
KEDVES 

BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 
 

SZOCIÁLIS TÜZIFA 

Korábban hírt adtunk arról, hogy Önkormányzatunk ezen 

a télen is pályázott, szociális tűzifa beszerzéséhez, állami 

támogatásra. 300 m3-t igényeltünk, melyhez 762.000,-Ft 

önerőt, továbbá a szállítási költséget, valamint a helyben 

történő kiszállítás költségének megfizetését vállaltuk. 

Sajnos csak 115 m3 megvásárlásához szükséges állami 

támogatást nyertünk. A feltételeknek megfelelő igény 

több mint 170 érkezett. Ebből adódik, hogy a támogatásra 

nem jogosultak kérelmét nem tudjuk teljesíteni. A 

szociális bizottsági ülésen elhangzottak értelmében, 

keressük annak a lehetőségét, - akár plusz önkormányzati 

forrás testületi jóváhagyásával - hogy mind a 170 család 

megkaphassa az 1 m3 tűzifát. A tervek szerint február 15-

ig vállaltuk a fa családokhoz történő kiszállítását. Az 

önkormányzati teherautó meghibásodása miatt kicsit 

csúszunk, de február végéig megtörténik a kiszállítás. 

Szabó László 
EBTULAJDONOSOK FIGYELEM! 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Bugaci Közös 

Önkormányzati Hivatal  2014. február 10-től     március  

7-ig terjedő időszakban Bugac és Bugacpusztaháza 

települések közigazgatási területén tartott ebek 

vonatkozásában ebösszeírást végez. Az eb tulajdonosa és 

tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt 

adatokat a  hivatal - igazolvánnyal ellátott munkatársai - 

rendelkezésére bocsátani.                              Felhívom 

továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy: 

-  az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is 

kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, 

szaporulatot írásban bejelenteni. 

-  az ebösszeírás elmulasztásának 

jogkövetkezménye: - az állatvédelmi bírságról szóló 

kormányrendelet alapján - minimum 30.000,- Ft 

pénzbírság. 

Együttműködésüket köszönöm!    

                           Heródekné Szász Ágota 

                               

TTUUDDJJAA--EE,,  HHOOGGYY……  

  
 Kiírásra került a TANYAFEJLESZTÉSI 

PROGRAM 2014!   Pályázattal kapcsolatban  bővebb 

információ a    Önkormányzati  Hivatalban kérhető. 

 A Római Katolikus Plébánia átépítés miatt a szombat 

esti (17.00 h) vasárnap reggeli (8.00 h.) misék és a 

gyászmisék tartása  - előreláthatólag május végéig – a 

Református Imaházban /Jakabi u. 1./ kerülnek  tartásra. 

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 

2014. január-február 

 

 

 

********************************** 
TÁJÉKOZTATÓ 

Bugac Nagyközség és Bugacpusztaháza Község 

Településrendezési tervének módosításáról. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy  Bugac 

Nagyközség és Bugacpusztaháza Község 

településrendezési tervének módosítását 

kezdeményezi az Önkormányzat, mivel vállalkozói 

és Önkormányzati igények jelentkeztek  a 

településfejlesztés  területén. 

A fentiekre való tekintettel várjuk a Bugac 

Nagyközség bel,- és külterületén vállalkozásukat 

fejlesztő gazdálkodók és vállalkozók jelentkezését  

azért, hogy az igényüket a településrendezési tervbe 

be tudjuk illeszteni. 

A településrendezési terv módosításával 

kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatalnál Tóth 

Mihály műszaki ügyintézőt keressék fel és írásban 

jelezzék igényüket. Az igényfelmérés végső 

határideje: 2014. március 31.  

                                 Tóth Mihály 
 

FELHÍVÁS! 
 

Óvodánkat 1964 februárjában nyitották meg. A 

jubileum alkalmából kiállítást készítünk, 

melyhez kérjük, hogy az óvodával kapcsolatosan 

bármilyen képük van, szíveskedjenek az 

óvodának kölcsönadni másolás céljából 2014. 

február 10-ig.   

Az 50 éves jubileumi ünnepségünket 2014. 

február 22-én du. 3 órakor tartjuk. Szeretettel 

várjuk az 1964 februárjában óvodába járókat és 

az óvoda valamennyi dolgozóját.  

