
TISZTELT BUGACI ÉS 

BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 
                                                                                                       

TESTÜLETI MUNKA…. 
 

Október 21-én tartotta alakuló ülését Bugacpusztaháza 

képviselő-testülete.  A testület döntése értelmében 

Kerekes László Zoltán polgármester munkáját, Válik 

Dorina alpolgármester segíti. 

Október 22-én tartotta alakuló ülését Bugac képviselő-

testülete. A testület döntése értelmében Szabó László 

polgármester munkáját, Kovácsné Kiss Éva és Endre 

Gábor alpolgármesterek segítik, közülük a polgármester 

általános helyettese Endre Gábor, aki a polgármester 

akadályoztatása esetén képviseli településünket. A két 

alpolgármester a fizetésének 50-50%-áról lemondott, így 

ketten dolgoznak a törvény által meghatározott egy 

alpolgármesteri bérért. 

Mindkét alakuló ülésen módosításra kerültek a 

Szervezeti és Működési Szabályzatok. Ezek az SZMSZ-

ek keretek közé helyezik a testület  

munkáját, többek között a bizottságok működését. A 

módosítások hatálybalépése után, november végén 

döntünk a bizottságok tagjairól. Az alakuló ülés után 

azonnal ülésezett Bugac Nagyközség képviselő-

testülete, ahol meghozta a csatornahálózat és 

szennyvíztisztító telep építésére kiírt közbeszerzés(ének) 

lezáró döntését.  

A társult képviselő testület november 5-én rendkívüli 

ülést tartott, ahol döntött arról, hogy: 

- elfogadja, Bugac és Bugacpusztaháza községek 

együttműködéséről szóló megállapodást, 

- 173.000 Ft-tal támogatja, a mintegy 800.000 Ft-os 

szőnyegvásárlást a tornacsarnokba. A költségeket így az 

Óvodás és Iskoláskorú Bugaci Gyermekekért 

Alapítvány, az óvodás és az iskolás szülői közösségek, 

az iskola, a szülők és az önkormányzatok közösen 

fedezik, 

- 115.440 Ft-tal támogatja az Óvodás és Iskolás korú 

bugaci gyermekekért alapítvány által szervezett 

budapesti kirándulást. Minden bugaci iskolás egész 

napos, ingyenes budapesti kiránduláson vehet részt az 

alapítványnak köszönhetően, mert a költségeket    

kifizetik       a  gyerekek  helyett. 

- 163.288 Ft-ból kifizeti november 29-én, a 80 bugaci 

iskolás gyermek úti költségét Budapestre, a Lovas 

Világkupára. A gyerekek így ingyen  

vehetnek részt a Papp László sportarénában 

megrendezésre kerülő lovas gyermeknapon, mert az 

ingyenes belépőjegyeket a helyi lovas klub  

biztosítja a gyerekeknek.  
 

Polgármesteri Hírlevél 
Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 

6114 Bugac, Béke u. 10. 

Tel. 76/575-100,  575-106 

 

 

 

 

 

       Felelős kiadó: Szabó László 

 Készült: 1400 pld-ban 
       2014. november 

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

- 286.000 Ft-ot biztosít egy informatikai pályázathoz. A 

pályázatból 4 db számítógépet és 2 db monitort 

kívánunk vásárolni a Művelődési Házba. 

 
- TUDJA-E, HOGY…. 

- Bugac és Bugacpusztaháza pályázatot 

nyújtott be és majdnem 4,8 millió Ft-ot nyert, 

szociális tűzifa vásárlására. A testületek 

novemberben döntenek az elosztás szabályairól. A 

döntést követő hírlevélben ezt közzétesszük. 

Decemberben lehet majd az igényeket benyújtani, 

a tűzifát pedig január és február hónapokban 

osztjuk. 

- Nőgyógyászati méhnyak-szűrés 2014. 

nov. 26-án (szerdán) és  dec. 10-én (szerdán)  8-12 

óráig lesz az Egészségházban (Bugac, Béke u. 4.). 

 

MEGHÍVÓ 

A Bugaci Futóhomok Ifjúsági Egyesület, Bugac 

Nagyközség Önkormányzata, Sutus János 

vállalkozó segítségével és támogatásával 

valamint MVH pályázati forrás 

igénybevételével gördeszka pályát épített 

közösen, Bugacon a könyvtár udvarában. 

