
KEDVES 

BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK!

 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

 PÁLYÁZATOT HIRDET  

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐI MUNKAKÖR 

BETÖLTÉSÉRE. 

A közszolgálati jogviszony kezdete: 

2013. március 01.  
(6 hónap próbaidő kikötésével) 

Illetmény: az 2011. évi CXCIX. tv. alapján. 

Pályázati feltételek: 
középiskolai végzettség és  közgazdasági 

szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli 

szakképesítés, büntetlen előélet, államháztartási 

mérlegképes könyvelői képesítés 

Előnyben részesül, aki rendelkezik: 
Önkormányzatnál költségvetési ügyintézői vagy hasonló 

munkaterületen szerzett szakmai gyakorlattal. 

A pályázat benyújtásának módja és ideje: írásban, 

önéletrajz és iskolai végzettséget bizonyító okiratok 

másolatával 

2013. február 22–ig. 

A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri 

Hivatal 6114 Bugac, Béke u. 10. 

 

MMIINNII  VVIITTRRIINN  TTÁÁRRLLAATT  
2013-ban minden hónapban mini kiállítást láthatnak a látogatók 

a legváltozatosabb témákban, a Művelődési Ház folyosóján 
elhelyezett vitrinekben.  

Mini vitrin tárlatunk témája februárban: 

 

     NNAAGGYYMMAAMMAA  KKRREEDDEENNCCÉÉBBŐŐLL……   

 
 

 

 

 
Vitrinjeinkben régi bögrék, tálak láthatóak egész hónapban! 

A gyűjteményt Lázár Péter biztosította számunkra! 

Virág Veronika 

 

HELYESBÍTÉS! 
 

Az elmúlt számban tévesen jelent meg a 

bugacpusztaházi Faluház (IKSZT) telefonszáma.  
 

A telefonszám helyesen:  06/76/580-616 

Szíves elnézésüket kérjük! 

 

PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHíírrlleevvééll  
Bugac Nagyközség Polgármesteri Hivatala 

6114 Bugac, Béke u. 10. 

Tel.: 76/575-100,  575-106 
 

Felelős kiadó: Szabó László 

Készült: 1400 pld-ban 

2013. február

 

 

 

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

BÁLINT LAJOS EMLÉKTORNA 

2013. FEBRUÁR 17.-én /vasárnap/ 
Az Emléktorna 8.30-kor koszorúzással kezdődik 

a Temetőben. 9.00 órától várjuk a csapatokat a 

Tornaterembe. Csapat nélkülieket is várjuk, 

akikből a helyszínen állítunk össze csapatot.  

 A verseny közös ebéddel zárul. 

 

XIX. évf. 2. sz. 



DÉDUNOKÁINK IS LÁTNI FOGJÁK 

 

Örömmel közölhetem Bugac és Pusztaháza népével, 

földijeimmel, hogy kész van a Petőfi mellszobor, amit 

felavathatunk március 15-én.  

Petőfinek, a költőóriásnak volt egy álma, alig húszévesen 

kezdő költőként, hogy dicső neve sokáig, évszázadokig 

fennmarad a kései utódok emlékezetében 
   

  "Anyám, az álmok nem hazudnak; 

      Takarjon bár a szemfödél: 

     Dicső neve költő-fiadnak, 

      Anyám, soká, örökkön él." 

 

Nekem is volt egy álmom, hogy itt ezen az általa oly 

annyira szeretett tájon, a bugaci pusztán közadakozásból 

szobrot emeljünk Neki.  

A pénz összegyűlt, - ha nem is könnyen - , a szobor kész 

van, és fel fogjuk avatni az Ő legszebb napján március 

15-én.  

