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 BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 

 

TTEESSTTÜÜLLEETTII  MMUUNNKKAA  

 

2012. 03. 12.-ei rendkívüli testületi ülés 
 
- A testület döntött arról, hogy megbízást ad az 

O.L.C. Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Kft-nek, 

az elmúlt 2 évi áram és gázszámlák 

felülvizsgálatára, hogy az esetleges jogtalan 

számlázás összegét visszaigényeljük. A vizsgálat 

díjtalan, a visszatérített összeg nettó 30%-át kell 

megfizetni sikerdíjként, miután a jogosan követelt 

összeg megérkezik a számlánkra. 

- Elfogadta a testület a Piaccsarnoknál lévő 

hentesbolt bérleti szerződésének szövegét. 

- Döntött a testület,” A közművelődési 

intézmények a kreatív iparral kapcsolatos 

alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási 

formák szolgálatában” című pályázaton való 

részvételről. A TÁMOP-3.2.3/A-11/1 kódszámú, 

100%-ban támogatott pályázaton, mintegy 29 

Millió Ft-ra pályáztunk, melyből a következő 

tanévben tanulóink számára ingyenes kézműves, 

fotográfiai és előadóművészeti foglalkozásokat, 

kirándulásokat, nyári tábort szervezhetnénk, 

szükséges eszközöket vásárolhatnánk és 

kialakíthatnánk egy kreatív klubszobát az 

öregiskolában. 

 

2012.03.28.-ai testületi ülés 

 

- A testület, mint tag Önkormányzat, meghozta a 

szükséges döntéseket ahhoz, hogy a Homokhátsági 

Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás támogatási szerződést köthessen a KEOP 

- 1.1.1./2F/09-11-2011-0004 azonosító számú a 

„Települési szilárdhulladék mechanikai biológiai 

stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a 

Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási 

rendszerben” című pályázaton elnyert 2,5 Milliárd 

Ft-os fejlesztés megvalósítására. 

- A település civil szervezetei beszámoltak az 

Önkormányzati támogatások 2011. évi 

felhasználásáról, és 2012. évi terveikről. 
- Tájékoztató hangzott el az„ „Infrastruktúra 

fejlesztési Alap Bugac” nevű kötvény helyzetéről.  

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. május 

************************************ 
Január 1.-én 370,5 Millió Ft volt a befektetéssel 

egybekötött, tőkeképző biztosításban. Az ülés 

időpontjában ez az összeg 380,5 millió Ft-ra 

növekedett. 
 

2012. 04. 25.-ei testületi ülés 
 

- Elfogadta a testület  Bugac és Bugacpusztaháza 

2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

zárszámadási rendeletet és a könyvvizsgálói 

jelentést. 

- Elfogadta a testület, az önkormányzat és a 

felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2012. 

évi összefoglaló jelentését  

- A testület pályázatot írt ki a bugacpusztaházi 

IKSZT működéséhez előírt, 1,5 fő állás 

betöltésére. A pályázat előző hírlevelünkben 

megjelent, beadási határidő 2012.05.11. 

- Elbírálta a testület a Szociális Szolgáltató 

Központ intézményvezetői állására kiírt pályázatot. 

Három pályázat érkezett, s a társult képviselő-

testület 5 éves időtartamra Ormándiné Víg Rozália 

Máriát bízta meg a feladattal.  

- Tájékoztató hangzott el az  „Infrastruktúra 

fejlesztési Alap Bugac” nevű kötvény helyzetéről. 

Március 28.-án 380,5 Millió Ft volt a befektetéssel 

egybekötött, tőkeképző biztosításban. Az ülés 

időpontjában ez az összeg 381,6 millió Ft-ra 

növekedett. 

Szabó László 

  

TTÁÁMMOOGGAATTAASSSSAA  SSZZAAVVAAZZAATTOOKKKKAALL!!  
 

Minden lakos segítségét kérjük!!!! Iskolánk 

szeretne az udvar parkosítására 500.000 Ft-ot 

nyerni, ehhez azonban szavazatokat kell 

szereznünk a www.cetelem.hu/zoldsuli 

honlapon. 

