
PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSS  

 

A Szociális Szolgáltató Központ   
6114 Bugac, Béke u.4.  (Tel: 76/372-512 

e-mail: szocszolgkp@bugac.hu)  

pályázatot hirdet gyermekjóléti szolgálat 

családsegítő munkakör betöltésére. 

 
Követelmények:  

- 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. mell. II. rész  

   I/1.   pontjában szereplő felsőfokú képesítés, 

- büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

- magas fokú empátia és kommunikációs készség. 

 

Előnyt jelent: 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3.mell. 5. 

pont szerinti felsőfokú képesítés, gyermekvédelem és 

szociális  ellátás területén szerzett 3 év szakmai 

tapasztalat, számítógép felhasználói ismeretek - Word, 

Excel használat  

Közalkalmazotti jogviszony az 1992. évi XXXIII. törvény  

alapján     

A munkaviszony határozatlan idejű, 90 napos próbaidő 

mellett. 

Bérezés: a közalkalmazotti bértábla szerint. 

 

Jogviszony kezdete: 2013. május 15. 

  
A pályázat benyújtásának módja és ideje: írásban, 

önéletrajz és iskolai végzettséget bizonyító okiratok 

másolatával 2013. május 10–ig. 

 

A pályázat benyújtásának helye: Szociális Szolgáltató 

Központ  6114 Bugac, Béke u. 4.   

 

 

GGRRAATTUULLÁÁLLUUNNKK!!  
2013. április 27.-én Budapesten a NOE 

/Nagycsaládosok Országos Egyesülete/ 

NOE-díjat adományozott  

Berczeli Istvánnénak 

a 13 éven keresztül végzett elnöki 

tevékenységéért, pályázatok sikeres 

megvalósításáért, családokért végzett 

rendkívüli, áldozatos munkájáért. 

Tiszta szívből gratulálunk! 

 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 

2013. május 
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FELHÍVÁS 
Minden kedves bugaci lakosnak, civil 

szervezetnek! 
Tovább folytatódik a Bács-Kiskun megye egyik 

legjelentősebb középkori lelőhelyének feltárása 

Bugacon. 
Aki ennek az izgalmas és szép célnak az érdekében 

szívesen áldozna szabadidejéből és hajlandó ásót és 

lapátot a kezébe venni, kérjük a 06/70 453 78 04 /Tóth 

Marianna/  telefonszámon jelentkezzen. 

Az ásatáson hétfőtől péntekig, 8-16 óráig dolgoznak a 

régészek. Főként -  a munka fizikai jellegéből adódóan - 

felnőtt férfi segítőket keresünk társadalmi munkára. A 

következő hónapok során, megfelelő érdeklődés esetén 

tervezünk szombati műszakot is, azoknak a segítőknek, 

akik a hétköznapokon nem tudnak részt venni az ásatási 

munkákban.  
 

 

XIX. évf. 5. sz. 

ALSÓMONOSTOR CSALÁDI NAP 

2013. május 18. /szombat/ 
Programok: 

10:00 Labdarúgás, pörköltfőzés 

10:30 Albert Béla 

 fotóriporter,Monostorral 

 kapcsolatos fotókiállításának 

 megnyitója   

11:00   Gulyás László  vándormuzsikus 

 előadása 

12:00  Ebédidő 

14:00 Freestyle Football bemutató  

15:00 Családi sorverseny 

17:30 Kötélhúzás  

18:00 Kamionhúzás 

18:30 Eredményhirdetés 

20:00 Zenés mulatság 

Egész nap folyamán: 

Tombola  

Gyerekeknek ugrálóvár 

Aszfaltrajzverseny 

Kézműves programok  

Kvíz töltés (nyereményekért) 

mailto:szocszolgkp@bugac.hu
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200033.TV&kif=2007.+%E9vi+LXXXIV.+t%F6rv%E9ny#xcel


ISKOLAHÍREK!!!! 
VERSENYEZTÜNK! 

A TIT Bács-Kiskun Megyei Egyesülete ebben a 

tanévben is megrendezte a Hevesy Gyögy Országos 

Kémiaverseny megyei fordulóját.   Iskolánkat négy 

tanuló képviselte: Csabai Vivien és Nemcsok 

Mónika 7. osztályos, valamint Szűcs Ágnes és 

Primusz Miklós 8. osztályos tanulók. Szűcs Áginak 

ebben az évben is sikerült megvédenie első helyét. 

