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A Kiskunfélegyházi Tankerületben dolgozó 

óvodapedagógusokat, tanítókat, tanárokat 

köszöntötték június 7-én Kiskunfélegyházán, a 

művelődési központ dísztermében megtartott 

ünnepség keretében. Pedagógus nap alkalmából, 

Kapus Krisztián polgármester és Mayer 

Tamásné - a Kiskunfélegyházi Tankerület 

vezetője - köszöntötte a jelenlévőket. A tankerület 

óvodás- és iskoláscsoportjainak műsora után 

/Bugacról Deli Veronika és Csendes Kristóf 

szavalt/ osztották ki a díszdiplomákat, 

okleveleket azoknak a pedagógusoknak, akik 25 

éve - vagy ennél régebben - nevelik, tanítják 

gyermekeinket. A kitüntetettek között voltak 

olyan pedagógusok, akik pályájuk nagy részében 

a bugaci gyermekek nevelésében végeztek 

példamutató munkát. 

60 évvel ezelőtt szerezte első diplomáját, és ezért 

gyémánt oklevelet kapott: 

Herbály János 
65 évvel ezelőtt szerezte első diplomáját, ezért 

most vasoklevelet vehetett át: 

Szemerédy Ferencné 
Több évtizedes pedagógusi munkájukért 

Elismerő Oklevelet kaptak. 

25 éve végzi oktató-nevelő munkáját: 

                         Preiszné Bene Mónika 
45 éve végzi oktató-nevelő munkáját: 

                             Szabó Lászlóné 
 

IPA 3 PÁLYÁZAT 

A határon árnyúló együttműködéseket támogató IPA 

pályázat 3. fordulójára sikeres pályázatot  

nyújtottunk be. A pályázatban vezető partner a 

Vajdasági Múzeum. Településünk további 

együttműködő partnerei, a Vajdasági Turisztikai 

Egyesület, a Bács-Kiskun Megyei Múzeumi 

Szervezet. Már korábban hírt adtunk arról, hogy a 

pályázat keretéből folytatódnak a Pétermonostori 

ásatások.  

Polgármesteri Hírlevél 
Bugac Nagyközség Polgármesteri Hivatala 

6114 Bugac, Béke u. 10. 

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

Felelős kiadó: Szabó László 
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Sokuknak feltűnhetett, hogy az  elmúlt hetekben - 

pár nap leforgása alatt - kicserélésre kerültek a 

Művelődési Ház nyílászárói. A munkák költségét 

szintén az IPA pályázatból finanszíroztuk. 

Köszönjük Tormási József helyi vállalkozónak a 

gyors és precíz munkát, valamint Lesták Zoltánnak 

a munkaidőn túli, festési munkákat. A projekt 

folytatásaként tematikus túraútvonalak  kerülnek 

kialakításra, melyek a Művelődési Házból indulnak. 
 