Köszönjük, ha már szavazott vagy szerzett 

nekünk szavazatokat, és köszönjük, ha ezt 

még ezután teszi meg!!!! (Szavazni május 11-

ig lehet) 
 

www.bugac.hu                         www.rjamk.hu 
  

 

XVIII. évf. 4. sz. 

http://www.cetelem.hu/zoldsuli
http://www.bugac.hu/


AADDOOMMÁÁNNYYGGYYŰŰJJTTÉÉSS  
Mintegy 1100 hektárnyi, fokozottan védett borókás és 

vegyes erdő kapott lángra április 29-én vasárnap a déli 

órákban közigazgatási területünkön, a híres bugaci Puszta 

szomszédságában. A tűz egy 6000 hektáros ősborókás 

tájvédelmi körzetben pusztított. A tűz oltásában mintegy 70 

tűzoltó és 22 gépjármű, vízszállító, erdőszer, műszaki 

mentőszer és daru, a Kiskunsági Nemzeti Park 

munkatársai, közmunkások, a rendőrség, a polgárőrség, 

önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntesek vettek részt. A 

helyszínen a tűzoltói beavatkozás 2012. 05.05-én reggel 

befejeződött, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálata a 

helyszínt a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

szakembereinek átadta. A napi mintegy 120-140 ember 

munkájának segítése nem várt (költségvetésben nem 

tervezett) költségeket okozott Bugac Nagyközség 

Önkormányzatának. Kérjük azokat, akik úgy érzik, hogy 

tenni szerettek volna, vagy szeretnének segíteni ebben a 

helyzetben, pénzadománnyal járuljanak hozzá a tűzoltási 

munkák költségeinek enyhítéséhez. 
Pénzadományokat  

 

"A TŰZOLTÁSI MUNKÁK SEGÍTÉSE  

/Egységkód: 24/"  
megjelöléssel a  

11732071-15337881-00000000 sz. 

bankszámlaszámra vagy a Polgármesteri Hivatalnál 

/Bugac, Béke u.. 10./ beszerezhető csekkre várjuk. 

Bugac Nagyközség Önkormányzata 
 

MAJÁLIS PUSZTAHÁZÁN 
 

2012. április 30-án igazi nyári időben került megrendezésre a 

hagyományőrző majálisunk, melynek keretében átadásra került 

az IKSZT épülete. A program minden korosztály részére 

tartogatott érdekességet, de főleg a fiatalabb korosztály volt a 

fókuszban. Több helyen főztek a  családok különböző ételeket, 

melyet délben jóízűen fogyasztottak vendégeikkel. Egész nap 

rendelkezésre állt az ugrálóvár. A könyvtár átadása után, - 

melyet Ramháb Mária megyei könyvtárigazgató nyitott meg - 

a gyerekek részére rendeztek játékokat és a résztvevők sorsolás 

útján különféle ajándékokat nyertek. Szintén a gyerekeknek 

nyújtott játékos vetélkedőt a Futóhomok és a NACSE. A 

Művelődési Ház szervezésében kézműves foglalkozást vezetett 

Virág Veronika és Gulyásné Dora Anita. 14.00 órától Maksa 

Zoltán műsorát látták és hallották. A nap folyamán Flóring 

József pónifogatával utazhattak a településen az érdeklődők. A 

helyi termékekből is volt bemutató. Az Élelmiszeripari ZRT 

savanyúságain és befőttein kívül kóstolhatták Szűcs Tibor 

mézeit és a Horák Család sajtjait, vásárlással egybekötve. 

Bugacon nincs nagy hagyománya a földieper termesztésnek, de 

Antal Jánosné őstermelő szintén elhozta üzlete gyümölcseit. 

Önkormányzatunk  pályázott a majálisra és a LEADER 

keretében 250.000,-Ft-ot nyert, melyet kiegészített saját 

pénzével és így jöhetett létre a kellemes időtöltést nyújtó 

rendezvényünk. A látogatottság nagyon jó volt, köszönhetően a 

programoknak és a jó időnek. Erre a napra hirdetett 

rajzpályázatokat Kerekes László Zoltán  képviselő úr, aki a 

beérkezett rajzokat ki is állította. Köszönjük a gyerekek 

aktivitását.  