A pálya avatására  

2014. november 13-án, 

csütörtökön 15 órakor 

kerül sor.  A pályát felszenteli Lendvai Zoltán 

plébános, aki gördeszkás papként  lett ismert az 

egész világon.  Az ünnepségre szeretettel 

várunk mindenkit, időst és fiatalt egyaránt. 
Szabó László 

KÖSZÖNET! 
 

Köszönetet  szeretnénk mondani mindazoknak, 

akik  bármilyen formában segítettek, 

hozzájárultak, támogatták a 2014. október 18-án 

megtartott alsómonostori szüreti felvonulás és bál 

sikeres és eredményes megrendezését. Köszönjük, 

azoknak is akik felvonultak és jelenlétükkel, 

részvételükkel megtisztelték ezt a hagyományőrző 

rendezvényt.     
                   Alsómonostoriak 

 

XX. évf. 13. sz. 

sz. 



Iskolai hírek 
 

Október hónapban hetedikeseink és nyolcadikosaink 

négy ízben voltak laborgyakorlaton, ahol a fizika és 

biológia órákon a kísérleteké volt a főszerep. A 

tanórákat iskolánk szakos tanárai tartották (Bene 

Mónika, Gyöngyösi Csaba), a kíséretben Scholtz 

Brigitta segített. Köszönjük! 

- Szeptember 27-én Kosdra látogattunk el 

tanulóinkkal, eleget téve a meghívásnak. Szívélyes 

fogadtatás után ismerkedtünk a faluval, a környékkel. A 

nyári táborozás alatt szövődtek komoly barátságok a két 

település diákjai között, amelyet azóta is  ápolunk. 

Köszönjük önkormányzatunknak az  utaztatásban, 

Borbola Józsefnek és Borbola Józsefnének  a gyermekek 

kíséretében nyújtott segítségét. Köszönettel tartozunk 

Gulyás Imre buszsofőrnek is, hogy biztonságosan haza 

érkeztünk! 

- Október 17-18-án ötödikeseink a Kefag Zrt. 

bugaci vezetőjének, Fodor Mihály meghívásának tettek 

eleget. A gyerekek felejthetetlen élményekkel tértek 

haza. Köszönjük az Erdészetvezető Úrnak, a 

dolgozóknak a kiváló programokat, melynek keretében 

játékosan megismerhették az itt folyó munka 

sokrétűségét. Ezen kívül köszönjük Feketéné Papp  Éva 

osztályfőnöknek és Petrovics Olga szülőnek a 

gyermekek kíséretét, a szülőknek az utaztatásban 

nyújtott segítségét! 

Október 18-án iskolánk végzősei pályaválasztási 

kiállításon vettek részt, továbbá ellátogattak a 

Mercédesz tanműhelyébe, ahol még az autókat is 

kipróbálhatták diákjaink. Köszönjük Fazekas Szilviának 

és Szűcs Tibornak a gyermekek kíséretét, továbbá 

Csányi Sándornak, a Kiskunfélegyházi Munkaügyi 

Központvezetőjének aktív segítségét. 

- Bálint Dorina 7/a osztályos tanulónk Az  én 

szakmám, az én jövőm c. rajzpályázat külön díjasa lett, 

amit a pályaválasztási kiállításon vet át. (Dorina 

tűzzománc kategóriában, a szűcs mesterséget jelenítette 

meg.) Köszönjük Feketéné Papp Éva felkészítését. 

Az őszi szünet előtti tanítási napok a Szülői Közösség 

aktív munkájával teltek. A gyerekek tanultak, a szülők 

az iskola udvarán szorgoskodtak, melynek hozadéka, 

hogy új játékok kerültek elhelyezésre. A csúszdának, a 

mászókának, a mérleg hintáknak, a rugós hintának óriási 

sikere volt/van a diákok körében. A közel 1 000 000,-Ft 

értékű beruházás a korábbi évek báli bevételőből 

valósulhatott  meg. Az  Önkormányzat a 

munkálatokhoz, a játékok biztonságos rögzítéséhez 

szükséges anyagot és a szállítóeszközt, valamint a 

kétkezi dolgozókat is biztosította. Köszönjük! Akik még 

a segítségünkre voltak: Balogh Ferenc, Banó-Szabó 

Andrásné, Fazekas Zoltán, Ferencziné Csomor Mariann, 

Fehér Vilmos, Fodor Szabolcs, Géró Zoltán, Hajagosné 

Dömsödi Mónika,   Hajagos Csaba, Néma László, 

Petrovics István, Pintér Erzsébet, Svájci Kati, Szálas 

Ferenc, Seregély Csaba. 
 

Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult, hogy e 

beruházás megvalósulhatott!   

November 5-én tartottuk a 7. és 8. évfolyamos 

diákoknak és szüleiknek a pálya választási szülői 

értekezletet, mellyel, szerettünk volna segítséget 

nyújtani a továbbtanulás előtt állóknak. 

Kiri Sándorné 

GÖRDESZKAPÁLYA 

HASZNÁLATI SZABÁLYOK 
A pályát az veheti igénybe, aki az alábbi szabályokat 

magára nézve érvényesnek tekinti és betartja. A 
szabályok megszegése a pályáról való kitiltást 
eredményezheti. 

1) A pályán görkorcsolya, gördeszka, roller, mountain bike 
és BMX kerékpár használata engedélyezett. Egyéb sport- 
és közlekedőeszközzel a pályára menni tilos! 

2) A pályán más elemeket, ugratókat, tárgyakat elhelyezni 
tilos! 

3) A görpálya elemei alá, közé bebújni, tilos! 
4) A pályán történt balesetekért a tulajdonos/üzemeltető 

felelősséget nem vállal. Az esetleges sérülés, baleset 
minden felelőssége a felhasználó személyt, illetve annak 
kiskorú volta miatt a szülőt, gondviselőt terheli. 

5) A felhasználó számára a védőfelszerelés kötelező! 
6) Minden a pályára lépő felhasználónak kötelessége 

megvizsgálni a saját sporteszközét, védőfelszerelését. Azok 
elégtelen minősége miatt történő balesetek felelőssége is a 
felhasználót terheli. 

7) A pályán lévő sportelemek használata 14 év alatt felnőtt 
felügyelete mellett ajánlott. 8 éven alul gyermekek a 
pályát nem vehetik igénybe! 

8) Dohányzás és nyílt láng használata, valamint alkohol   
fogyasztása a pálya területén tilos! Alkohol vagy más 
bódító szerek hatása alatt a pályát használni tilos! 

9) A pálya csak akkor vehető igénybe, ha azon legalább két 
személy jelen van, egyszerre viszont legfeljebb 10 
használó személy tartózkodhat rajta! 

10) Nézők csak az aszfaltozott pályán kívül tartózkodhatnak! 
11) A pályára mobiltelefont, fejpánt nélküli szemüveget, 

italos üveget, hosszú sálat, és egyéb leeső, elguruló, 
zsebekből kihulló, ezáltal balesetveszélyt okozó tárgyat 
bevinni tilos! 

12) Esős, havas, csúszós idő esetén a pálya nem használható! 
13) A pályán lévő sportelemekben és az ott található más 

elemekben direkt módon okozott kár anyagi vonzatát a 
károkozónak kötelessége megtéríteni! 

14) Felhívjuk a használók figyelmét, hogy az esetleges 
elhagyott tárgyakért, eszközökért felelősséget nem 
vállalunk. Amennyiben azonban elveszett, gazdátlan 
tárgyakra, eszközökre bukkannak, akkor az leadható a 
Polgármesteri Hivatalban (6114 Bugac, Béke u. 10.) 

15) A pálya területére állatot bevinni tilos! 
16) A keletkező hulladékot kérjük a tárolóban elhelyezni. 
17) Közérdekű telefonszámok:  

Mentők: 104, Tűzoltóság: 105, Rendőrség: 107, Orvosi 
ügyelet 06/76 801-663 

18) Elsősegélyhely: Orvosi rendelő Kiskunfélegyháza, Kossuth 
u. 10. Telefon: 06/76 801-663 

19) Az eszközök tulajdonosa: (Bugaci Futóhomok Ifjúsági 
Egyesület, cím: 6114 Bugac, Béke utca 27.; Tel.: 06/76/ 
757-498) 

SISAK HASZNÁLATA  KÖTELEZŐ! 

 

ISMÉT KÖTŐ-HORGOLÓ KLUB A 
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN! 

Régi és új tagjainkat egyaránt sok szeretettel várjuk 
kéthetente szerdánként, 17 és 19 óra között a 
Művelődési Házba. Nem csak azokat várjuk, akik 
korábban már részt vettek programunkon, mindenkit 
örömmel látunk, akkor is, ha nem jártas ezen a 
területen! 