KKÖÖZZÖÖSS  PPÁÁLLYYÁÁZZAATT  

Együttműködési megállapodást kötött a Kiskunok 

Vidékért Egyesület, a Magyar Cserkészszövetség és 

Bugac Nagyközség Önkormányzata, mely 

lehetőséget biztosít arra, hogy pályázatot nyújtsanak 

be a bugaci és a sárpentelei cserkész táborok 

felújítására, turisztikai útvonalak kiépítésre és 

fejlesztésére, illetve táborok, közös rendezvények 

megrendezésére. Az okiratot június 6-án írta alá 

Kapus Krisztián, a Kiskunok Vidékéért Egyesület 

elnöke, Szabó László Bugac polgármestere és a 

Magyar Cserkészszövetség képviselője a  

kiskunfélegyházi Városházán. A projekt célja, hogy 

két eltérő kulturális adottságokkal rendelkező 

helyszín, Bugac és Sárpentele értékeit, 

hagyományait feltárja, és széles körben megmutassa 

az ifjúsági korosztály számára. Az együttműködés 

további célja, élő kapcsolatok létrehozása, közös 

projektek megalapozása a Magyar 

Cserkészszövetség, Bugac Nagyközség 

Önkormányzata és a Kiskunok Vidékéért Egyesület 

együttműködésében. A két helyszínen, Bugacon és 

Sárpentelén egy-egy munkacsoport jön létre, 

amelyeket a kiválasztott koordináló fog össze. A 

csoportok az együttműködés keretei között 

felkutatják a helyi értékeket, megalapozzák a 

fejlesztések fenntarthatóságát. Ezzel párhuzamosan 

megvalósul a bugaci és a sárpentelei cserkésztábor 

felújítása, valamint turistaútvonalat alakítanak ki 

Bugacon és megtörténik a helyi ásatás 

fogadóterületének rendezése. A megújított 

helyszíneken közös rendezvényeket és táborokat 

szerveznek. Az elért eredményekről, illetve a helyi 

értékekről kiadványok készülnek. A közösen 

elkészített megvalósíthatósági tanulmánytervet már 

elfogadta a pályázat kiírója. A beadásra kerülő, 

végleges pályázat sikere esetén a beruházások jövő 

nyárra elkészülnek.  

 

XIX. évf. 6. sz. 



LEADER PÁLYÁZATOK 
 

A Kiskunok Vidékéért Leader Egyesület 

megjelentette a tagtelepülések számára- a 2007-

2013-as időszak várhatóan utolsó pályázati kiírását.  

Bugacról eddig három, míg Bugacpusztaházáról egy 

településfejlesztési pályázatot adtunk be. 

 

- Bugacpusztaháza Önkormányzata pályázott a volt 

Faluház átalakítására. Sikeres pályázat esetén a 

Faluházból olcsó turistaszállás kerül kialakításra, 

amely az aktívturizmust fejleszti, a kerékpárúthoz  

kapcsolódva. A szállóvendégek természetesen 

igénybe vehetik az IKSZT szolgáltatásait, így az 

épület alkalmas lesz gyermekcsoportok  

elszállásolására, táborok szervezésére. A fejlesztés 

költsége: 6,35 Millió Ft, melyből az igényelt 

támogatás 5 Millió Ft. (az Önkormányzatoknak az 

Áfa-t, mint önerőt vállalni kell) 

 

 - Bugacról a Futóhomok Ifjúsági Egyesület nyújtott 

be pályázatot gördeszka és kerékpár pálya építésére. 

Sikeres pályázat esetén a 28m x 15m-es aszfalt pálya 

és az akadályelemek, a Könyvtár és az Agráriroda 

közötti zárt udvarban kerülnek kialakításra. A 

bejárat a Szabadság tér felől lesz megnyitva. A 

fejlesztés költsége: 10 Millió Ft, melyből az igényelt 

támogatás 10 Millió Ft. (az Egyesületeknek nem kell  

önerőt vállalni). 

 

- A Futóhomok Ifjúsági Egyesület nyújtott be 

szintén pályázatot kerékpártároló építésére és 

kölcsönözhető kerékpárok megvásárlására.  

Sikeres pályázat esetén 15 db női és 5 db férfi 

kerékpárt és 5 db gyerekülést tudunk megvásárolni. 

A kerékpártároló, a Művelődési Ház Kossuth utca 

felöli oldalán kerül kialakításra, ahonnan a tematikus 

túraútvonalak is indulni fognak. A fejlesztés 

költsége: 4,9 Millió Ft, melyből az igényelt 

támogatás 4,9 Millió Ft. 

(az Egyesületeknek nem kell önerőt vállalni) 

 

- A Futóhomok Ifjúsági Egyesület nyújtott be 

szintén pályázatot, a hangosító rendszerük 

bővítésére. Sikeres pályázat esetén a Tanyaszínház  

működését, közösségi rendezvények hangosítását 

segítik a 4 db plusz mikroport. .Az eszközbeszerzés 

költsége: 0,98 Millió Ft, melyből az igényelt 

támogatás 0,98 Millió Ft.  