Este utcabál zárta a napot. Ezúton is szeretném megköszönni 

közreműködőnek és segítőnek  

– Virág Veronika, Gulyásné Dora Anita, Kósa István, Tóth 

Mariann, Bérces Barbara, Dávid Ervin, Dávidné Borics 

Andrea, Jókai  Andrea, Gál Lajosné, Czakó Tibor, Flóring 

József és családja, Szűcs Tibor,  Horák Józsefné és családja, 

Kerekes László Zoltán, Bognár Mihály – a segítséget, hogy 

szép nap lett a  majálisunkból.  

Kovács György 

  

TTAAVVAASSZZII  JJÓÓTTÉÉKKOONNYYSSÁÁGGII  BBOOLLHHAAPPIIAACC  

AA  MMŰŰVVEELLŐŐDDÉÉSSII  HHÁÁZZBBAANN!!  

  

22001122..  mmáájjuuss  1122--éénn,,  88--1133  óórrááiigg  
 

 jótékonysági bolhapiacot rendez a Németajkúak 

Bugaci Törzsasztala a bugaci Művelődési Házban. 

A Törzsasztal tagjai a befolyt teljes összeget ismét 

az Általános Iskolának ajánlják fel. 

Várjuk Önt is szeretettel a Bolhapiacra! 
 

 

FELHÍVÁS 

 

Tisztelt bugaci, alsómonostori és bugacpusztaházi 

polgárok! 

A bugaci önkormányzat és a kecskeméti Katona 

József Múzeum gyűjtést szervez. Bugacot, Alsó- és 

Felsőmonostort, Bugacpusztaházát ábrázoló régi 

fényképeket, újságcikkeket, képeslapokat, valamint 

régiségeket, elsősorban régészeti leleteket szeretnénk 

helytörténeti kiállításhoz összegyűjteni. 

Ha mezőgazdasági munka közben érdekes 

fémeszközt, pénzt, csontot, agyagedényt, vagy 

családi fényképgyűjteményében régi, Bugacot 

ábrázoló fényképet, vagy újságcikket talált, kérjük 

jelentkezzen Bugacon a Polgármesteri Hivatalban! 

A begyűjtött fényképeket, írott anyagokat és 

tárgyakat másolás, illetve fényképezés után 

visszaadjuk a tulajdonosának. Amennyiben a 

behozott tárgyat felajánlja a helytörténeti 

gyűjteménynek, nevét a tárgy leírásánál feltüntetjük. 

Várjuk ezeken kívül olyan helyi lakosok 

jelentkezését, akik részt vettek a bugacmonostori 

„Monostor-domb” szétbontásában, köveinek 

útépítésre és egyéb célokra való elszállításában. A 

monostor területéről jelentős mennyiségű középkori 

épületanyag és sír lett elszállítva. Ha Ön tud bármit 

az elhordott anyag sorsáról, esetleg az elhordáskor 

kimentett érdekes faragványról, fémeszközről, 

ékszerről, egyéb régiségről, kérjük jelezze a fent 

megadott helyen, 2012. június 11.-éig. Számunkra 

minden tárgy, vagy visszaemlékezés fontos!  

Rosta Szabolcs                                   Szabó László 
 

TUDJA-E, HOGY …… 

 az önkormányzati Adóhatóság „Végrehajtási 
eljárás megindítása előtti felhívás”-okat küldött ki 
azon személyeknek, akiknek a helyi adó számláján 
adótartozást tart nyilván. Indokolt a hátralékok 
mielőbbi megfizetése, mivel az eljárás további 
költséget von maga után, melyet a hátralékos 
adózónak kell megfizetnie.  

 Május 15-én a Kiskunsági Nemzeti Park 
vendégül látja dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési 
minisztert. Ez alkalomból Bugacra is ellátogat, ahol a 
„Helyi termékek asztalával” hívjuk fel a figyelmét 
értékeinkre.  

 Az Abonyi Imre Fogathajtó és Lovas 
Sportegyesület különdíjak felajánlását szívesen 
fogadja a május 19.-ei rendezvényükhöz.  