PLAKÁTKÉSZÍTŐ VERSENY 
Ökumenikus Segélyszervezet - TANDEM Fejlesztési Alap 

Plakátkészítő versenyt hirdetünk 

10 és 17 éves életkor közötti bugaci 

diákok számára, 

„Az internet megvár!” címmel ?              
 

I. díj – 10 ezer forintos írószer vásárlási utalvány 

II. díj – 5 ezer forintos írószer vásárlási utalvány 

III. díj – 2 ezer forintos írószer vásárlási utalvány 

 

Nevezés: A versenyre nevezni 2014. november 14-ig 

lehet a Művelődési Házban vagy az iskolában Brigi 

néninél. Elkészítés: A pályázati munkákat a 

Művelődési Házban kell elkészíteni 2014. november 

16-án 15 órától.  Eredményhirdetés és díjátadás: 

ugyanitt, 18 órakor 

További információk: 

- Lehet egyénileg vagy csapatban is nevezni.  

- A plakát elkészítéséhez felhasználható 

bármilyen anyag (papír, textil, fotók, saját rajzok, 

festmény, újságkivágás vagy bármi egyéb), akár 

egyszerre többféle is! Ezeket nektek kell összegyűjteni 

és elhozni. A plakátnak kollázs (felragasztott képek, 

formák) vagy montázs (összeillesztett képek) 

technikával kell készülnie.  

- Tartalmaznia kell a pályázat címét: „Az 

internet megvár!”, de lehet rajta más felirat is.  

- Fontos, hogy színes legyen, mérete pedig 

minimum A/3 és maximum A/2 méretű.  

- A munkához biztosítunk háttérnek 

kartonpapírt, valamint ollót, ragasztót, 

rajzeszközöket. 

Hogy a plakátnak miről is kell szólnia? Íme, egy 

kis gondolatébresztő: Mennyire fontos az internet? 

(Hol tudom meg gyorsabban, hogy milyen éghajlat 

van Argentínában: a könyvtárban a könyvekből, vagy 

a Google-n?)  Nélkülözhetetlen a napi netezés, vagy 

vannak ennél fontosabb dolgok is? (Mi a szomorúbb: 

ha 2 napig nem tudok netezni, vagy ha lemaradok a 

barátom szülinapi bulijáról?)  

Ha van további kérdésed, érdeklődhetsz a 

Művelődési Házban, Brigi néninél az iskolában vagy 

ezen az email címen: 

toth.m.mariann@gmail.com. 
 

JJÓÓGGÁÁZZZZUUNNKK  EEGGYYÜÜTTTT!!  
Minden szerdán 19:30-kor várjuk a 
mozogni, kikapcsolódni vágyókat a 

Művelődési Házban! 

 

ADVENT 
 
Idén november 30-án, vasárnap a reggeli misét 

követően, negyed 10 körül gyújtjuk meg az első 
adventi gyertyát a Művelődési Háznál elkészített 
adventi koszorún. Várjuk önöket, kezdjük el együtt 
az ünnepi készülődést! 

CCSSAALLÁÁDDII  DDÉÉLLUUTTÁÁNN  

Ökumenikus Segélyszervezet - TANDEM Fejlesztési Alap 
 

Családi délutánt, kézműveskedést, csoportos 

foglalkozást rendezünk 

2014. november 16-án, vasárnap  

15 órától  

a Művelődési Házban 

 

„Az internet megvár!”  

címmel 
                  ? 

?  ?             ? ?     Programok: 

- Csuhéangyalka készítés Esztike nénivel, 

- Foglalkozás, játék és beszélgetés az internetről  
                gyerekekkel és szülőkkel 

- „Az internet megvár!” című plakátkészítő verseny  

- eredményhirdetése 

- Az internetfüggőségről szóló dráma előadás  
                próbája 

 

Elsősorban a 10 és 18 év közötti gyerekek és fiatalok, valamint 
szüleik részvételére számítunk, de szeretettel várunk minden 

más érdeklődőt is! 

A családias délutánra kedves vendéglátással és uzsonnával 
várjuk a résztvevőket! 

 

ÁLLÁSKERESÉSI WORKSHOP 

 

MEGHÍVÓ! 
 