Segítségüket köszönjük: 

Szatmáriné Sándor Olga 

 

 

FIGYELEM! 

Februárban a Művelődési Ház Mini-Vitrin 

Tárlatának vendége: Kelemenné Guba Tünde, 

akinek csodaszép foltvarrásaiban 

gyönyörködhetnek a látogatók egész hónapban. 

Vitrinjeinkben helyet kaptak az Általános Iskola 

tűzzománc-szakköröseinek farsangi álarcai is, 

Feketéné Papp Éva segítségével. 

 

XX.  évf.  1.  sz. 



A Magyar Kultúra Napja 
Megemlékezésünket közönségünkkel együtt két 

himnusz eléneklésével kezdtük. (Boldogasszony anyánk és 

Nemzeti Himnuszunk) 

Hivatalosan 1989. óta január 22-e a Magyar Kultúra Napja. Ezen 
a napon főhajtással emlékezhetünk meg legfontosabb közös 

kincsünkről, amely megkülönböztet bennünket más népektől. 

Himnuszunk a magyar nemzet felemelkedésének eszményét 
énekli meg.   

191 éve 1823. Január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc a 

Himnusz szövegét. Kölcsey a magyarság példaképe. 
Hazaszeretetének fő bizonyítéka, hogy mint országgyűlési 

képviselő, mindig határozottan kiállt a magyar nemzet 
érdekeiért. Költészetében bizonyítja unokaöccséhez írt 

gondolatait, melyben cselekvő hazaszeretetre biztat az 

Emléklapra c. alkotása: 
„Négy szócskát üzenek, 

Vésd jól kebeledbe, 

S fiadnak hagyd örökül, ha kihunysz 
A Haza minden előtt!...” 

Igen, a haza minden előtt!  

Milyen jó lenne, ha ma is megfogadnánk, és megtartanánk. 
Fontos kötelességünk, hogy nemcsak kérni, kapni akarjunk a 

hazától, hanem először adni, tenni érte.  

„Hiszen ideköt minden vágyakozásod és keserved, egyedül itt 
vagy itthon, a lelked csak itt lehet boldog, itt élned kell, ezt add 

tovább gyermekeidnek!” (Kulcsár Tibor: Gyökerek) 

A magyar kultúra érdekében kifejtett cselekvés, és nemzeti 
azonosságtudat egyszerre. Ez a kultúra nem csak tudást, 

műveltséget hordoz, hanem hitet és erkölcsöt is. ( A hitetlenség 

nem bűn, hanem büntetés).  
A magyar kultúra érték, melyet történelmünk során létre 

hoztunk. Megőrizte a falvak hagyományát, a nép ajkán születő 

dalokat, táncokat, a műveltséget, s mindenek fölött a 
legfontosabbat, az anyanyelvet.  

1844-ben zeneakadémián pályázatot hirdettek a 

Himnusz megzenésítésére. 13 pályázat közül Erkel Ferenc 
zenéjét emelték ki győztesnek. Később így emlékszik vissza 

mesterének szavaira:  

„Fiam, amikor valami szent zenét komponálsz, mindig a 
harangok szava jusson eszedbe!” – kezem a zongorán, és hang-

hang után egyetlen óra alatt megvan a Himnusz zenéje. 

Megemlékezésünkben iskolánk diákjai a magyar 
hazáról, anyanyelvünk szépségéről mondtak verset.  

Minden nemzet fő kincse a nyelve, és jelképe a zászló.  

 
Ábrányi Emil: Magyar nyelv (részlet) 

 

Hatalmas szép nyelv 
Magyarnak nyelve maradj örökké, 

Nagy és virágzó! 

Kísérjen áldás, amíg világ áll! 
S legyen megáldott az is, 

Ki téged ajkára vesz majd: 

Elsőt rebegve, végsőt sóhajtva. 
Köszönjük Seregély Renátó meghatóan szép Himnusz előadását, 

valamint Papp Annácska, Lesták Evelin, Szűcs István 

versmondását. Felkészítésüket Lantos-Czakó Szimonetta 
tanárnőnek valamint a versmondó gyermekek szüleinek 

köszönjük.  

