
KEDVES 

 BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 

Közeledik a Falunap, melynek programját 

hírlevelünkben, plakátokon, honlapunkon is 

olvashatják. Ha kérdésük van a rendezvénnyel 

kapcsolatban, a polgármesteri hivatalban és a 

művelődési házban is választ kaphatnak rájuk. /A 

pörköltfőző versenyre a 4. oldalon leírtak szerint 

lehet nevezni./  A falunapi forgatag miatt a falu 

központjában egyes utcarészeket lezárunk. A nap 

folyamán a buszok és a teherautók terelő úton tudják 

kikerülni a lezárt utcákat, a személyautósok pedig 

fokozott figyelemmel kell, hogy legyenek. A falunapi 

programok tehát a szokásos rendben néhány változást 

okoznak, melyekkel kapcsolatban köszönjük a 

türelmet és a megértést. Bízunk abban, hogy 

programjainkon minden korosztály megtalálja majd 

az érdeklődésének megfelelőt.  

Mindannyiukat hívjuk és várjuk a 2012-es 

BBuuggaaccii  FFaalluunnaapprraa! 
 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a falunapi Utazó 

planetáriumban a nap során 10 előadást láthatnak. Az 

előadásokon egyszerre csak korlátozott számban 

vehetnek részt az érdeklődők, így a helyszínen a 

planetáriumnál lehet majd feliratkozni az egyes 

előadásokra. Az első előadás 9 órakor kezdődik! 

******************************************* 

SZERETNÉ TÁRSASÁGBAN  

NÉZNI A FOCI EB   

LEGIZGALMASABB  

MÉRKŐZÉSEIT? 

        De otthon egyedül nem                       

igazi a gólöröm, vagy nincs kivel 

                                szakmai vitát folytatni arról, hogy     

jogos volt-e a tizenegyes, és egyedül nem lehet azt 

sem eldönteni, hogy kell-e szemüveg a bírónak? 
 

JÖJJÖN EL A MŰVELŐDÉSI HÁZHOZ, AHOL 

KIVETÍTJÜK A MECCSEKET, ÉS SZURKOLJUK 

VÉGIG EGYÜTT AZ ELŐDÖNTŐKET ÉS A 

DÖNTŐT! 

Várjuk június 27-én, szerdán, június 28-án 

csütörtökön az esti elődöntőkre, és július 1-jén, 

vasárnap este a DÖNTŐRE! 

Hozza el családját, barátait, szurkoljunk együtt 

kedvenceinknek! 

(Jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén a Művelődési 

Ház nagytermében vetítjük a mérkőzéseket, s 

gondoskodunk arról, hogy kapható legyen a büfében hideg 

sör!) 

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. június 

************************************ 

KÖSZÖNET 
Szeretnénk megköszönni a Németajkúak Bugaci 

Törzsasztalának: Abraham Hannelorénak és 

minden kedves tagnak, hogy lelkesedéssel, 

összefogással ismét nagyon eredményes zsibvásárt 

rendeztek iskolánk javára. Most előttünk áll az a 

feladat, hogy újabb forrásokat szerezve sikerüljön 

megvalósítanunk iskolaudvarunk térkövezését 

************************************ 

PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSS  
 

BUGAC KÖZSÉGI MŰVELŐDÉSI HÁZ  

 CIVIL TÁMOGATÁSSAL 

IRODALMI PÁLYÁZATOT HIRDET 

 

A pályázat célja:  

 A volt bugaci szerzőknek emlékállítás 

 Új tehetségek felkutatása 

 Közös kiadványban való közzététel  

 Helyi kötet szerkesztése, kiadása /megfelelő 

támogatottsággal/ 
Kategóriák:  

 Vers: maximum terjedelem 60 sor 

 Próza (elbeszélés, novella): maximum 

terjedelem: 10 gépelt vagy 15 kézzel írott oldal 
 

Egy pályázó maximum 5 verssel, vagy 1 prózával, illetve 

összesen 10 gépelt oldalnyi terjedelmű anyaggal vehet részt. 