(az Egyesületeknek nem kell önerőt vállalni). 

 

A pályázatokkal kapcsolatos előzetes Bíráló 

Bizottsági döntés, amely tovább engedi, az MVH 

felé történő beadásra a pályázatot, és leköti a  

fejlesztéshez szükséges forrást, a héten meg fog 

történni. Ígéretek szerint, az MVH elbírálását 

sürgetik. Ősszel várható döntés, mert a 

beruházásokkal 2014 év végéig el is kell számolni. 

 Szabó László 

PÁLYÁZAT 

 

A belügyminiszter 8/2013.(III.29) BM rendeletben 

foglaltak szerint önkormányzatunk „Az óvodai, 

iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése, 

felújítása” jogcímen, pályázatot nyújtott be az óvoda 

udvarán álló, rossz állapotú, jelenleg kondi teremnek 

használt épület teljes felújítására és akadály 

mentesítésére. A fejlesztéshez az önkormányzat 1,6 

Millió Ft önerőt biztosít. Régóta tudtuk, hogy 

megoldandó feladat! A szépen felújított épületek 

között különösen rosszul mutat, és a kulturált 

szabadidős tevékenység végzéséhez sem megfelelő 

az épület! 2009-ben egyszer már pályáztunk a 

rendbetételére, de akkor sajnos nem nyertünk! Most 

újra megpróbáltuk, május 2.-án be is adtuk a 

pályázatunkat a teljes felújításra! A kiírás  

az óvodai neveléshez kapcsolódó fejlesztéseket 

támogatja, de plusz pontot jelent, ha a létrejövő 

épület több funkciót is ellát, ha több célra, több 

korosztály is használja. Ebből adódóan alkalmas lesz 

arra is, hogy kulturált körülmények között edzenek a 

fiatalok, akik ma is használják az épületet! Remélem 

sikeres lesz az önkormányzat pályázata, mert azzal 

egy újabb, sokakat érintő, az életminőséget javító 

fejlesztés valósulhat meg Bugacon.   

Szabó László 
 

FIGYELEM! 
 

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 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 - 

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 2013-es 

Bugaci Falunapra! 

Virág Veronika 

Rigó József ÁMK Művelődési Ház 

6114 Bugac Béke u. 27. 

Tel.: 76/575-498 

Mobil.: 70/382-05-44 



Iskolahírek-Aktuális 
A tanév utolsó hónapja sem telt el iskolánkban 

eseménymentesen. 

Udvarunk tovább szépült a Szülői Közösség 

szervezésében. Köszönjük mindazoknak, akik 

hozzájárultak a munkálatokhoz! 

Május 25-én tartottuk „Hétszínvirág” című kulturális 

bemutatónkat a Művelődési Házban, ahol közel 70 

gyermek mutatta meg sokoldalú tehetségét. Köszönjük 

Virág Veronikának, hogy idén is gazdája volt a 

rendezvénynek, és köszönjük minden felkészítő 

kollégánknak, segítőnek a műsorban való közreműködést! 

Május 31-én Gyermeknap volt intézményünkben, ahol 

tanulóinkat érdekes állomások, gólyalábas színház, 

trambulin, ugrálóvár, néptáncbemutató és táncház várta. 

Köszönjük a Szülői Közösségnek az innivalót és 

jégkrémet. Az előadásokat pedig a Támop-Kreatív Ipar 

című pályázat keretei biztosították. A trambulint és a 

légvárat pedig a Támop-Bűnmegelőzési pályázat keretei 

fedezték. Köszönjük minden kollégánknak a 

közreműködést, Tholt János Zsoltnak, Tóth 

Mariannának és Virág Veronikának pedig a nap 

folyamán nyújtott segítségét. 