Dicséret illeti a verskórus tagjait: Szűcs Eszter, Szűcs Anna, 
Seregély Réka, Papp Viktória, Bálint Dorina, Kovács Bettina, 

Gulyás Kamilla, Szécsényi Viola.  Külön köszönet Lesták 
Sándorné tanárnőnek, és Szűcs Jánosné népdalkörünk tagjának.  

Népdalkörünk közreműködése színesítette, hangulatossá tette az 

ünnepi délutánunkat. 
Megemlékezésünk sikerének segítői voltak:  

Szabó László polgármester, Virág Veronika, Tajti Anna, 

Mészárosné Gizike, Kósa István, és fotósunk Herbály János.  
Himnuszunk születésnapját Szikora Róbert- Szilágyi 

Ákos: Lobogó dalával zártuk. 

„Hadd lobogjon, igenis, hadd lobogjon. mindig hadd lobogjon!” 

Herbály Jánosné 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Az ÁMK Napközi Otthonos Óvoda  6114 Bugac, Béke u. 13.  

pályázatot hirdet pedagógiai asszisztens munkakör 

betöltésére.  

Követelmények:  

- középfokú képesítés, OKJ pedagógiai asszisztens képesítés     

  vagy annak megszerzése, 

- büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

- számítógép felhasználói ismeretek - Word, Excel használat  

A munkaviszony határozatlan idejű, 90 napos próbaidő 

mellett. 

Bérezés: a közalkalmazotti bértábla szerint.  

Jogviszony kezdete: 2014. február 17. 

A pályázatot írásban, önéletrajz és iskolai végzettséget 

bizonyító okiratok másolatával 2014. február 12–ig lehet 

benyújtani Szatmári Sándor Olga mb. vezetőhöz. 

 

ISKOLAI HÍREK 
Sikeresen zártuk 2014. január 17-én a tanév első félévét. 

Tanulóink hazavitték félévi bizonyítványukat, mely 15 

gyermek kivételével eredményes volt. A  január 27-31-ig 

megtartott szülői értekezleteken az osztályfőnökökkel 

személyes találkozás keretében beszélhették meg a szülők az 

elért eredményeket. 

 Január első hetében elkezdődött 1. és 5. osztályosaink  

uszodai testnevelés óráinak megtartása, mely tantervi 

követelmény. Nagy örömünkre szolgál, hogy két csoportban, 

évfolyamonként valósulhatnak meg a tanórák.  Köszönjük az 

Önkormányzat, az Alapítvány és az SZK támogatását az 

utaztatás anyagi fedezetének biztosításához.  

7. és 8. osztályosaink a Móra Ferenc Gimnázium 

laboratóriumában vettek részt kémia és fizika órákon. A 

laborórák folytatódnak még a második féléven is, kiváló 

lehetőséget biztosítva a tanulói kísérletezéseknek, a tananyag 

új módszerekkel történő elsajátításának. 

Szintén januárban kezdődött a Bugac kupa fociverseny 

sorozat, melyhez anyagi segítséget  

kaptunk a BDSE vezetőjétől, Szatmári Istvántól, továbbá a 

KSE sportegyesülettől is. A támogatásért köszönetünket 

fejezzük ki a versenyben részt vevő csapatok nevében. A 

torna megszervezését, zavartalan lebonyolítását Tholt János 

Zsolt edzőnek köszönjük szépen.   Az eredményekről a 

futball  hírekben tájékozódhatnak. 

Nagy örömet  jelentett a fotózás iránt érdeklődő tanulóknak, 

hogy az Önkormányzat „Bűnmegelőzési pályázatának” 

köszönhetően január 23-án újra beindul a fotószakkör, 

melyet Tóth Ferencné Gizike tart a gyermekeknek. 

Köszönjük, hogy ingyenes szakköreinek száma tovább 

bővült. 

Iskolavezetőség     

I. SAKK-MATT 
Az I. SAKK-MATT, a bugaci SAKK-KLUB versenye, 

2014.január 31-én 16 és 19 között került megrendezésre. 

A verseny sportszerűen, nagyszerű hangulatban zajlott le. 
Hét fordulós, 5-5 perces, körmérkőzéses formában lett 

lebonyolítva. 