Pályázhatnak bugaci, bugacpusztaházi és alsómonostori 

lakosok. 

Korhatár: 12 év feletti fiatalok és felnőttek. 

Témakör: szabadon választott 

Feltétel: Hozzájárulás a közös kiadványban való 

megjelentetéshez. 

Megjelentetés és eredményhirdetés:  
 

2013. április 11. /A vers ünnepén/ 
 

A legjobb anyagok szerzőit jutalomban részesítjük. 

Beadás helye: Rigó József ÁMK MŰVELŐDÉSI HÁZ 6114 

Bugac Béke utca 27. 

Beadás határideje: 2012. október 31. 

 
A pályázatokat géppel vagy kézzel írottan ZÁRT borítékban 

JELIGÉVEL ellátva kell leadni, személyesen vagy postai úton, 

belül külön zárt borítékban fel kell tüntetni a következőket: 

név, életkor, lakcím, telefonszám. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Virág Veronikánál lehet 

személyesen a művelődési házban vagy a 70/3820544-es 

telefonszámon. 

Várjuk pályázataikat!                  Szervező Bizottság 

XVIII. évf. 5. sz. 

 

XVIII. évf. 5. sz. 



SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 

HÍREI 

A Szociális Szolgáltató Központ vezetőjeként 

tisztelettel köszöntöm a település lakosait. 

Húsz éves koromig Bugac-Alsómonostoron éltem, 

majd 1979-től 2000-ig Kiskunfélegyházán. Közel  

két évtizedet dolgoztam az egészségügyben, a 

többit szociális területen töltöttem. 

Munkatársaimmal, szolgáltatásainkkal   /Idősek 

Nappali Klubja, Házi segítségnyújtás, Szociális 

étkeztetés, Gyermekjóléti Szolgálat, valamint 

Családsegítő Szolgálat / a település lakóinak életét 

szeretnénk problémamentesebbé tenni. Várjuk 

azoknak az idős embereknek a   jelentkezését, akik 

egyedül töltik napjaikat. Az Idősek Nappali 

Klubjában még van néhány szabad hely, ahol 

szívesen fogadnánk  azokat, akik úgy érzik, nem 

akarnak egyedül lenni minden nap. 

Gépkocsival beszállítjuk, majd haza is visszük a 

tagokat, valamint étkezésre is van lehetőség. 

Odafigyelünk az egészségi állapotukra 

/vérnyomásmérés, gyógyszer kiadagolás, 

szakrendelésekre időpontkérés, gyógyszerek 

felíratása, kiváltása, stb./. 

Az év során programokat szervezünk. Ilyen pl. 

2012-ben is megszervezésre kerülő idősek hete, 

amelyen nem csak a Nappali Klub tagjainak, 

hanem a település minden érdeklődő lakójának 

szervezünk két délután is közösségi programot.  

Az elkövetkező öt évben  munkámat a település 

lakóinak megelégedésére kívánom végezni. 

Forduljanak hozzám és munkatársaimhoz 

bizalommal. 

Ormándiné Víg Rozália 
intézményvezető 

 

FFEELLHHÍÍVVÁÁSS!!  
 

A Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti 

Szolgálata adománygyűjtést szervez. Kérjük 

azokat, akik úgy érzik, hogy segíteni szeretnének 

és megtehetik, juttassák el tartós élelmiszer 

adományukat a Szolgálathoz, melyeket a 

Gyermekjóléti és a Családsegítő Szolgálat által 

gondozott, szociálisan rászoruló családoknak 

fogunk szétosztani. 

Kérjük, hogy liszttel, cukorral, rizzsel, étolajjal, 

konzervekkel, konzerv készételekkel, 

tésztafélékkel támogassák kezdeményezésünket. 
 

Az adománygyűjtés helye:  

Szociális Szolgáltató Központ Bugac, Béke u. 4. 
 

Az adománygyűjtés ideje: Folyamatosan fogadjuk 

az adományokat munkanapokon 8 és 15 óra között. 