Június 5-én 40 gyermekünk látogathatott el az 

Erdőszéplak-vasútállomáson zajló filmforgatásra, ahol 

sok érdekességet láttak és hallottak. Szabó Lászlóné és 

Vörösné Nagy Alíz kísérték el a gyerekeket, Szabó 

László polgármester úrnak pedig köszönjük a lehetőséget! 

Június 6-án Feketéné Papp Éva és Kalmár Piroska 

tanár nénik 4.-5.-6.-os gyermekeket vittek be 

Kiskunfélegyházára, ahol a Kiskun Művészeti Alapiskola 

kiállítását nézték meg. Köszönjük! 

Versenyeztünk! 

Történelem tantárgyból Primusz Miklós és Szűcs Ágnes 

képviselte iskolánkat Kiskunfélegyházán a Dózsa György 

Általános Iskolában rendezett történelem versenyen. A 

városi és több vidéki tanuló közül Miki is és Ági is I. 

helyezett lett a 8. – os korcsoportban! Gratulálunk 

mindkettőjüknek és felkészítő tanáruknak , Szabóné 

Kanyó Renátának, aki el is kísérte a tanulókat a 

versenyre. 

Focistáink nagyon szép sikereket értek el az év folyamán, 

az eredményekről külön beszámoló készül. Szeretnénk 

megköszönni Tholt János Zsoltnak azt az odafigyelést, 

amit a gyerekek irányában tanúsított egész évben, és azt az 

együttműködést, amit iskolánk tapasztalt a részéről. 

Sikereikhez gratulálunk! 

 

Fontos információk a közeljövőre vonatkozóan: 

Ballagás: június 15. szombat 10 óra 

Tanévzáró ünnepély: június 21. péntek 17 óra 

Erzsébet-tábor:  

2012. június 24-től június 29-ig intézményünkből 50 

tanuló kedvezményes táboroztatására nyílik lehetőségünk. 

Fonyódligetre mennek a jelentkező gyerekek Fazekas 

Szilvia, Kázmér Klára, Könyves Zoltán, Szabó Lászlóné 

és Szűcs Tibor kíséretével. A kedvezményes táborozási 

lehetőséget (a szülők az önerőt és az útiköltséget fizetik) 
pályázat útján nyertük az Erzsébet program keretében.  

Jó táborozást, kellemes időtöltést és napsütéses időt 

kívánunk mindenkinek!! :) 

TÁMOP-„Kreatív ipar”- napközis tábor: 

Intézményünk tanulóinak lehetőségük volt a tanév elején - 

a TÁMOP- Kreatív Ipar pályázatán belül induló - 

szakkörökre jelentkezni. 70 gyermeket foglalkoztatott így 

a pályázat egész évben.  

Ingyenesen, a gyerekek kirándulásokon is részt vehettek, 

illetve várja még őket napközis tábor is, mely július 15-

21-ig tart színes programokkal.  

Köszönet! 

Köszönjük mindenkinek, aki segítette újabb papírgyűjtési 

akciónkat, a papírgyűjtés eredményéről be fogunk 

számolni. 

A nyáron is gyűjtjük a PET-palackokat. Köszönjük, ha a 

műanyag-hulladék gyűjtésével támogatják 

intézményünket! 

Minden kedves diákunknak legyen szép nyara, 

pihentető, élménydús Vakációja! 

Ballagó diákjainknak pedig sok sikert, eredményes 

középiskolás éveket kívánunk! 

Kiri Sándorné                 Kovácsné Kiss Éva 
 

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 
 

2013. május 25-én tartottuk a Rigó József ÁMK 

Művelődési Házában Hétszínvirág című programunkat-

idén hetedik alkalommal,  ahol az óvodások és az 

általános iskolás diákok mutatták meg a közönségnek, 

hogy ebben a tanévben miben szereztek jártasságot.  