Novemberig, a gyűjtött pontok összeadódnak és eszerint lesz az 
összesített korcsoportonkénti díjazás.  

A helyi megmérettetésre, 16 versenyző jött el. 

A két csoport végeredménye a következő:  

1-2 osztály:  

Tajti Bence 7 pont, Varga Álmos Varga Mihály Vízhányó 

Dominik 4,5 pont, Tóth Dominika 3 pont, Szettyán Gergő 2,5 
pont, Csala Boglárka 1,5 pont, Tánczos Attila 0,5 pont 

Felnőtt csoport: 

Némedi-Varga Emőke 6,5 pont, Juhász Bence 6 pont, Kocsis 
András 5,5 pont, Papp János, Kis-Szabó Kornél 3 pont, Kis-

Szabó Adrián 2 pont, Petrovics Tamás Vízhányó Bence 1 pont. 

Köszönjük a verseny megszervezését és lebonyolítását 

Körmendi Etelkának! 



SPORT 
 

BOZSIK PROGRAM  IZSÁK  

2013. OKTÓBER I. FORDULÓ  

1-2 oszt.   I. KORCSOPORT FESZTIVÁL 

3-4 oszt.  II. KORCSOPORT FESZTIVÁL 

5-6 oszt.                    III. KORCSOPORT 2. helyezett 

LÁNYOK    3. helyezett 

 

2013. DECEMBER II. FORDULÓ 

1-2 oszt.   I. KORCSOPORT 2. helyezett 

3-4 oszt.  II. KORCSOPORT 4. helyezett 

5-6 oszt.                    III. KORCSOPORT 2. helyezett 

LÁNYOK    2. helyezett 

 

JAKABSZÁLLÁS /6 csapat/ 

2014. január 11. 

3-4 oszt.  II. KORCSOPORT 6. helyezett 

 

BUGAC KUPA /6 csapat/ 

2014. január 10. 

7-8 oszt.                    IV. KORCSOPORT 4. helyezett 

 

2014. január 17. 

3-4 oszt.   II. KORCSOPORT 6. helyezett 

 

2014. január 24. 

LÁNYOK  IV. KORCSOPORT 3. helyezett 

 

2014. január 31. 

1-2 oszt.     I. KORCSOPORT 3. helyezett 

 

JAKABSZÁLLÁS /6 csapat/ 

2014. január 25. 

1-2 oszt.     I. KORCSOPORT 2. helyezett 

 

IZSÁK 

2014. január 29.  

5-6 oszt.                     III. KORCSOPORT 2. helyezett 

 

KISKUNFÉLEGYHÁZA 

2014. február 1.  

1-2 oszt.     I. KORCSOPORT 2. helyezett 

 

IZSÁKON RÉSZT VEVŐ CSAPATOK: Orgovány,  Fülöpszállás, 

Izsák, Ágasegyháza, Csengőd,  Bugac, Lányok csoportjában még 

Szentkirály 

BUGAC KUPÁN RÉSZT VEVŐ CSAPATOK: Jakabszállás, 

Orgovány, Bócsa, Kunszállás, Nyárlőrinc, Jászszentlászló, Szentkirály, 

Lajosmizse, Izsák 

JAKABSZÁLLÁSON részt vevők: Lajosmizse, Jakabszállás, 

Kecskemét, Nyárlőrinc, Szentkirály, Bugac 

KISKUNFÉLEGYHÁZÁN részt vevők: Kiskunfélegyháza I, Szentes, 

Csongrád, Bugac, Kiskunfélegyháza II. 

Gratulálok a versenyzőinknek, s köszönöm a szüleiknek az 

együttműködésüket. 

Tholt János Zsolt 
 

II. SAKK-MATT 
a bugaci SAKK-KLUB versenye 

2014. február 28. péntek, 16.00 óra 

Helyszín: Rigó József ÁMK Művelődési Háza  

Bugac, Béke u. 27. 

 

A bugaci SAKK-KLUB  versenysorozatot hirdet 

minden hónap utolsó péntekjére! 

 

Aki kedvet érez a megmérettetésre, ne habozzon, jöjjön el! 