A nyolcadikosok között ő lett a megye legjobb 

kémiása. Miklós is kiváló eredményt ért el: 4. 

helyezett lett.   Köszönjük  felkészítő tanáruk, 

Fekete Józsefné felelősségteljes felkészítését, kiváló 

szakmai munkáját, továbbá azt, hogy elkísérte 

tanítványait. Köszönjük A Bugaci Óvodás és 

Általános Iskoláskorú Gyermekekért Alapítványnak, 

hogy az idén is támogatták tanulóinkat a nevezési 

díjak befizetésével. 

2013. március 22-én alsós diákjaink Jakabszálláson 

mérték össze tudásukat helyesírási versenyen. Ezen 

a megmérettetésen 14 környező település diákjai 

voltak jelen. Kimagasló teljesítményt nyújtott a 4. 

osztályos csapat, hiszen a képzeletbeli dobogó 

legmagasabb fokára állhattak tanulóink I. 

helyezésükkel.  A csapat tagjai: Banó Szabó 

Dorina, Szűcs Eszter, Szalai Virág. Szűcs Eszter 

az egyéni verseny 4. helyét szerezte meg. Felkészítő 

tanáraiknak: Kalmár Piroskának és Szabóné 

Tarjányi Máriának köszönjük a lelkiismeretes 

felkészítést, a sok-sok délutáni gyakorlást. 

Köszönjük Kalmár Piroskának és az 

Önkormányzatnak, hogy a tanulók szállításában a 

segítségünkre voltak. 

3. és 4. osztályosaink Orgoványon jártak 

matematika versenyen április 18-án, ahol az első 

harmadban végeztek a következő eredménnyel: 

3.o.: Vass Vivien 11. hely, Farkas Nina 19. hely, 

4.o: Petróczi Szabolcs 11.hely, Szűcs Eszter 15. 

hely. Köszönjük a felkészítést Fodor Béláné és 

Szabóné Tarjányi Mária tanító néniknek, illetve 

köszönjük Petrócziné Zsákai Tünde anyukának, 

hogy a tanító nénikkel együtt elkísérte a gyerekeket. 

Szűcs Ágnes 8. osztályos tanulónk bejutott 

matematikából és magyar nyelvből a MOZAIK 

levelezőverseny országos döntőjébe  Szegedre, ahol 

az ország  legtehetségesebb diákjaival mérhette 

össze tudását. Büszkék vagyunk Ágira, aki 

matematikából a 21., magyar nyelvből pedig a 17. 

legjobb eredményt érte el országos szinten. 

Köszönjük  Fazekas Szilviának és Kovácsné Kiss 

Évának a felkészítést, Illetve Fazekas Szilviának, 

hogy elkísérte Ágit a versenyre. 

SPORTSIKER! 

2013. április 24-én Kiskunfélegyházán került 

megrendezésre a már hagyományosnak mondható 

atlétika verseny, ahol a város iskoláival együtt 

versenyeztek a kistérség iskolái is. Emiatt idén még 

nagyobb sikernek könyvelhető el a bronzérem 

megszerzése, hiszen csak a sportiskolák előzték meg 

tanulóinkat.     

Atlétáink nagy kitartással, küzdelemmel, és csak pici 

pontkülönbséggel kerültek a dobogó harmadik 

fokára. A fiú IV. korcsoport tagjai a következő 

tanulók: Balogh Zsolt, Bangó Szabolcs, Szabó 

Péter - aki egyéni összetettben előkelő IV. 

helyezést ért el -, Lovas Tádé, Bangó Ádám, 

Gulyás Tamás és Karsai Krisztián. Köszönjük a 

felkészítést és a gyerekek elkísérését Kovács 

Nórának és Preiszné Bene Mónikának! 

PÁLYÁZTUNK!!! 

A Diákönkormányzat jóvoltából április 5-én 

óriáscsúszda és légvár várta gyermekeinket a 

sportcsarnokban. Köszönjük Kovács Nórának, 

hogy sikeresen pályázott az eszközökre ezáltal 

mozgalmas napot szerezett diákjainknak. 