Ebben a rövid cikkben köszönetet mondunk azoknak a  

jóérzésű adakozóknak, akik e nemes cél megvalósulását 

segítették - névszerint is -, és várjuk a további 

adományokat. Dr. Mészáros Gyula 

  Végh János 

  Csenki Zoltán 

  Androvicz István /Móricz Zs. u./ 

  Szabó Péter 

  Szabó József  /Móricz Zs. u./ 

  Ferencfi Mihály 

  Atkári József 

  Fehér Vilmos 

  Endre Imre 

  Szabó László /Bartók Béla u./

  Tóth Tibor /Felsőmonostor/ 

  Kun-Szabó Ferenc 

  Mucsi Antal 

  Gál László 

  Borics Zoltán 

  Ferenczi József 

  Endre Gábor 

  Androvicz István /Régi Templom u/ 

  Kálmán Lajos Népdalkör 

  Bognár Mihály 

  Hojsza Ferencné  
  Berczeli István 

  Fodor Mihály  

  Ifj. Endre Imre 

  Tarjányi Tibor 

  Herbály János 

  Fekete József   /Cserény  u./ 

  Fekete Józsefné  /Cserény u./ 

  Szemerédi Ferencné  

  Szeleczki Lászlóné 

  Pintér Mihályné  

  Szűcs József 

  Sípos Józsefné 

  Fehér Donáthné 

Köszönetet mondunk a segítőknek, akik a 

pénzgyűjtésben, szervezésben, tervezésben segítettek. 

Külön köszönet Gulyás Zoltán kőművesnek, aki a 

környezet kialakítását vállalta. Bízunk benne, hogy a 

következő hírlevélben már az ünnepről adunk majd 

számot.  

          Dr. Mészáros Gyula 
     szervező 

Őstermelők figyelmébe…. 
 

Elérkezett az őstermelői igazolványok megújításának 

időszaka. A március 19-ig megújított igazolványok 

visszamenőleg január 1-től érvényesek. A később 

megújítottak az érvényesítés napjától./Azon 

bevételeket, melyeket érvénytelen igazolvány mellett 

veszünk fel, nem őstermelői bevételnek számítanak és 

a teljes összeg után kell az adót megfizetni. /2013. 

január 1-től az igazolványok három évre is 

érvényesíthetőek./ A 2009. január 1. előtti 

igazolványokat ki kell  cserélni. Ezzel jelentősen 

megnő az ügyintézés ideje. Ezért kérem, hogy az 

érvényesítéshez  a következőket hozzák magukkal: 
 

- őstermelői igazolvány az előző évre 

kiállított adatlap másolatával, 

- 2 db kitöltött, 2 példányos adatlap /új van, 

a tavalyi nem használható/ 

- személyi igazolvány,  - lakcímkártya, 

adókártya,  

- adószám, MVH-s regisztrációs szám /ha 

van./,  

- nem személyes ügyintézés esetén 

meghatalmazás. 

Külön felhívom a figyelmet, hogy közös őstermelői 

igazolvány érvényesítésénél feltétlenül legyen meg az 

igazolványban szereplők lakcím, valamint 

adóazonosító kártyája, vagy azok fénymásolata. Az 

összes személyé! Csak így igazolható. Feltétel a 

közös, állandó lakcím. A jelen nem lévőktől  

meghatalmazás szükséges.  

A közös igazolványban szereplőknek a 

társadalombiztosításuk módjáról személyenként külön 

nyilatkozniuk kell egy nyomtatvány kitöltésével. A 

kérelem nyomtatványról lemaradt a kérelmező anyja 

neve, illetve a „beltagok” anyja neve és születési 

helye. Ezeket is fel kell tüntetni. Egy igazolvány 

cseréje három év hosszabbítással négy ezer forintba 

kerül.  

 

TERMŐFÖLDEK REGISZTRÁCIÓJA! 
 

Sokan érdeklődnek a termőföldek regisztrációjáról is. 

Ezzel kapcsolatban azt az utasítást kaptam, hogy az 

őstermelői igazolványok érvényesítésével kapcsolatos 

feladatok elvégzése miatt mindenkit a földhivatalokba 

irányítsunk. Ott lehet elintézni. Jogszabály írja elő, 

hogy a termőföldet használóknak a használatukban 

lévő földet a földhivatalban be kell jelenteni. A 

legnagyobb tanácstalanság azon érintettek körét 

illetően alakult ki, akik belterületi földet használnak.  