Az a játékos, aki 2014-ben januártól októberig a SAKK-

MATT versenyein a legtöbb pontot gyűjti, a novemberi a 

Juhász Károly emlékversenyen  

SAKK-MATT kupát vehet át! 

Minden pénteken 16 és 19 óra között lehet jönni a 

Művelődési Házba edzeni, gyakorolni! 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Körmendi Etelka 
Kedves Szülők, Bugaci Lakosok! 

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! 

 

AZ ELMÚLT ÉV A NAGYCSALÁDOSOKNÁL 

Igyekeztünk részt venni a falu életében és családjainknak 

programokat ajánlani. Februárban farsangi összejövetelt 

szerveztünk, lelkesen beöltözött gyerekek és szülők 

részvételével. Volt zene és farsangi fánk ,zsákbamacska. 

Húsvétra a Művelődési Házzal közösen tartottunk 

gyerekeknek húsvéti kézműves készülődést. Majálisozni 

voltunk Pusztaházán. Sikeresen  pályáztunk az Országos 

NOE belső pályázatán melynek köszönhetően néhány 

családunk eljuthatott a Gyopárosfürdői régiós gyermeknapra. 

Falunapi rendezvényen palacsintát sütöttünk, és beneveztünk 

a főzőversenyre, amit nem kis meglepetésünkre 

megnyertünk. Kirándultunk, remek hangulatú pár napot 

töltöttünk el a Balatonnál. Szüreti napokon kenyérlángost és 

zsíros kenyeret kentünk és osztottunk néhány lelkes 

tagunkkal. Pár családunk élt a felkínált egynapos vonatos 

kirándulási lehetőségekkel, így jutottak el például 

Nyíregyházára a Vadasparkba, vagy Budapestre a 

Tropikáriumba cirkuszba. Mikulásra kis színdarabot adtunk 

elő a gyerekeknek amiben csak szülők vettek részt ,amit 

ezúton is szeretnék megköszönni nekik  ,nagy sikere volt . 

Karácsnyi vásárra készítettünk ajándékokat, amiket a 

Művelődési Ház által szervezett karácsonyi kirakodó vásáron 

kínáltunk a vásárra látogatóknak. Falu karácsonyán vettünk 

részt. Időseket látogattuk meg karácsonykor. Szilveszteri 

mulatságot rendeztünk. Szeretném megköszönni 

mindenkinek, aki bármilyen formában segítette az 

Egyesületet az elmúlt évben és remélem ebben az évben is 

számíthatunk egymásra. Köszönettel:   

                       Antal Istvánné Orsolya 
 

A   TÉLI IDŐSZAK ALATTI 

KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL 

 

Kéréssel fordulok a lakótelkek tulajdonosaihoz, hogy 

nagyobb figyelmet fordítsanak a lakótelkük előtti 

járdaszakaszok hó-, és jégmentesítésére, hiszen ezzel a 

lakótársaink egészségét és testi épségét óvjuk és védjük és az 

esetleges baleseteket is megelőzzük. 

Továbbá az utóbbi időszakban történt közterületi felügyeleti 

munka tapasztalataként megállapítható, hogy nem sok 

előrelépés történt a járműszerelvények telken belüli 

elhelyezése irányában. A téli időszakban fokozott veszélyt 

jelentenek a közterületen parkoló nagyobb 

járműszerelvények, mivel a lecsökkent szélességű 

útszelvényben a járműveket kerülgetni kell, ami könnyen 

vezethet töréskárhoz, vagy koccanásos balesetekhez, továbbá 

a szerelvények akadályozzák a közterületi hóeltakarítási 

munkák végzését. Ennek elkerülése érdekében felhívom a 

járműszerelvény tulajdonosait és üzembentartóit, hogy a 

járműveket a saját telkükön belül helyezzék el, hiszen a 

vállalkozásuk végzéséhez telephelyet kellett megjelölni, 

amely telephely közterület nem lehet. 

A 2013/2014. évi közterületi hómentesítési munkákat 

Bugacpusztaháza község közigazgatási területén Szalai Jenő 

vállalkozó, Bugac Nagyközség Közigazgatási területén 

Vörösváczki István vállalkozó végzi. 

Tóth  Mihály 
 



 

 


