
TISZTELT BUGACI ÉS BUGACPUSZTAHÁZI 

LAKOSOK! 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 

Önkormányzataink szociális célú tűzifa vásárlásához a 

Belügyminisztériumtól 4.729.480.-Ft vissza nem 

térítendő, egyszeri támogatási összeget nyert. A 

támogatásból - önkormányzati hozzájárulással 

kiegészítve 266 m3 keménylombos tűzifa 

megvásárlására van lehetőségünk. Fentiek 

figyelembevételével természetbeni szociális juttatásként 

családonként/háztartásonként, házhoz szállított tűzifát 

tudunk biztosítani az arra rászorulóknak. A házhoz 

szállítás költségét is az önkormányzatnak kell vállalnia a 

BM rendelet alapján. A szociális tűzifa támogatás 

igényléséhez kérelmet kell beadni, melyet a Bugaci 

Közös Önkormányzati Hivatalban és a Szociális 

Szolgáltató Központban lehet igényelni, vagy letöltheti a 

www.bugac.hu honlapról. A kérelmeket 2014. december 

19. napjáig lehet benyújtani a Hivatal szociális 

ügyintézőjéhez. A kérelmet a lakásfenntartási 

támogatásra, az aktív korúak ellátására és az időskorúak 

járadékára jogosultak, valamint a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermeket nevelő családok nyújthatják be. 

Nem jogosult tűzifa támogatásra az, aki 

erdőgazdálkodó; aki az önkormányzattól 2013. évben 

egyéb lakáscélú támogatást kapott; és azon ingatlan 

vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető. 

A kérelmek elbírálásáról az önkormányzati rendeletben 

szabályozott további feltételek alapján a Szociális 

bizottság dönt, 2015. január 09-ig. A támogatási forrás 

felhasználását követően benyújtott kérelmeket el kell 

utasítani. A tűzifa kiszállításának várható ideje: január 

12-ét követő 30 napon belül. Felhívjuk az igénylők 

figyelmét, hogy aki a kiszállított szociális tűzifát 

értékesíti, azt az Önkormányzat köbméterenként  

14.000Ft+ÁFA és a szállítási költség megfizetésére 

kötelezheti valamint kizárja magát a további 

önkormányzati segélyekből. 

                                                  Szabó László 
 

ÚJRA KARÁCSONYI GYALOGTÚRA! 
 

Indulás december 27-én /szombaton/ 9.00 

órakor a Polgármesteri  Hivataltól /Béke u.10./.   

      Visszaérkezés 13.00 óra körül.  

      A karácsonyról maradt ételt, italt és a   

      jó kedvet  hozzátok magatokkal.  

        Időst, fiatalt, mindenkit szeretettel várunk! 

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. december 

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

BBUURRSSAA  HHUUNNGGAARRIICCAA  
Bugac  Nagyközség Szociális Bizottsága  2014. 

decemberi ülésén döntött  a  Bursa  Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra 

benyújtott kérelmekről. 

Bugac Nagyközségekben összesen  7 „A” típusú  

pályázatot nyújtottak be, amelyek megfeleltek a 

pályázati feltételeknek.  

A  szociális bizottság mind a 7  pályázót  támogatásban 

részesítette,  10 hónapra összesen  310000 Ft  összegben. 

              

Bugac Nagyközség  Szociális Bizottsága    
                                                                           

SSZZOOCCIIÁÁLLIISS  SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÓÓ  KKÖÖZZPPOONNTT  

Tájékoztatom a település lakosságát arról, hogy a Szociális 

Szolgáltató Központ megüresedett intézményvezetői 

pályázatára 4 fő nyújtotta be jelentkezését. A pályázatok 

közül 2 fő rendelkezett megfelelő iskolai végzettséggel, 

közülük Rádiné Tabi Anitát választotta a Társulási 

Tanács. Nevezett 2014. december 1. napjától látja el a 

vezetői feladatokat.  
 

2014. évi 

KÖZMEGHALLGATÁSOK- 

FALUGYŰLÉSEK 

 
BUGAC-BUGACPUSZTAHÁZA TELEPÜLÉSEK  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI  

TISZTELETTEL MEGHÍVJÁK 

ÖNT AZ EZ ÉVI KÖZMEGHALLGATÁSOKRA, 

 FALUGYŰLÉSRE. 
 

