
TISZTELT BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI 

LAKOSOK! 
 

 

         Az Államalapítás  
       Évfordulójára emlékezünk. 

 

BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS 

BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT TISZTELETTEL MEGHÍVJA 

ÖNT AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÉVFORDULÓJÁRA 

RENDEZENDŐ ÜNNEPSÉGRE  
 

2012. augusztus 20. 
 /hétfő/ 

 17:00 órára 
 

Helyszín 

Szent István Park 
 

Program: 

Ünnepi megemlékezés 

Új kenyér szentelése- áldása 

 „Bugac Községért” kitüntető cím átadása 
 

Szabó László               Kovács György 
  polgármester                                           polgármester 
 

 

Értesítjük… 
                             a  rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermekek szüleit, 

hogy a gyermekekre járó egyszeri támogatás 

(gyermekenként 5800 Ft)  kifizetése 

2012.  augusztus  27-28-án  

 (hétfő-kedd)  

 9-12 óráig 

 a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 

Gazdálkodási Csoportjában történik.               

Hegedűs Istvánné 

 

 

BÚCSÚ 
AUGUSZTUS 26-ÁN VASÁRNAP LESZ  

A SZENT ISTVÁN NAPI BÚCSÚ BUGACON.  

A szentmise 10.30-kor kezdődik a Szent István 

Római Katolikus templomban. 

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. augusztus /2/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN 

KIKAPCSOLÓDNI VÁGYÓT 

NEMZETI ÜNNEPÜNK 

ELŐESTÉJÉN A  

MŰVELŐDÉSI HÁZHOZ, AHOL 

21.00 ÓRÁTÓL HAJNALIG 

UTCABÁLAT RENDEZÜNK! 

 

A JÓ HANGULATRÓL A 

HANGULAT ZENEKAR, A HŰSÍTŐ 

ITALOKRÓL A KICSIMANÓ 

PRESSZÓ GONDOSKODIK MAJD! 

 

23.00 ÓRAKOR TŰZIJÁTÉKKAL 

VÁRJUK VENDÉGEINKET! 

 

 

MINDEKIT SZERETETTEL 

VÁRUNK! 
 

                RENDEZŐK 

 

 

XVIII. évf. 8. sz. 



TISZTELT SZÜLŐK ! 
  

Tankönyvosztás időpontja: 2012. augusztus 27. 28.              

8 órától 16 óráig 

Kérjük a szülőket, hogy a gyermekvédelmi támogatásról 

szóló érvényes papírjaikat feltétlen hozzák magukkal!! 

Rendkívüli szülői értekezlet a leendő első 

osztályosoknak:   2012. augusztus 22-én, 

szerdán 18 órára várjuk az első osztályosok szüleit a 

tanévkezdéssel kapcsolatos megbeszélésre. 

Tanévnyitó ünnepély:        2012. augusztus 31.  

péntek  17 óra 

Első tanítási nap:      2012. szeptember 03. hétfő 
Az iskolabusz a megszokott menetrend szerint 

közlekedik. 

Tanévkezdési támogatás:1.A Társult  Önkormányzatunk 

az elmúlt években saját bevételei terhére 5000 Ft-tal 

segítette minden, az intézményünkbe beiratkozó diákunk 

iskolakezdését, így is támogatva a helyi oktatást. A jövő 

évet érintő törvényi és gazdasági változások miatt 

Önkormányzatunknak elsősorban  az állami 

támogatásokon felül szükséges források biztosítását kell 

előteremteni (emelt szintű oktatás, nyelv és informatikai  

szakkörök, iskolabusz biztosítása, iskolapszichológus), 

ezért a 2012-13-as tanévben nincs lehetősége ezt az 

összeget biztosítani. Kérjük a kedves szülők megértését, 

és köszönjük az Önkormányzatnak , hogy eddig 

megkapták a szülők ezt a támogatást.  

           2. Iskolánk részt vesz egy olyan pályázaton (IPR), 

amely a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

támogatását segíti. A pályázaton nyert összegből hozzá 

tudunk járulni azoknak a családoknak a tanévkezdéséhez, 

ahol a szülők nyilatkoztak a halmozottan hátrányos 

helyzetről, az intézményünkkel együttműködtek a tanév 

során, aláírták a szükséges dokumentumokat. Közel 60 

gyermeknek tudunk segítséget nyújtani a tanévkezdés 

anyagi nehézségeihez. Az érintetteket levélben 

kiértesítettük.  