Műsorunk mottója idén is Weöres Sándor gondolata: 

„Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra” 

Műsorunkban felléptek az iskola és az óvoda 

modern táncosai, a Kiskun Alapfokú Művészeti 

Iskola néptáncosai, az iskola furulyásai, trombitásai, 

versmondói, énekesei, zongoristái, és az „Alattad a 

föld, fölötted az ég, benned a létra” című 

pályázatunk drámacsoportja és néptánccsoportja is. 

A gyermekek felkészítését végezték:  

 
 Furulya csoport, trombitán játszók: Jankovszky Zoltán 

és Jankovszky Ferenc 

 Zongoristák, énekesek: Herbály JánosnéVersmondók: 
Fodor Béláné, Pappné Németh Gabriella és Székely 

Gyuláné 

 Iskolás és óvodás modern táncosok: Kovács Sándor 

 Néptánccsoportok: Varga Andreas 

 Drámacsoport: Pappné Németh Gabriella és Kovácsné 

Kiss Éva 

Műsorunk elején gyurmafilmet vetítettünk, ami 

összefoglalta a Hétszínvirágot.   

 A filmet Lesták Nikoletta, 6. osztályos tanuló 

készítette. Programunkat kísérte az iskolás gyermekek 

kerámiáiból és tűzzománc alkotásaiból rendezett kiállítás, 

melynek berendezését, megszerkesztését Feketéné Papp 

Éva végezte.   Kiállították munkáikat az 

„Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra” című 

pályázatunk fotográfia I-II csoportjaink tagjai, akiknek 

munkáját Tóth Ferencné és Albert Béla segítette, valamint 

bemutattuk a kézműves technikák I-II csoportok alkotásait 

is. Őket Fekete Katalin és Juhász Mária segítette a 

munkában. A műsort konferálták: Kengyel Alexandra és 

Primusz Miklós 8. osztályos tanulók. A műsort Kósa 

István hangosította. Az előkészületekben és a műsor 

megvalósításában segítőként közreműködött: Szűcs Tibor, 

Herbály János, Mészáros Andrásné, Rokolya Györgyné, 

Lesták Zoltán, a Polgármesteri Hivatal karbantartó 

csoportja, Dora Lajos. Minden résztvevő gyermeknek és 

szüleiknek gratulálunk, és minden segítőnknek köszönjük, 

hogy munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy idén is 
büszkék lehettünk a bugaci gyermekekre! 

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


TUDJA-E?, HOGY… 
 

- BEFEKTETÉS – Az elmúlt három hónapban 

Önkormányzatunk döntésének köszönhetően, a 

befektetett pénzügyi eszközeinkkel 11,4 Millió Ft 

plusz bevételt realizáltunk. Ezt az összeget a 

szabadon felhasználható fejlesztési tartalékunkhoz 

rendeltük. 

 

- FILMFORGATÁS - Június 5.-én és 6.-án, Hajdú 

Szabolcs filmrendező és stábja, most készülő 

nagyjátékfilmjének jeleneteit forgatta a Bugac-

Felsői állomáson. A rendező és az egész stáb, a 

bugaciak vendégszeretetét megköszönve indultak 

útnak Tömörkénybe és a Hortobágyra, folytatni a 

forgatást. Ígéretet kaptunk, hogy az elkészült  

filmet levetítik majd nekünk Bugaciaknak. 

 

- GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁS - Június 3.-ától 

a Szociális Szolgáltató Központban, a gyermekjóléti 

feladatokat Kiss Katalin látja el.  

Problémájukkal forduljanak hozzá bizalommal, 

személyesen vagy a 76/372-512-es telefonszámon 

vagy a 70/339-5444 mobil számon. 

 

- MEZŐGAZDASÁGI ÖSSZEÍRÁS  - A 

Központi Statisztika az Európai Parlament és a 

Tanács rendeleteinek megfelelően Mezőgazdasági 

összeírást hajt végre 2013 június 1-30. között, 

kizárólag statisztikai célra. Kérjük, fogadják 

bizalommal az igazolvánnyal ellátott összzeiróinkat. 