Iskolánk két lehetőséget is nyert a gyerekek 

kedvezményes kirándulására az Erzsébet-tábor 

pályázatán. A „tavaszi kiránduláson” 60 gyermek  

mehet  Fonyódligetre május 16-17-18-án, nyári 

táborban pedig  50 gyermek vesz részt, szintén 

Fonyódligetre utaznak. Köszönjük a kollégáknak: 

Kalmár Piroskának, Kovács Nórának, Szabóné 

Tarjányi Máriának, Szabó Lászlónénak, Szűcs 

Tibornak a pályázat beadását. 

AKTUÁLIS: 

Alsós diákjaink Ciróka Bábszínházban is jártak, 

Szabóné Tarjányi Máriának és Kalmár 

Piroskának köszönjük , hogy elkísérték a 

gyerekeket! 

Köszönet! :) 

Faanyagot kaptunk Bálint Dezsőtől, amelyből a 

gyerekek és Szűcs Tibor közreműködésével 

virágládák készültek a felsős udvarra. Minden 

osztály maga ülteti be növénnyel majd gondozza a 

saját ládáját. A virágföldet Bozó Jánosnak 

köszönjük! 

Köszönet illeti Vakulyáné Fekete Gabika anyukát, 

aki iskolapszichológusunk kérésére gyönyörű 

bábokat készített a bábterápiához. 

Az Erdészetnek pedig a hasznos olvasnivalót 

köszönjük, melyet eljuttattak intézményünkbe. 

 

PAPÍRGYŰJTÉSI  AKCIÓ AZ 

ISKOLÁBAN!!!!!  

 

Iskolánk ismét papírgyűjtési akciót hirdet. A 

papírgyűjtés célja: hozzájárulás a tornacsarnok 

szőnyegének lecseréléséhez.  
A decemberi gyűjtésünk eredményeként 76800 Ft –

ot tudunk tőkeként betenni a bankba, melyet 5000 

Ft-tal névtelen támogatónk is gyarapított. Köszönjük 

mindenkinek, aki megmozdult közös ügyünk 

érdekében! 

Kérjük a kedves lakosságot, szülőket, civil 

szervezetek tagjait, az otthonról kikerülő 

papírhulladékot hozzák el az iskola udvarán lévő 

konténerbe  május 13-tól, gyarapítsuk együtt a  

tőkét a mindannyiunk által használt és már nagyon 

tönkrement szőnyeg kicserélésére!!! 

                  Az iskola vezetősége 



IISSMMÉÉTT  SSZZÉÉPPÜÜLLTT  AAZZ  ÓÓVVOODDAA  

 

Újra összefogott az Óvoda-Bölcsőde Szülői 

Közössége, hogy bővüljenek az udvari 

játéklehetőségek a gyerekeknek.  Most az erős, 

ügyes apukák dolgoztak három nap. Ennek 

köszönhetően a kibetonozott részen biztonságosan 

kerékpározhatnak, rollerezhetnek az óvodások.  

Fekete Tibor koordinálta a nagy munkát, segítői 

voltak: Lesták Zoltán, Peregi László, id. 

Vakulya László, Fehér Vilmos, Bozó János, 

Ficsor István, Kovács Péter, Kengyel Róbert, 

Antal István, ifj. Antal István, Antal Ferenc, 

Szabó László, Papp Zoltán, Hajagos Csaba, 

Dávid Ervin, Gulyás Attila.  
A férfiak ellátásáról Fehér Vilmosné, Ferencziné 

Csomor Mariann ebéddel gondoskodott, a Misi–

Süti és Androvicz Istvánné a desszerttel lepte 

meg őket.  

Önzetlen segítségét minden közreműködőnek 

köszönjük.   

Szatmáriné Sándor Olga 
 

TISZTELT GAZDÁLKODÓK!  
2013. május 15-éig 

 lehet benyújtani a területalapú igényeket 
 

 Április hónaptól megnyílt a lehetőség a 

2013. évi területalapú támogatások (TERA) 

benyújtására. A beadási időszak eddigi 

tapasztalatai szerint Bács-Kiskun megye a 

benyújtott, nagyságrendileg 10000 db igénnyel 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye után a második 

helyet foglalja el az országos listán.   