HELYE, IDEJE: 
 

2014. december 8-án /hétfő/ 18.00 órakor 

BUGACPUSZTAHÁZÁN 
/IKSZT ÉPÜLET/ 

 

2014. december 10-én /szerda/ 18.00 órakor 

ALSÓMONOSTORON 
/ARANYKALÁSZ IRODA/ 

 

2014. december 11-én /csütörtök/ 18.00 órakor 

BUGACON 
/MŰVELŐDÉSI HÁZ/ 

 

KÉRJÜK SZÍVES RÉSZVÉTELÜKET! 

  

Szabó László   Kerekes László Zoltán 

 

XX. évf. 14. sz. 

sz. 



IISSKKOOLLAAII--HHÍÍRREEKK  
Még vége sincs a novembernek, mégis sok-sok 

programban bővelkedtünk az elmúlt időszakban, amit 

Önökkel is szeretnénk megosztani. 

November 10-én 57 kisdiák látogatott el 

Kecskemétre a Ciróka Bábszínházba, ahol a Farkas 

és Piroska című előadást tekintették meg. Köszönjük 

a tanulók kíséretét Borics Zoltánnénak, Tényi 

Tímeának és Scholtz Brigittának! 
Hagyománnyá vált, hogy minden évben részt 

veszünk  a Szociális Szolgáltató Központ Diófa-

ünnepélyén, melyen iskolánkat ezévben Szűcs  

Anna 4. osztályos tanuló képviselte. Szép vers 

mondását köszönjük! 

November 14-én Fekete Pál Történelmi 

Emlékversenyen voltak felsősdiákjaink, akik 8 

csapat közül az előkelő  2. helyezést érték el, 

megelőzve a Móra Gimnázium, a Constantínum 

Gimnázium csapatát is. A csapattagjai voltak: Szűcs 

Eszter, Borbola Dóra, Csernyik Réka, Bálint 

Dorina, Fekete Heléna. Alkotói munkájáért Bódog 

József Barnabás a zsűri elismerő oklevelét kapta. 

Gratulálunk minden diákunknak! Köszönjük Lantos-

Czakó Szimonetta tanárnő lelkiismeretes felkészítő 

munkáját, a gyermekek kíséretét! 

November 17-21-ig hagyományainknak 

megfelelően a nyílt órák hete zajlott 

intézményünkben. Köszönjük a kedves szülőknek, 

hogy érdeklődtek gyermekük tanulmányai iránt, 

hacsak rövid időre is, de betekintettek az 

intézményben folyó munkába! Nagyon köszönjük 

Szatmári Istvánnak, hogy a tornacsarnok 

világításának meghibásodásakor azonnal a 

segítségünkre sietett  és megoldotta a felmerülő 

problémát! 

Szeretnénk Önöket ezúton is értesíteni, hogy 

november 29-én Önkormányzatunk támogatásának 

köszönhetően 80 diákkal Budapestre utaztunk a 

Lovas-Világ kupára. Köszönjük Szabó László 

Polgármester Úrnak, hogy évek óta mindent megtesz 

azért, hogy minél több bugaci gyermek részese 

lehessen, ennek a nem mindennapi élményt nyújtó 

programnak! Örömmel, és nagy izgalommal 

készülünk!  Köszönjük az Önkormányzatnak, hogy 

felvállalta az utazás költségeit. 

December 2-án az alsó tagozatosok, 3-án a felső 

tagozatosok vonattal Budapestre utaznak az Adventi 

kirándulásra, szintén térítésmentesen. Ez a program 

az óvoda és iskola  Alapítványának támogatásával 

valósulhat meg, hiszen a program finanszírozásának 

jelentős része (gyermekenként 2490Ft) ebből került 

kifizetésre. Köszönjük azokat a felajánlásokat, illetve 

a szülői támogatásokat, melyek az Alapítvány 

számlájára érkeztek (adó 1%), mert csak így tudtunk 

nagyot álmodni és minden diákunkat támogatni az 

ADVENTI KIRÁNDULÁS megszervezésével.  

Reméljük, hogy felejthetetlen napban lesz részünk, és 

sikerül az ünnepi előkészületekben ÜNNEPNAPOT 

varázsolni a gyermekek szívébe.  