Előre is köszönjük segítségüket, hiszen tudjuk, 

hogy „Kétszer ad, ki gyorsan ad”. 

Szalainé Őrző Emília 
                                                      családgondozó 

IISSKKOOLLAAHHÍÍRREEKK--  AAKKTTUUÁÁLLIISS  

Fontos információk a közeljövőre vonatkozóan: 

Ballagás: június 16. /szombat/ 10 óra 

Tanévzáró ünnepély: június 22. /péntek/ 17 óra 

Erzsébet-tábor: 
2012. június 25-től június 30-ig intézményünkből 30 

tanuló táboroztatására nyílik lehetőségünk. 

Fonyódligetre mennek a gyerekek Fazekas Szilvia, 

Szabó Lászlóné és Szűcs Tibor kíséretével. A táborozási 

lehetőséget pályázat útján nyertük az Erzsébet program 

keretében. A táborozás ingyenes lehetőség azoknak a 

tanulóknak, akiket osztályfőnökeik javasoltak, 

tanulmányi eredményük, közösségi munkájuk, 

példamutató magatartásuk, vagy egyéb területen elért 

eredményeik alapján. Az önrész (5000Ft/fő) befizetését 

iskolánk alapítványa, az Önkormányzat és az iskola 

vállalta. Így a szülőknek csak az útiköltséget kell fizetni. 

Jó táborozást, kellemes időtöltést és napsütéses időt 

kívánunk mindenkinek!! :) 

Ingyenes nyári étkeztetés: 

Önkormányzatunk  pályázata segítségével a nyáron 50 

gyermek részesül meleg étkeztetésben. A jogosultak 

személyre szólóan megkapták az erről szóló 

tájékoztatást. Kérjük, az abban foglaltak szerint járjanak 

el, és vegyék igénybe ezt a lehetőséget! 

 

Nyári felügyelet: 

Intézményünk 5 hét nyári felügyeletet biztosít azon 1-5. 

osztályos gyermekek számára, akiknek mindkét szülője 

dolgozik, és nem tudja a gyermeke elhelyezését 

megoldani. A felügyelet 9-15 óráig tart, előzetes 

felmérés alapján 11 gyermek veszi igénybe. 

 

Napközi: 

Folyamatban van a jövő tanévre vonatkozó napközis 

igény felmérése. Kérjük a szülőket, igényeiket a 

hazaküldött tájékoztatón jelezzék! 

Minden kedves diákunknak legyen szép nyara, 

pihentető, élménydús Vakációja! 

Ballagó diákjainknak pedig sok sikert, eredményes 

középiskolás éveket kívánunk! 

         Kiri Sándorné         Kovácsné Kiss Éva  

                                                                                                              

 „Nagy élvezet megcsinálni az életben azt,  

                  amire mások szerint nem vagyunk 

képesek!”  

                           Ezzel az idézettel kezdődik egy a  

                           nyugdíjas korosztálynak szóló 

számítógépes tankönyv. Örömmel számolunk be 

arról, hogy sikeresen zártuk a könyvtár és a 

művelődési ház által közösen szervezett „Lépést 

tartok az unokámmal” elnevezésű alapfokú 

számítógépes tanfolyamunkat. A résztvevő 

nyugdíjasok elsajátították a számítógépkezelés és az 

internet használat alapjait, és közben példát mutattak 

nekünk nyíltságból, tanulni vágyásból, érdeklődésből, 

kitartásból. A könyvtár és a művelődési ház sok 

szeretettel gratulál minden kedves résztvevőnek, akik 

reményeink szerint a megtanultak segítségével lépést 

tartanak unokáikkal, és örömmel fedezik fel az 

internet érdekes világát!  

Jó szörfözést és klikkelgetést kívánunk! 

http://www.erzsebetprogram.hu/udulok.php?azon=37&kat=2
http://www.erzsebetprogram.hu/udulok.php?azon=37&kat=2


 



 