Ahogy a statisztika is mutatja, rendkívül nagy az 

érdeklődés a termelők részéről. Azok az igénylők, 

akik a kérelem benyújtását nem önállóan, 

ügyfélkapun keresztül végzik, tanácsadót illetve 

technikai segítségnyújtót vehetnek igénybe. A 

legtöbb termelő a falugazdász hálózat 

munkatársának segítségét kéri a kérelme 

benyújtásánál, ezért a falugazdászok hétvégén, sőt 

még ünnepnapon is folyamatosan dolgoznak 

előzetes időpont egyeztetés alapján. A zsúfoltság 

elkerülése érdekében ezért szükségszerű a velük 

történő, mielőbbi időpont egyeztetést. A kérelmek 

nagy számára tekintettel Kecskeméten az FM 

Igazgatóság munkatársai is segítséget adnak a 

kérelmek benyújtásában. 

Ismételten felhívjuk szíves figyelmüket arra, 

hogy az érvényes földhasználattal rendelkező 

termelőknek 2013. május 15-éig van 

lehetőségük a területalapú igények 

szankciómentes benyújtására. Ezt követően 

munkanaponként 1%-os támogatás csökkenéssel 

június 9-ig még be lehet adni a kérelmeket. 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

 

ÁLLÁS ÉS KÉPZÉSI BÖRZE FIATALOK 

SZÁMÁRA! 
 

A Bács-Kiskun Kormányhivatal Kiskunfélegyházi Járási 

Hivatalának Munkaügyi kirendeltsége a TÁMOP-1.1.2-11/1 

országos program keretében 
 

2013. május 15.-én /szerdán/ 
 9 órai kezdettel  

 

állás és képzési bőrzét rendez a  

Kiskunfélegyházi Kirendeltségen /Kiskunfélegyháza,  

Petőfi tér 4-5./ 

 

HHÉÉTTSSZZÍÍNNVVIIRRÁÁGG  
2013. május 25. szombat 

  A Rigó József ÁMK és az 

  Általános Iskola szeretettel 

  meghívja Önt és kedves családját 

2013. május 25-én, szombaton 15.00 órakor 

kezdődő Hétszínvirág elnevezésű programjára a 

Művelődési Házba, ahol a bugaci óvodás és iskolás 

gyermekek mutatják be sokoldalú tehetségüket! A 

műsort idén is kiállítás kíséri a bugaci gyermekek 

alkotásaiból. Várunk mindenkit szeretettel! 

 

FIGYELEM! 
Idei Falunapunkat június 22-én, szombaton rendezzük  

meg községünkben. Programjainkról a következő 

hírlevélben olvashatnak majd. Idén is várjuk az itteni 

családokat és a vendégeket is, az eddigiekhez hasonló 

színes, változatos programokkal, hiszen most is arra 

törekszünk, hogy minden korosztály megtalálja a 

kikapcsolódási lehetőséget rendezvényünkön! 

 

Hirdetmény 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az ebek veszettség elleni 

kötelező védőoltása az alábbi helyeken és időpontokban lesz. A 

41/2010 Korm. rendelet értelmében az ebeket az oltást 
megelőzően egyedi mikrochippel kell megjelölni. 
 

2013. május 13-án hétfőn  

11 órakor Gyánti Józsefné tanyája előtt 

16 órakor Győri István tanyája előtt   
 

2013. május 14-én kedden  
10 órakor Nagybugacon a Kulcsos ház előtt 

14 órakor Petróczi László tanyája előtt 
 

2013. május 15-én szerdán 

10-12 óráig a Polgármesteri Hivatal hátsó kapuja előtt 

13 órakor Fekete László tanyája előtt 

15 órakor az Erdőgazdaság irodája előtt 
 

2013. május 16-án csütörtökön 

10 órakor Alsómonostori ÁFÉSZ bolt előtt 

16 órakor Csizmadia tanya előtt 
 

2013. május 17-én pénteken 

11 órakor Kisbugacon Igmándi Mihály tanyája előtt 

13 órakor Bugacpusztaházán a volt ÁG. Irodája előtt 
 

2013. május 22-én szerdán 

10- 12 óráig PÓTOLTÁS Bugacon a Polgármesteri Hiv. hátsó 

kapuja előtt                     
              dr. Vígh István    



  