Mindehhez támogatást kaptuk a Társult Képviselő-

testületétől, mert ahhoz, hogy bejussunk a 

vasútállomásra a buszköltséget ők vállalták át, 

valamint a Szülői Közösségtől a tanulók 

vonatpótjegyeinek vásárlásához. Indulás az iskola 

elől: ¾ 7-kor, érkezés ugyancsak az iskola elé: 20 

órakor. 

Kiri Sándorné                      Fodor Béláné 
 

KÖSZÖNET! 
A bugaci Óvoda Szülői Közössége ezúton is szeretné 

megköszönni az alábbi magánszemélyek, vállalkozók és 

vállalkozások támogatását, amellyel a 2014. november 15-

én megrendezett Tök (jótékonysági) Buli sikeréhez 

hozzájárultak:  

Alexandra kozmetika, Atkári József és családja, Bács-

Plast Kft., Bálint Dezső, Borics Zoltán, Bugaci 

Aranykalász Zrt., Bugaci Iskola Szülői Közössége, Bugaci 

Gazda Kft., Bugac Puszta Kft., Csikós György,  Dóra-Q 

Kft. – Bugaci Benzinkút, Fazekas Zoltán és családja, Fehér 

Vilmos és családja, Fornetti Kft.,  Hársfa Bolt, Horákné 

Magdika,  Integrált Áfész Bugac, Karikás Csárda, 

Kiskunfélegyházi Malom Kft., KEFAG Zrt. – Bugaci 

Erdészet, Kicsimanó Eszpresszó, Koch’s Torma Kft., 

Kovács Péter és családja, Kürtösiné Marika, Ősborókás 

Gyógyszertár, Majsa Pite Kft., Misi Süti, Mizse víz, 

Molnár Ágnes, Néma József és családja, Németajkúak 

Törzsasztala, Nimfa kozmetika, P&P Pékáru Kft., 

Romhányi Ferenc, Sutus-Bau Kft., Szabó László és Tóth 

Mariann, Tormási József, Varga Mihály és családja, Végh 

János. 

Továbbá köszönjük az óvodai és iskolai dolgozóknak, 

a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a segítségét. Szele 

Zsófi aerobik edzőnek, hogy kitalálta és megvalósította a 

szülők táncát, a résztvevőknek pedig a sok ráfordított időt 

és energiát. Az óvoda nyuszi csoportosainak, hogy 

nyitótáncukkal elkápráztattak bennünket, és köszönet a 

felkészítésért Palotás Istvánné és Takácsné Vörös Ibolya 

óvó néniknek.  

Végül, de nem utolsósorban köszönet a szülőknek a 

sok munkáért: 

- a szervezésben, akik a támogatók felkeresésében 

segítettek, 

- teremdíszítésben és akik a rengeteg padot és széket 

cipelték, 

- akik a tombola és vacsora hozzávalóinak 

felajánlásával könnyítették meg munkánkat. 

KÖSZÖNJÜK!    

                         Óvodai Szülői Közösség 

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS 
 

November 30-án meggyújtottuk az első gyertyát a községi 

adventi koszorún. Az ünnepségen Ruskó Norbert atya 

áldotta meg a koszorút, amelyre községünk civil 

szervezeteinek és intézményeinek képviselői elhelyezték a 

szervezetüket jelképező díszeket, ezzel is hangsúlyozva, 

hogy egy összetartó közösség tagjai vagyunk, és ennek 

szellemében készülődünk az ünnepre. Ezúton is szeretnénk 

megköszönni a Balogh családnak és az Antal családnak az 

önzetlen segítséget, melynek révén idén is egy gyönyörű 

koszorúval lephettük meg községünk lakóit. Köszönjük 

Balogh Mihálynak és Bozorádi Mihálynak a pogácsát és 

forró italokat, valamint mindazok segítségét, akik az 

előkészületekben közreműködtek. 



 

PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSS  
 

A Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet - 

tartósan távollevő köztisztviselő helyettesítése céljából - szociális 

ügyintézői munkakör betöltésére. 

A köztisztviselői állás betölthető: legkorábban 2015. január 05.  

A köztisztviselői jogviszony határozott idejű, 2015. december 

31-ig szól. 

Illetmény: a 2011. évi CXCIX. törvény alapján. 