IISSKKOOLLAAHHÍÍRREEKK  
 
A tanulás mellett a március-április is színes programokkal telt  

iskolánkban: 

A  6.-osok segítségével elevenítettük fel március 15-e 

eseményeit, a  nagyszerű megemlékezést községünk lakói is 

láthatták. Köszönjük a műsort a 6. a és 6. b osztálynak, és 

felkészítő tanáraiknak: Téglásné Kovács Évának és Szűcs 

Tibornak! 

Március utolsó hetében nyílt órákat tartottunk az érdeklődő 

szülőknek. 

Gyermekeink április 2-án a Ciróka Bábszínházban jártak, 

köszönjük a kíséretet Juhász Mária és Szabóné Tarjányi Mária 

tanító néniknek! 

Április 13-án rendeztük meg „Április bolondja” című 

jelmezes mulatságunkat, ahol színes produkciókat láthattak az 

érdeklődők alsósoktól-felsősöktől egyaránt. Köszönjük a 

felkészítő tanároknak, a segítő szülőknek az együttműködést, 

Kanyó Renátának a műsor levezetését, Könyves Zoltánnak és 

Banó- Szabó Viktornak a közreműködést! 

Újabb papírgyűjtést szerveztünk áprilisban, egy konténernyi 

hulladék gyűlt össze, köszönjük szépen! 

A diákönkormányzat jóvoltából számos program színesítette 

a hétköznapokat: a teremszépségverseny győztese a 4.b és a 8. 

osztály lett, megjelent az iskola honlapján olvasható DÖKÖS 

RIGÓMONDÓ, volt pingpongverseny, dekázóverseny, 

ötösgyűjtő-verseny, az osztályfotó-verseny pedig még mindig 

zajlik…Köszönjük Kovács Nóra munkáját! 

Április 28-án rendeztük meg hagyományos Hétszínvirág című 

műsorunkat, ahol a közönség ízelítőt láthatott gyermekeink 

sokszínű tehetségéből. A műsor fő szervezőinek: Virág 

Veronikának és Székely Gyulánénak köszönjük, hogy 

megszervezte, összefogta a produkciót. Köszönjük minden 

tanítónak, tanárnak a felkészítést, és mindenkinek, aki 

hozzájárult, hogy idén is sikeres lehessen a Hétszínvirág. 
 

Versenyeztünk!:) 

 

Matematika: 

2012. március 28-án Orgoványra vittük 3. és 4.  osztályos "kis 

matematikus " tanulóinkat versenyezni.  Kilenc település 

legjobbjai mérték össze tudásukat. (Évfolyamonként 5-5 

tanulót lehetett nevezni.)4. osztályosaink a képzeletbeli dobogó 

minden fokára felállhattak: 1. helyezett - Fekete Heléna ,2. 

helyezett - Bálint Dorina ,3. helyezett - Farkas Flóra . A 

dobogós helyek mellett Csernyik Réka 5. , Csendes Dominika 

a 9. helyet szerezték meg. 

3. osztályosainkra is büszkék vagyunk, akik szintén az 

élmezőnyben végeztek:4. helyezett - Szűcs Eszter , 9. helyezett 

- Petróczi Szabolcs.  

Köszönjük felkészítő tanáraiknak Borics Zoltánnénak, Juhász 

Máriának, Szabóné Tarjányi Máriának áldozatos munkáját, a 

tanulók felkészítését, továbbá Boricsné Marikának a 

gyermekek utaztatásában nyújtott segítséget. 

 

Helyesírás: 
 

Iskolánk tanulói Jakabszálláson helyesírási versenyen vettek 

részt március 23-án. 18 település legjobbjai mérték össze 

tudásukat, évfolyamonként 3-3 tanuló indulhatott. A legjobb 

eredménnyel 4. osztályosaink büszkélkedhetnek: Bálint Dorina 
1. helyezést ért el, Csernyik Réka 11., Fekete Heléna 19. lett.  

Csapatversenyben ez a korcsoport az előkelő 2. 

hellyel  büszkélkedhet. A harmadikosok közül Szűcs Eszter 9., 

Kakuszi Kaszandra 17. lett.  A csapatot erősítette még Fehér 

Roberta. A csapatok versenyében 6. helyet szerezték meg. 