Tankönyvtámogatás: Iskolánk tanulóinak többsége 

ingyenes tankönyvcsomagban részesül. Akik nem 

jogosultak erre, azokat a gyerekeket 

Önkormányzataink 3000 Ft-os támogatásban 

részesítik, amelyet a tankönyvek árából számolunk le. 

Köszönjük, hogy a Társult Önkormányzat gondolt azokra 

a családokra is, akik a törvényi előírások miatt 

semmilyen támogatásban nem részesülnek. 

                                                                                      KKiirrii  SSáánnddoorrnnéé  
  

PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSS  
 

A Rigó József Általános Művelődési Központ pályázatot 

hirdet az iskolai konyhában szakács munkakör 

betöltésére. A jogviszony kezdete: 2012. szeptember 17. 

(6 hónap próbaidő kikötésével) 

Illetmény: a többször módosított 1992. évi XXXIII. 

törvény alapján. 

Pályázati feltételek: 

alapfokú iskolai végzettség, büntetlen előélet  

Előnyben részesül, aki rendelkezik: 

szakács szakképesítéssel, vagy hasonló munkaterületen 

szerzett szakmai gyakorlattal.  

A pályázat benyújtásának módja és ideje: írásban, 

önéletrajz és iskolai végzettséget bizonyító okiratok 

másolatával 2012. szeptember 03–ig. 

A pályázat benyújtásának helye: Rigó József ÁMK Iskola 

6114 Bugac, Szabadság tér 15. 

AA  MMII  PPEETTŐŐFFIINNKK..  
  

Mi magyarok, a hazát szeretni Petőfitől tanultunk, 

de reményeim szerint a mai fiatalok és talán 

unokáink is így nőnek fel. Egy szép Petőfi  vers 

elolvasása semlegesíti a ránk áradó idegen kultúrák 

nyomását. Aki  az én koromban a múlt század 

ötvenes, hatvanas, hetvenes éveiben Félegyházán 

volt középiskolás, őt bizonyosan megérintette ez az 

érzés, mert olyan tanáraink voltak, hogy fél 

évszázad távlatából is szeretettel emlegetjük őket. 

A szabadságharc költője különösképpen ír a 

szülőföld szeretetéről, az Alföldről, a kiskunságról.  
  

 „Lenn az alföld tengersík vidékin 

 Ott vagyok honn, ott az én világom; 

 Börtönéből szabadúlt sas lelkem, 

 Ha a rónák végtelenjét látom. 

 Felröpűlök ekkor gondolatban 

 Túl a földön felhők közelébe, 

 S mosolyogva néz rám a Dunától 

 A Tiszáig nyúló róna képe.” 
 

Kedves bugaci polgártársaim, földijeim! 
 

Tisztában vagyok vele, hogy minden háztartásban 

minden megkeresett forintnak helye van, még 

többnek is helye lenne, mégis közadakozásra kérek 

mindenkit a BUGACI PETŐFI SZOBOR 

létrehozása ügyében. 

Kérem azokat, akik szülőföldjüknek nevezhetik ezt 

a községet, azokat, akiket a sorsuk idevetett és 

azokat is akik itt születtek, de már nem itt élnek és 

szívesen látogatnak haza, hogy támogassák ezt a 

szent ügyet. Megszoktuk már, hogy minden 

termésért keményen meg kell dolgoznunk. 

Természeti adottságaink is elég mostohák, mégis ez 

a föld ad nekünk kenyeret.  

Ez a gyönyörű égbolt borul fölénk, ebből a földből 

vétettünk egykoron, ez a homok takarja majd 

csontjainkat. 

Ezt a szoborügyet szívügyemnek tekintem, kérem 

segítsenek.  

Hunyadi László székely szobrászművésznek van 

egy szép Petőfi szobra a Petőfi Gépészeti 

Szakközépiskola udvarán.  Szeretnénk egy szép 

emlékhelyet, ahol a március 15-ei ünnepségeket 

megtarthatnánk. A szobor öntése és a talapzat 

elkészítése, az összegyűlt összeg alapján 

kiválasztott, műszaki paraméterek és anyagok 

felhasználása mellet . 3-3,5 millió Ft-ba kerül. 

Polgármester Úr teljes odaadással támogatja az 

elképzelést, de az igazi az lenne, ha ez 

közadakozásból a bugaci nép erejéből valósulna 

meg. Alapítványokhoz, cégekhez csak végső 

esetben fordulnánk. Hamarosan  elindítjuk a 

pénzgyűjtést, minden ötletet és főleg minden 

támogatást várunk, hogy jövő március 15-re készen 

legyünk a szoboravatásra.  

Köszönettel: 

                         Dr.  Mészáros Gyula 