Pályázati feltételek:  
 középiskolai végzettség, büntetlen előélet, Word és 

         Excel elhasználói szintű ismerete 

        A pályázat benyújtásának módja és ideje: írásban, 
önéletrajz és iskolai végzettséget bizonyító okiratok másolatával 

2014. december 12–ig.  

A pályázat benyújtásának helye: Bugaci Közös 

Önkormányzati Hivatal 6114 Bugac, Béke u. 10. 

 

  
ÉÉrrtteessííttjjüükk  BBuuggaacc  ééss  BBuuggaaccppuusszzttaahháázzaa  llaakkoossaaiitt,,  hhooggyy  aa  

LLIIOONN’’SS  KKlluubb  ffeellaajjáánnlláássaa  jjóóvvoollttáábbóóll  rruuhhaa  ééss  kküüllöönnbböözzőő  

hháázzttaarrttáássii  cciikkkkeekk  vváállooggaattáássáátt  sszzeerrvveezzzzüükk  aazz  ÁÁMMKK  

MMűűvveellőőddééssii  HHáázzáábbaann    
  

  22001144..  ddeecceemmbbeerr  1144--1155--éénn    

  //vvaassáárrnnaapp--hhééttffőő//  

88..0000  óórrááttóóll  1122..0000  óórrááiigg,,    
  

AA  vváállooggaattootttt  rruuhháákk  ééss  hháázzttaarrttáássii  cciikkkkeekk  

ttéérrííttééssmmeenntteesseenn  eellvviihheettőőkk..    

KKöösszzöönnjjüükk  aa  sszzáállllííttáássbbaann  vvaallóó  kköözzrreemműűkkööddéésstt      

aa  HHíírrööss  DDoobboozz  KKfftt--nneekk..  
 

KARÁCSONYI SAKKVERSENY 
2014.DECEMBER 12. 

 /péntek/ 16.00 órakor 
Rigó József ÁMK Művelődési Házában. 

Mindenkit Szeretettel Várunk! 
 

TTÉÉLLII  TTEERREEMMLLAABBDDAARRÚÚGGÓÓ    

BBAAJJNNOOKKSSÁÁGG  
         A Bugac KSE és a Társult Önkormányzat idén is 

megrendezi a TÉLI TEREMLABDARÚGÓ BAJNOKSÁGÁT. 
Várjuk a csapatok jelentkezését  2014. december 8-ig.  
Minden csapat max. 15 fő játékosból állhat. A pályán 
egyszerre 2 igazolt játékos lehet, a kapus, a 19 év alatti és 
a 37 év feletti játékos nem számít igazoltnak.  (a megyei III. 
osztályú játékos is igazolt). 

Tervezett első  játéknap 
 2014. december 13.  /szombat/ 

16; 17; 18; óra.  
/Utána minden hét péntekén 19; 20; 21; óra./ 

 Nevezési díj: 25 000 Ft/csapat, amely magába foglalja a 
bírói díjat és a záró ebéd költségét.  

A bajnokságban oda-vissza játszanak a csoportok 
egymással. 

Tervezett befejezés 2015. február 21-én.  
Érdeklődni lehet: Szabó László (70/4537805), 

                                  Tholt János Zsolt (70/4539103) 

BBeettlleehheemmeezzééss!!  
 

Karácsony előtti napokban idén is Betlehemesek 

hirdetik Megváltónk születésinek örömhírit 

falunkban.  

Az mely házakban szívesen látnák ama    

 pásztornépet, kérjük szándékaikat időpont    

 egyeztetése végett előre jelezzék. 

Jelentkezéseiket kérjük a 06-70/319-19-85-ös      

telefonszámon  megejteni. 

Betlehemesek 

BETLEHEM KIÁLLÍTÁS 
Idén is, az elmúlt évekhez hasonlóan szeretnénk 

kiállítani kézzel készített betlehemeket a Művelődési 

Házban. 

Ha Ön különböző technikával (csuhéból, 

mézeskalácsból, agyagból, filcből, tésztából, papírból 

hajtogatva, nemezből, horgolva, faragva, festve, varrva) 

otthon készít vagy készített betlehemet, kérjük hozza be 

hozzánk december 10-ig, hogy községünk lakói által 

készített betlehemekkel készülhessünk az ünnepre! 
 

OVIS HÍREK! 