 

-     SAKK - A Közép-Európa országainak Európa 

Bajnokságát, a 32. Mitropa-kupát, Meissenben, 

Németországban rendezték meg máj.31.és június  

9. között. Mindannyian büszkék lehetünk, mert a 

kéttagú magyar női válogatottat két bugaci lány, 

Varga Klára és Juhász Barbara alkotta. 

Csapatunk 7 pontjából, Varga Klára 9 partijából 4 

pontot gyűjtött, idei junior bajnoknőnk Juhász 

Barbara 9 játszmából 3 pontot szerzett.  

Gratulálunk, további sikereket kívánunk. 

 

- CSATORNA - A településünk jövőjét 

meghatározó, volumenében is legnagyobb 

fejlesztésünk, a csatornahálózat és szennyvíztisztító 

telep kiépítése projektünk, sok, napi feladatot jelent 

számunkra. Napjainkban  a kiviteli tervek 

készítéséhez szükséges geodéziai felmérés, a 

végleges kiviteli tervek készítése, a kivitelezők 

kiválasztására irányuló közbeszerzés, támogató 

hatóság által jóváhagyott formában történő közzé  

tétele, vízi-közmű társulat megalakításának 

előkészítése zajlik. A társulat megalakulásának 

időpontjáról és helyszínéről minden érintett  

felet tájékoztatni fogunk. 

 

- Önkormányzataink a szociális nyári 

gyermekétkeztetés céljából 2013. évben  benyújtott 

igénylés alapján 774.400,-Ft támogatást nyert. 

DIÁKSP  RT 
 

2013.04.26                             Jászszentlászló 

 I korcsoport III helyezés 

 II korcsoport II helyezés 

 Lányok  I helyezés 

2013.05.08- 09.   Buzánszky Kupa/Lakitelek/ 

 I-IV osztály II helyezés 

 V-VIII osztály IV helyezés 

2013.05.24-25 Göndör Kupa/Sükösd, Baja/ 

 Lányok II helyezés 

 III korcsoport IV helyezés 

2012/2013-as tanév OTP-MOL Bozsik program intézmények  
körzeti bajnokságok résztvevői:  

1.Szabadszállás 2.Ágasegyháza 6.Soltvadkert 

7.Izsák 8.Bugac  

VÉGEREDMÉNY : I korcsoport III helyezés 

 II korcsoport I helyezés 

 III korcsoport III helyezés 

 Lányok I helyezés 
 

Kettő nyertes korcsoportunk jogosultságot nyert a további 
küzdelmekre, melyben a lányok az Országos 20 csapatos 
döntőbe jutottak. A Magyar Labdarúgó Szövetség által 
Telkiben rendezett OTP-MOL Bozsik-program  Országos 
Tanévzáró Gyermeklabdarúgó Fesztiválon LEÁNY IV. 
korcsoportban II. helyezést nyertek. /Sajnálatos módon a 
II. korcsoportos fiúknak az Országos 20 csapatos döntőn 
való részvételt az utolsó pillanatban visszamondták 
(megyéből csak egy csapat jelenhetett meg). 
 

 
I korcsoport  II korcsoport 

 
III korcsoport        Leány 

Bartucz K. Fekete B. Deli M.                    Néma K. 

Vakulya V. Kiss D. Juhász O.                Fehér B. 

Bonus B. Kovács L. Seregély R.             Csányi B. 

Kállai K. Tóth E. Dora K.                    Csányi K. 

Petrovics T. Miklós M. Somogyi K.              Farkas J. 

Tiricz O. Csányi B. Törteli L.                  Lévai R. 

Ferenczi J. Vakulya A. Kovács Gy.              Vakulya A. 

Káli R. Borbola  D.                                   Borbola  

Szettyán G. Szeleczki M.                                   Tóth K. 

Tajti B. Deli M.                                   Farkas N. 

Csendes K.   

 

Köszönjük! További sok sikert! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


