóczi, Ady Endre 

utca, Temető dűlő)  
 

2012. március 21. (szerda) 
 

Bugac (Kossuth L, Árpád, Petőfi Sándor, Bartók 

Béla, Régi templom, Jakabi, Orgoványi, 

Felszabadulás, Kada Elek, Cserény utca)  
 

2012. március 22. (csütörtök) 
 

Bugac( Dózsa Gy., Kecskeméti, Hunyadi, Móricz, 

Víztorony, Alkotmány, Rövid, Béke,        

Félegyházi, Mikszáth, Buckasor, Mendel G. köz, 

Szabadság tér )  
 

2012. március 23. (péntek)  

Bugac( Tavasz, Ősz, Nyár, Mikszáth u.,Nyírfa, 

Akácfa, Tél, Tölgyfa, Malomházi)  

Alsómonostor( Rózsa, Fenyő, Nyárfa, Orgona)  



Aladár-hegy (Balogh Zsigmond lakásánál de. 

10.00 óráig) 

 SZOMBATI SZÖSZMÖTÖLŐ 

Szeretsz kézműveskedni? Szombat 

délelőttönként nem mindig találod a 

helyed? Akkor gyere a Művelődési Házba 

és a Könyvtárba, mert: 

Augusztusig minden hónap egy 

szombatján várunk téged egy kis közös 

kreatívkodásra! 

Mikor? Mit? Hol? 
Március 

17. 

9 

órától 

Tavaszköszöntő 

szöszmötölés 

Könyvtárban 

Április 7. 9 

órától 

Húsvéti 

készülődés 

Műv. 

Házban– 

Nagycsaládos 

Egyesülettel 

Május 26. 9 

órától 

Gyereknapi 

szöszmötölő 

Könyvtárban 

Június 30. 9 

órától 

Vakáció 

köszöntő 

Művelődési 

Házban 

Július 14. 9 

órától 

Ötkarikás 

játékok 

Bugacon is 

Könyvtárban 

Augusztus 

4. 

9 

órától 

Múltidéző 

szöszmötölő 

Művelődési 

Házban 

VÁRUNK SZERETETTEL! 

„LÉPÉST TARTOK AZ UNOKÁMMAL” 

Ingyenes alapfokú számítógépes és internet 

tanfolyam indul a bugaci Könyvtár és Művelődési 

Ház közös szervezésében március második felétől 

bugaci nyugdíjasok részére. 

Legfeljebb 10 fős csoportot indítunk, ahol 

szövegszerkesztési alapismereteket, Internet 

alapokat, Internetes keresést, levelezést tanulhatnak 

majd. 

A tanfolyam időtartama: 20 óra, hetente 2*2 óra 

délelőttönként, helyszíne: Könyvtár. 

Jelentkezni a Művelődési Házban lehet 

személyesen vagy telefonon (70/3820544) március 

16-ig. 

„Winchester, pendrive, szkenner, portál, e-mail, 

regisztráció, letöltés, YouTube, IWIW, Facebook, 

blog, fórum, hírlevél”- gyakran hallja unokáitól, és 

szeretné tudni mit jelentenek?  

Akkor várjuk szeretettel tanfolyamunkon! 

 

MENETREND VÁLTOZÁS! 

KECSKEMÉT – BUGAC – MÓRICGÁT 
autóbuszvonalon az 541 sz. járat 5 perccel 

korábban és Jakabszállás – Bugac, Erdészet 
viszonylatban közlekedik. Jakabszállásról 04.00 
órakor indul, Bugac, Erdészethez 04.20 órakor 

érkezik. Az 540 sz. járat Bugac, Erdészet – 
Kecskemét viszonylatban közlekedik. Bugac, 

Erdészettől 04.20 órakor, Bugac, kh.-tól 04.30 
órakor indul, Kecskemétre 05.20 órakor érkezik. 

A fenti járatok csak munkanapokon közlekednek 

Hosszú szenvedés után elhunyt Maár 

Zoltán szalézi szerzetes, pap, érseki 

tanácsos, „Bugac Községért” 

kitüntetettje. Kilencvenegy évet élt. 

Maár Zoltán 1957-2007 között a Bugac-

alsómonostori híveket szolgálta 50 éven 

át. Maár Zoltánt február 29-én 

helyezték örök nyugalomra 

Péliföldszentkereszten. 

Emlékét örökre megőrizzük.  
 

  

 

FFEELLHHÍÍVVÁÁSS    
 

A Polgármesteri Hivatal munkavállalót keres 

közszolgálati ügykezelői munkakör betöltésére. 

Az ügykezelői jogviszony kezdete:  

2012. április 2. 

Illetmény: garantált bérminimum összege 

Feltétel: 

középiskolai végzettség, büntetlen előélet, Word és Excel 

felhasználói szintű ismerete 

Előnyben részesül, aki rendelkezik: 

start kártyával, középfokú német, angol nyelvvizsgával, 

illetve csökkent munkaképességű. 

Jelentkezés módja és ideje: írásban, önéletrajz és iskolai 

végzettséget bizonyító okiratok másolatával 2012. 

március 21–ig. 

A jelentkezés benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal 

6114 Bugac, Béke u. 10. 

  

BBUUGGAACC  KKÖÖZZSSÉÉGGII  SSZZIINNTTŰŰ  PPRROOGGRRAAMMOOKK  

22001122..  
 

Március 15. Községi szintű ünnepség  

Április 28. Hétszínvirág  

Április 30.              Majális Bugacpusztaházán  

Május 12. Családi nap  Alsómonostoron 

Május 19. Abonyi Imre Fogathajtó  Fesztivál 

Június 23. Falunap 

Aug. 10-11-12. Kurultaj 

Augusztus 19. Utcabál 

Augusztus 20. Szent István Ünnepe –ünnepség 

Szeptember  Kiállítás 

Szeptember 22-23. Szent Mihály Napi Pásztorvigasságok 

Október 13. Szüreti felv. és mulatság Bugacon 

Október 20. Szüreti felv. és mulatság          

                               Alsómonostoron 

Október 23. Nemzeti Ünnep-versünnepség  

Október/November Juhász Károly Emléktorna 

November Generációk tánca 

November 17. Óvodai Szülői Közösségi Bál 

December 5. Házhoz megy a Mikulás  

December 14. Karácsonyi vásár, betlehem kiállítás 

December  Karácsonyi Ünnepség 

December 31. Szilveszteri mulatság 
 

Program,- és időpontváltoztatás jogát fenntartjuk. 

Aktuális rendezvényeink pontos idejéről és programjáról a 

Polgármesteri Hírlevélben és a www.bugac.hu honlapon 

számolunk be.  

http://www.bugac.hu/