- Az Alapítvány jóvoltából november 13-án meghívtuk az 

óvodába a Mandula Manó Interaktív Társulatot. Ezen az 

előadáson az óvodás gyermekeken kívül részt tudtak venni 

az első osztályosok is. Reméljük, hogy az érdekes program 

keretein belül sok hasznos dolgot jegyeztek meg a 

gyermekek a környezetvédelemről! 

 - A szülők tájékoztatást kaphattak, november 18-án az 

iskolaérettséggel és tankötelezettséggel kapcsolatosan 

Faltumné Varga Gyöngyi és Molnár Ágnes előadásában. 

November 15.: A Szülői Közösség szervezésével 

megtartottuk a Tök(jótékonysági) Bulit, reméljük mindenki 

jól érezte magát. 

November 25-én szintén az Alapítvány jóvoltából a Mobil 

Planetárium érkezett az iskola sportcsarnokába, amelyet a 

középső és nagycsoportos óvodások tekinthettek meg. A 

program során egy teljes kupolás, FullHD film segítségével 

végiglátogatták a Naprendszer bolygóit. Nagy élmény volt 

minden ovis számára. 

 - Az Alapítvány gondolt a kiscsoportos óvodás és a 

bölcsődés kisgyermekekre is. Az ő számukra egy vidám, 

játékos programot szerveztünk november 29-e, szombat 

délelőttre. A Légvárvilág Játszóház „babasarkot” rendezett 

be az óvodában, valamint részt vehettek arcfestésen és 

Bohóc hajtogatott nekik lufit. 

TERVEZZÜK: 

 - Nyílt napot tartunk a Mókus és a Nyuszi csoportban, 

december 4-én, csütörtökön, 9:30-tól az óvodában. 

Minden érdeklődő anyukát és apukát szeretettel várunk! 

 - December 5-én ellátogat a Mikulás az Óvodába és a 

Bölcsődébe.  

 - Óvodánkban ortopédiai vizsgálatra lesz lehetőség, 

december 9-én (kedden). A vizsgálaton felnőttek is részt 

vehetnek. Jelentkezési lapot és tájékoztatást az óvodában 

lehet kapni. 

- Óvodánkban a Karácsonyi Ünnepséget december 18-án 

tartjuk. 

MINDEN CSALÁDNAK BÉKÉS, BOLDOG 

ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! 

Kovács Sándorné és munkatársai 



HÁZHOZ MEGY A MIKULÁS! 

December 5-én házhoz megy a Mikulás! 
Kedves Szülők, Nagyszülők, Keresztszülők! 

Ha szeretteiknek a MIKULÁSSAL szeretnék     

elküldeni ajándékaikat, DECEMBER 4-ig jelezzék   

az Óvodában illetve a Művelődési Házban! 

E díjtalan szolgáltatást a község minden 

lakója igénybe veheti ! 

Csak az előre jelzett igényeket tudjuk teljesíteni! 

Futóhomok Ifjúsági Egyesület 
 

KARÁCSONYI VÁSÁR  

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, nézelődőt és 

vásárlót  2014. december 12-én, /pénteken/ 16 és 18 

óra között Kézműves Karácsonyi Vásárra és 

Foglalkozásra a Művelődési Házhoz!  

A vásárba ellátogatók kedves karácsonyi kézműves 

apróságokat vásárolhatnak maguknak és 

szeretteiknek.  

A gyerekeket kézműves foglalkozással is várják az 

óvónénik és a tanárnénik. Intézményeink és civil 

szervezeteink forró teával, illatos forralt borral, 

meghitt hangulattal várnak mindenkit a karácsonyi 

vásári forgatagba!  

Szeretettel várjuk a család minden tagját! 

 

KARÁCSONYVÁRÓ ÜNNEPSÉG 

 

Sok szeretettel várunk mindenkit 

2014. december 19-én, pénteken 17 órakor 

kezdődő ünnepi műsorunkra a Művelődési Házba! 

Várjuk szeretettel a család minden tagját, 

ünnepeljünk együtt! 

 

KKAARRÁÁCCSSOONNYYII  KKOONNCCEERRTT  
Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves 

családját a Községi Gitár Együttes  

karácsonyi koncertjére, amely  

2014. december 28-án vasárnap 17 órakor lesz 

a Művelődési Házban. 