Külterületen a helyrajzi szám nullával kezdődik, és az 

1 ha alatti terület is bejelentendő. A belterületi földek 

esetében azokat kell bejelenteni, amelyek aranykorona 

értékkel rendelkeznek. /termőföld/  A porták kertjei 

zömében nem ilyenek. Nem kell jelenteni az erdő 

művelési  ágú területeket, de  a füves fás legelőt már 

igen. Ezen ügyben március végéig kell megkeresni a 

földhivatalt, magukkal vinni a személyi igazolványt és 

a lakcímkártyát.                                                                      
            Szabó Imre  
            falugazdász 



IISSKKOOLLAAHHÍÍRREEKK  
 

A 2013-as naptári év nagy változásokat hozott az iskolák, 

így a mi intézményünk életébe is: mind a fenntartást, 

mind a működtetést átvette az állam az Önkormányzattól, 

intézményünk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Kiskunfélegyházai Tankerülete alá tartozik. Az átadás-

átvétel folyamata ebben a tanévben személyi változásokat 

nem jelent, a dologi kiadások tekintetében azonban már 

érezhető, hogy kevesebb forrás jut iskolánknak, mint 

amennyit eddig az Önkormányzat biztosítani tudott. 

Kérjük a Szülők megértését, türelmét az átállást illetően! 

Januárban lezárult az első félév, megtörténtek a szakmai 

és a szülői értekezletek, köszönjük a szülők érdeklődését, 

kérjük segítsék gyermekeik tanulmányait a továbbiakban 

is, hogy az év végi bizonyítvány eredményes lehessen! 

Nyolcadik osztályosaink megírták a központi felvételiket, 

biztosak vagyunk abban, hogy aki szorgalmasan, 

kitartóan készült, az elvárásoknak megfelelő eredményt 

ért el. Kívánjuk, hogy mindenki abba az intézménybe 

nyerjen felvételt, amelyet elképzelt magának. 

Az alsós diákjaink Kecskeméten a Ciróka Bábszínházban 

töltöttek egy felejthetetlen délutánt. Köszönjük Pappné 

Németh Gabriellának és Szabóné Kanyó Renátának a 

tanulók kíséretét! 

 

Versenyek: 

Szűcs Ágnes 8. osztályos tanulónk részt vett a szegedi 

Radnóti Gimnázium kémia versenyén, ahol a 

középdöntőből bejutott az  országos döntőbe. További 

sikereket kívánunk Áginak és felkészítő tanárának, 

Fekete Józsefné Icuka néninek! 

 

Január hónap a focista gyermekek megmérettetésének 

időszaka volt. Ebben a hónapban került megrendezésre a 

Bugac kupa, melynek keretében minden pénteken, 

különböző korcsoportban zajlottak a versenyek. 

Tanulóink nemcsak sportszerűségből vizsgáztak kiválóra, 
hanem eredményeik is kimagaslóak voltak: 

Lányaink: I. helyezést értek el. A csapat tagjai voltak: 

Farkas Judit, Csányi Klaudia, Fehér Barbara, Lévai 

Rebeka, Néma Kira, Csányi Bettina, Borbola Dóra, Tóth 
Diána, Vakulya Anett, Farkas Nina  

Fiaink: I. helyezett csapata: Kiss Dávid, Deli Mihály, 

Tóth Erik, Miklós Márk, Kovács László, Vakulya Anett, 
Fekete Bence, Szeleczki Marcell, Petrovics Tamás. 

Az 5-6. osztályos fiúk III. helyezése szintén szép 

eredmény. A csapatot Dora Krisztofer, Seregély Renátó, 

Juhász Ottó, Somogyi Szilveszter, Tóth Erik, Kovács 
László, Deli Mihály, Vakulya Anett erősítették. 