Álláskeresési workshopra, melynek keretében a hatékony 
álláskeresési ismeretek,  gyakorlati technikák elsajátítására 

nyílik lehetőség. 
Senki sem tehet érted többet, 

 mint hogy segít neked segíteni önmagadon.” /Samuel Smiles/ 

 

Miért érdemes eljönni? 

 
 Az önéletrajz és motivációs levélírására, telefonos és 

személyes állásinterjúra, felvételi elbeszélgetésre való 

felkészülés során személyes tapasztalatokat, önbizalmat 

szerezhetsz! 

 Kommunikációs gyakorlatok (bemutatkozás, 

megjelenés, viselkedés, illem) segítségével ötleteket 

meríthetsz! 

 Limpár Imre tréner, tanácsadó szakpszichológus 

előadása abban segít, hogy a résztvevők rengeteg 

hasznos információt és különböző technikákat 

elsajátítva hatékonyabban vegyenek részt az 

álláskeresésben! 

 

Időpont: 

2014. november 28. (péntek)  

13:00-16:00 
Helyszín: Művelődési Ház (Bugac, Béke u. 27.) 

 

Az előadáson történő részvétel ingyenes! Minden 18 és 28 év 

közötti érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

Kérjük, hogy részvételi szándékod legkésőbb 2014. november 

26-ig az allaskeresesiworkshop@gmail.com címen jelezd! Vagy 

érdeklődhetsz és jelentkezhetsz személyesen is a Művelődési 
Házban! 

Még tart az indián nyár. 
Használja ki, béreljen 
tőlünk kerékpárt! A 

részletekről  érdeklődjön a 
Művelődési Házban! 

mailto:toth.m.mariann@gmail.com
mailto:allaskeresesiworkshop@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSÉRŐL 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy Bugac 

Nagyközség és Bugacpusztaháza Község 

Önkormányzata 2014. november 21-22-én  

zöldhulladék gyűjtési akciót szervez. 

A saját telkén belül és a telek előtti 

közterületen összegyűjtött zöldhulladékot műanyag 

zsákokba, a fa nyesedéket kévébe összekötve 

kérjük a telek előtti közterületen jól látható helyen 

elhelyezni, legkésőbb: 

 

Bugac  és Alsómonostor belterületén 

 

2014. november 22.( szombat)        
 de.: 600 óráig. 

 

Bugacpusztaháza Község belterületén:     

 

2014. november 21 ( péntek) 
de.: 600 óráig. 

 

A kihelyezett zöldhulladék elszállítása: 

 

Bugac és Bugac-Alsómonostor belterületéről:  

 

2014. november 22. (szombat) de.: 700 - 1600 óra 

közötti  időszakban  
 

Bugacpusztaháza Község  belterületéről: 

 

2014. november 21. (Péntek) de.: 800 - 1200 óra 

közötti  időszakban kerül elszállításra. 

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a telek 

előtti közterületen csak kizárólag zöld hulladékot 

szabad kihelyezni, mivel egyéb más eredetű     

        hulladék elszállítására nem kerül sor. 

                           Bugac és Bugacpusztaháza 
                             Községek  Önkormányzata 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
A Bugaci Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat 

pályázatot hirdet gazdasági ügyintézői munkakör 

betöltésére. 

Munkaidő: napi 4 óra 

A jogviszony kezdete: 2014. december  01.  

A jogviszony időtartama: határozott idejű 

Bérezés:  a Munka Törvénykönyve alapján  -    

                 megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

középiskolai végzettség  és  regisztrált mérlegképes 

könyvelői végzettség, büntetlen előélet, Word és Excel  

felhasználói szintű ismerete 

A pályázat benyújtásának módja és ideje: írásban,  

önéletrajz és iskolai végzettséget bizonyító okiratok  

másolatával 2014. november 20–ig.  

A pályázat benyújtásának helye: Szabó László 

társulat elnök részére  6114 Bugac, Béke u. 10.   

 
  

EERRZZSSÉÉBBEETT  UUTTAALLVVÁÁNNYY  
  

Értesítjük a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermekek 

szüleit, hogy a gyermekekre járó egyszeri 

támogatás – Erzsébet Utalvány formában  

(gyermekenként 5800 Ft értékben)  -  

kifizetése 

2014.  november 26-27-én  
 (szerda-csütörtök)  

 9-15 óráig 

a Polgármesteri Hivatalban történik. 

 

Dr. Fröschl-Nagy Péter     