 

A FALU KARÁCSONYFÁJA  

Az idén felállítjuk a falu karácsonyfáját a Művelődési 

Ház udvarán. Kérjük Önöket, hogy vegyenek részt a fa 

díszítésében, melyet piros és arany színekbe szeretnénk 

öltöztetni. December 8-tól, az állítás után bármikor 

felhelyezhetők lesznek az Önök által hozott díszek. 

Szeretnénk, hogy a község ékeként hetekig 

karácsonyfaként tündököljön, és hirdesse, hogy 

közeledik a szeretet, Jézus Krisztus születésének 

ünnepe. 

 

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS 

köszöneténél kimaradt:  
„köszönjük még a közreműködést Vargáné  

Székely Emesének és Juhász Dora Péternek.” 

ADVENTI GONDOLATOK KARÁCSONY FELÉ. 

Sok szeretettel köszöntök minden Testvért, Falubelit, 

Olvasót! Vasárnap 30.-án kezdődik az adventi időszak a 

karácsonyra, Jézus születésére való készület. 

Miből áll a mi készületünk? A nyilvánvaló dolgokon 

kívül, jó ha a lelkik készületre is időt szakítunk. Jézus 

idén is meg szeretne születni a szívünkben – családunk 

körében.  

Angelus Silesiustól származik az a mondás: „Ezerszer is 

megszülethet Krisztus Betlehemben, ha nem benned 

születik meg, örökre elveszett maradsz.” 

Jó időt szakítani az elcsöndesedésre – csendre – Isten 

tiszteletre – Misére – imaórára – áhítatra – 

lelkigyakorlatra – hajnali misére – Ige olvasásra – 

szeretet szolgálatra – bűnbánatra - gyónásra … stb… 

,hogy felpuhuljon a szívünk, önzésünket kisöpörve hely 

legyen benne a születendő Kisdednek és 

embertestvérnek. 

Hálásak vagyunk Istennek, hogy mi karácsonykor már 

nem csak a gyermek Jézust (Jézuskát) ünnepeljük, 

hanem a mi nagy Urunkat és Királyunkat, aki az ő nagy 

"irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító 

fürdője a Szent Lélek által." /Tit. 3,5/ 

 Nagyon drága ajándékot adott nekünk Isten 

Krisztusban, mégpedig az újjászületés ajándékát. Tied 

már ez az ajándék? 

 "Megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és 

emberszeretete," /Tit. 3,4/ 

Túlmutat a karácsony ünnepe egy Kisded születésén. Mi 

keresztények azt ünnepeljük Karácsonykor, hogy az 

Emmanuel, a Velünk levő Isten végre megszületett. Ő 

az Aki Húsvétkor megvált bennünket a keresztje és 

feltámadása által az örök haláltól. Hála Neki 

mindörökké! 
ÁDVENTI MISEREND (NOVEMBER 23. – 

DECEMBER 21.) 

Szeretettel hívom ezért a Testvéreket minden vasárnap a 

8 órai szentmisére. Advent különleges alkalma, hogy 

hajnali misén köszöntjük az Urat, kimutatva a 

készségünket, mi minden áldozatra készek vagyunk, 

hogy megszülessen a szívünkben. 

Advent idején tehát csütörtök és pénteki napokon 6.00 – 

kor hajnali mise és utána közös reggeli a plébánián. 

Fontos készületi alkalom az adventi lelkigyakorlat. 

Idén Feri Romulusz  - Szanki plébános – látogat el 

hozzánk December 10 – 11 – 12.-én (szerdától – 

péntekig) 17.00 – Gyóntatás – 17.30-tól Szentmise. 

Szép adveni készület Bócsán December 14.-én 16.00-tól 

a Szentmiséhez kapcsolódva lélekemelő zenés 

áhítatunk. Közreműködnek Szlovoda Zsolt orgonán, 

Takács Betti és Kárász István ének. 

Szeretettel várunk Mindenkit!  

Jó felkészülést Adventben, karácsony felé! 

Norbi atya 

SZILVESZTERI RETRO BULI!!!! 
A Nagycsaládosok Bugaci Egyesülete ismét 

SZILVESZTERI RETRO BULIT szervez a Bugaci 
Sportcsarnokban.  

Érdeklődni lehet a Csilla Virágboltban. 
Mindenkit  szeretettel  várunk! 

                                                              NACSE 



TESTÜLETI MUNKA.... 