Húsos kupa Jakabszállás: a II. korcsoport versenyzői 

III.helyezést értek el. Akik a csapatot erősítették: Borbola 

Dóra, Csányi Bettina, Kis Dávid, Deli Mihály, Tóth Erik, 

Miklós Márk, Kovács László, Vakulya Anett, Fekete 

Bence, Szeleczki Marcell, Szénási Zoltán. 

Köszönjük a verseny lebonyolítását az edzőknek: Tholt 

János Zsoltnak, Siber Mátyásnak valamint azt is, hogy 

munkájukkal, edzéseikkel hozzájárultak a gyermekek 
sikereihez. 

Köszönjük Szatmári Istvánnak, aki a BDSE nevében két 
korcsoport részére a díjakat biztosította.  

Köszönjük községünk polgármestereinek: Szabó 

Lászlónak, Kovács Györgynek, hogy minden alkalommal 

jelen voltak, szurkoltak a csapatainknak és az 
eredményhirdetésben is részt vállaltak. 

Köszönjük az érdeklődő szülőknek, bugaci lakosoknak, 
hogy buzdították a gyermekeket! 

Aktuális: 

Köszönjük mindenkinek, aki bekapcsolódott iskolánk 

papírgyűjtési akciójába. A hatalmas konténer megtelt, 

5700 kg-nyi papírhulladék gyűlt össze, melyért 71400 Ft-

ot kapunk. Az akciót még tavasszal megismételjük, 

melyből a befolyt teljes összeget a tornacsarnok 

szőnyegének cseréjének alaptőkéjére fordítjuk. Továbbra 

is várjuk a PET-palackokat, melynek gyűjtése 
folyamatos. 

Alsós-felsős farsang időpontja: február 15. péntek 15 óra  

Szülői Jótékonysági Bál: február 23.  

Kérjük a kedves szülőket, segítsék a Szülői Közösség 

vezetőségét, hogy ismételten sikeres bálat 

rendezhessenek gyermekeink javára! Belépőjegy: 2800 

Ft, támogatójegy: 500Ft (a támogatójegyet vásárlók közt 

értékes ajándékot sorsolunk ki !) 

Köszönet! A Németajkúak Bugaci Törzsasztala 

képviseletében Abraham Hannelore egy számítógépet 

ajándékozott iskolánknak. Köszönjük szépen! 

 Az iskola vezetősége 

Kedves Szülők, Bugaci Lakosok! 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az elmúlt évben 

adójuk 1 %-ával támogatták intézményeink alapítványát. A 
felajánlásokból befolyt összeg a tavalyi évben 229.066 Ft, 

melyet tisztelettel köszönünk gyermekeink nevében! 

Egyúttal kérjük önöket, amennyiben lehetőségük van, ebben az 

évben is támogassák: 

"A Bugaci Óvodás és Általános Iskoláskorú               

Gyermekekért Alapítványt" 

Az alapítvány adószáma: 18353509-1-03  
Segítő szándékukat előre is köszönjük! 

Óvodás és iskolás gyermekek 

 

XXIIVV..  AAMMAATTŐŐRR  KKÉÉZZMMŰŰVVEESS  KKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSS  
 

„Minden érték, amivel szebbé teszed a világot!” 
Idén tizennegyedik alkalommal rendezzük meg az 

Amatőr Kézműves Kiállítást a Rigó József ÁMK 

Művelődési Házában. 2007-től kezdve kétévente 

mutatjuk be a helyi és vendég amatőr kiállítók munkáit, 

hogy legyen idő és lehetőség a megújulásra. 

Az idei kiállítást szeptemberben rendezzük, ahova 

szeretettel és tisztelettel hívjuk és várjuk az eddigi és az 

új alkotókat egyaránt. Ugyan addig még sok idő van 

hátra, de az előttünk álló hónapok talán új ötletek 

megvalósítására is lehetőséget nyújtanak. 

Addig is valamennyi kiállítónak kiapadhatatlan 

alkotókedvet kívánunk!  

Virág Veronika 

 



 

 

 

 

 

 