Büszkék vagyunk tanulóinkra és elért sikereikre! Gratulálunk 

felkészítő tanáraiknak: Borics Zoltánnénak, Juhász Máriának, 

Kalmár Piroskának, Szabóné Tarjányi Máriának.  

Kémia: 

A Hevesi György Kémiaversenyen Kecskeméten Szűcs Ágnes 

7. osztályos tanulónk megyei I. helyezést szerzett. Gratulálunk 

Áginak, és felkészítő tanárának, Fekete Józsefnének! 

 

Atlétika: 

Felsős csapatunk Kiskunfélegyházán, Diákolimpia városi 

döntőjének atlétika versenyén előkelő II. helyezést ért el. 

Gratulálunk a csapattagoknak (Bangó Szabolcs, Bangó Ádám, 

Gulyás Tamás, Szabó Péter, Lovas Tádé, Balogh Zsolt) és 

felkészítő-kísérő tanáraiknak: Preiszné Bene Mónikának és 

Kovács Nórának! 

 

Foci: 

Tanulóink sok szép eredményt értek már el a  különböző 

tornákon. Tekintettel arra, hogy az április-május a 

fociversenyek hónapja, a későbbiekben adunk részletes 

összesítést az elért eredményekről. 

 

Mozaik levelezőverseny országos döntője: 

 

Iskolánkból két tanuló bejutott a Mozaik levelezőverseny 

országos döntőjébe: Szűcs Ágnes matematikából és magyar 

nyelvből, Szűcs István pedig informatikából. A versenyt 

Szegeden rendezték meg, ahol a hetedikes Ági a 7-8.-os 

korosztályban 25. lett matematikából , nyelvtanból pedig 13. 

helyezést ért el. Pisti is szépen szerepelt, ötödikes létére az 5-8. 

osztályosok között a középmezőnyben végzett. Gratulálunk a 

gyerekeknek, köszönjük Fazekas Szilviának, Kovácsné Kiss 

Évának, Szűcs Tibornak a felkészítést! 
 

KÖSZÖNET: 

 

 A Nagycsaládosok Bugaci Egyesülete, hogy a 

rendezvényéhez nyújtott ingyenes teremhasználatot 

megköszönje, egy takarító kocsit ajándékozott iskolánknak.  
 Vegyszereket és eszközöket kapott a 

kémiaszertárunk: Fekete János László jóvoltából Tóth 

Mariann közreműködésével vegyszereket és eszközöket 

kaptunk a hiányzó vagy éppen fogytán lévő vegyszereink 

pótlására. Az ajándék értéke megközelíti a 70.000,-Ft-ot, így 

ez nagy segítséget jelent iskolánk számára. Köszönet érte 

mindkettőjüknek.  

Rigó József ÁMK Vezetősége 
 

HHIIRRDDEETTMMÉÉNNYY  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az elővárosi 

közlekedési rendszereinek fejlesztésére nyújtott be pályázatot, 

amely keretében egyebek között több közút, vasútvonal – köztük a 
bugaci kisvasút - fejlesztését, P+R parkolók kialakítását, 

intelligens közlekedési rendszerek kialakítását tervezi. Első körben 

a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítésére nyert 
401.875.000 forint uniós és hazai támogatást.  

Az MT részeként megtörténik a háztartásokban való közlekedési 

szokások felmérése (háztartásfelvétel), amelyet a tanulmány 
készítői (az UTIBER-UVATERV Konzorcium) Kecskemét tágabb 

vonzáskörzetében végeztetnek el. 

A felmérés 2012. május 8-tól 2012. június 2-ig, 

keddi és szombati napokon zajlik.  
 

A kérdezőbiztosok azonosító kitűzőt viselnek, a felvételi lapok 
fejléceiben szerepelnek majd az UTIBER és az UVATERV logói. 

A háztartásfelvétel háztartásonként mintegy 30-40 percet vesz 

igénybe.  

Az elővárosi közlekedés hatékony fejlesztésének egyik alapja a 

megfelelő és hiteles mintavétel.  

Ehhez elengedhetetlen a lakosság segítőkész közreműködése,  

amelyet ezúton is köszönünk. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 