 
A Társult Képviselő-testület november 27-én 

tartotta soros ülését. 

-  Az ülésen megalakultak a bizottságok. 
Bugac Szociális Bizottsága: 
Kovács Sándorné elnök, Kiss József Adorján  
tag, Fekete József  külsős tag 
Bugac Pénzügyi Bizottság:  
Kiss József Adorján elnök, Szatmári István  
tag, Flóringné Farkas Katalin külsős tag 
Bugacpusztaháza Szociális Bizottság: 
 Gulyás Imre elnök, Néma Attila tag,  
Mészáros Mónika kültag.                                
Társult Pénzügyi Bizottság:  
Kiss József Adorján elnök, Szatmári István tag, 
Csík Attila tag, Flóringné Farkas Katalin külsős 
tag, Melkvi Gábor külsős tag. 

 
A Társult Képviselő-testület: 

 
- Elfogadta a Kiskunfélegyházi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság beszámolóját. 
-   Megalkotta a  szociális  tűzifa támogatás  
helyi szabályairól szóló rendeletét. 
- A korábban indult felülvizsgálat alapján 2015. 
január 1-jei hatállyal megváltoztatta a szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és  
természetbeli támogatásokról szóló rendeletét. 
Az egyedül élő, 70 év feletti nyugdíjasok 
szemétszállítási díjához történő, nem kötelező, 
saját bevételből finanszírozott önkormányzati 
hozzájárulást módosította a következőképpen: 
- a teljes szemétszállítási díjat átvállalja az 
önkormányzat, ha: 

 az igénylő nyugdíja kevesebb, mint a 
mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 
összegének 200%-a (57.000,-Ft) 
- a szemétszállítási díj felét átvállalja az  
önkormányzat, ha: 

 az igénylő nyugdíja több, mint a mindenkori 
legkisebb öregségi nyugdíj összegének 200%-a 
(57.000,-Ft), de kevesebb, mint a mindenkori 
legkisebb öregségi nyugdíj összegének 300%-a 
(85.500Ft) 
-  a szemétszállítási díj támogatását nem tudja 
átvállalni az önkormányzat, ha: 

 - az igénylő nyugdíja több, mint a mindenkori 
legkisebb öregségi nyugdíjösszegének 300%-a 
(85.500,-Ft)  

- Jóváhagyta az önkormányzat 2015. évi  belső 
ellenőrzési tervét. 
- Bugac és Bugacpusztaháza is döntött arról, 
hogy alapító tagként részt vesz a „Kárpát-
medencei Önkormányzatok Szövetsége 
Stratégiai Partnerségi Egyesület" 
létrehozásában. Magyarországról Bács-Kiskun, 
Békés, Hajdú-Bihar, Heves és Jász-Nagykun-
Szolnok megyéből, Székelyföldről Hargita, 
Kovászna és Maros megyékből kerülnek ki az 
alapító tagok. Közös célunk, hogy a 
későbbiekben ebből az egyesületből, egy 
„Kárpát-medencei Európai Területi Társulást" 
hozzunk létre.   
- Feladatul tűztük ki, hogy vizsgáljuk meg a 
bugaci buszmegállóhoz fedett kerékpártároló 
valamint a park és a gyógyszertár sarkához, az 
árkon átvezető átjáró építésének lehetőségét. 

                                            Szabó László 

 

HAMU és SALAK gyűjtése!!!! 
A hamu és a salak eddigi, közterületen 

történő elhelyezésével sok probléma 

adódott: került hamu a gyűjtő mellé, 

elszakadtak a zsákok, egyéb szemét is került 

az edényzetbe. A terület tisztántartása így 

gondot okozott. Ezért december 1-jétől a 

közterületi hulladékgyűjtőbe vagy mellé 

tilos hamut vagy salakot elhelyezni!!! 
 

Kísérleti jelleggel a következő új rendszert 

vezetjük be: 

 

December 8-ától minden páros hét 

hétfőjén összegyűjtjük az utcára reggel 7 

óráig kitett, maximum 20 kg-os, erős 

zsákban elhelyezett hamut, salakot . (Más 

zsákos hulladékot, és a szállításra 

alkalmatlan hamut, salakot tartalmazó 

zsákokat nem tudjuk elszállítani!!!) 

Az első szállítási nap tehát: december 8., 

majd utána kéthetente a páros hetek hétfője. 

(Dec. 8., dec. 22., jan. 5.) 

Kérjük, tartsák be a fenti szállítási 

szabályokat! 

 Amennyiben ez a rendszer jól működik, 

a fűtési szezon végéig fenn kívánjuk tartani.                      

Tisztelettel: 

                       Szabó László 

 



FFIIGGYYEELLEEMM!!  
CSATORNÁZÁS-SZERZŐDÉSEK-HATÁRIDŐ! 

TISZTELT LAKOSSÁG! 
November 30-án lejárt a csatornázáshoz 

szükséges megtakarítási szerződéskötések 

határideje. 

A bankkal egyeztetve sikerült a határidőt 

december 12-éig módosítani. Aki részletfizetéssel 

szeretné kifizetni a csatornázáshoz szükséges 

hozzájárulást, de még esetleg nem kötött 

szerződést, már csak december 12-éig 

pótolhatja. Az ügyfélfogadás az Önök kényelme 

érdekében december 04. és 12. között 

munkanapokon 8-16 óra közt úja megnyílik az 

Agráriroda épületében. December 15-től kizárólag 

egy összegben lehet és kell megfizetni a                

70.000,- Ft lakossági önerőt.  

Fontos tudni, hogy a megtakarítási OTP-LTP 

szerződést kötőknek további költsége nem lesz, 

mert a víziközmű-társulat elvégzi a telken belüli 

bekötéseket. Az egy összegben fizetőknek saját 

költségen kell a telken belüli bekötést 

elvégeztetni.  

Figyelem! Amennyiben a türelmi időn túl, 

azaz december 12-ig nem kerül megfizetésre a 

hozzájárulás, az önkormányzat törvényi 

kötelezettsége azt közadók módjára behajtani!  
A kellemetlenségek elkerülése végett kérjük, 

aki még szeretne élni a részletfizetés lehetőségével, 

december 12-éig feltétlenül kösse meg a 

szerződését vagy fizesse be az egy összegű 

70.000,- Ft-os hozzájárulást!!! 

Szabó László 
 

IV. JUHÁSZ KÁROLY SAKK EMLÉKVERSENY 

 

2014. november 08-án került megrendezésre a IV. Juhász 

Károly Sakk Emlékverseny, Bugacon a Rigó József ÁMK 

Művelődési Házában.  A verseny célja az volt, hogy 

tisztelegjünk Juhász Károly (1966-2010), a Bugaci Diák 

Sport Egyesület Sakk szakosztály vezetőjének emléke előtt, 

valamint a sakkon keresztül ápoljuk a sportbarátságot.  

A 10 órakor kezdődő megmérettetés előtt a versenyre 

érkezők kilátogattak a temetőbe és elhelyezték a virágokat, 

koszorúkat Károly sírjára. Seres László, a Bács-Kiskun 

Megyei Sakkszövetség főtitkára megemlékezett Károlyról, 

a sakk iránti szeretetéről és az abban elért eredményeiről. A 

sakkversenyt Szabó László, Bugac Nagyközség 

polgármestere nyitotta meg, majd Seres László, a verseny 

főbírója, a rapid szabályokról beszélt a játékosoknak. A 

végleges regisztráció után, 60 játékossal történt meg az első 

forduló párosítása. A verseny lebonyolítása 7 fordulóban, 

2×10 perc játékidővel, svájci rendszerben, rapid szabályok 

szerint zajlott. A játékosok sportszerűen játszottak, a 

verseny nagyon jó családias hangulatban telt, mindenki jól 

érezte magát. Az eredményhirdetésen először a 2014-es 

SAKK-MATT versenysorozat díjai kerültek kiosztásra. 

Meghívott vendégünk, Kiri Sándorné a bugaci Rigó József 

Általános Iskola igazgatója adta át a kupákat, érmeket, 

okleveleket és az ajándékokat a helyezetteknek.  

Felnőtt csoport: 

1 hely Juhász Bence 46 pont 

2 hely Kiss József Adorján 32 pont 

3 hely Papp János 31 pont 

Felsős csoport:   

1 hely Csányi Dávid 48 pont 

2 hely Csányi Gábor 38 pont 

3 hely Petróczi Szabolcs 12,5 pont 

3-4 osztályos csoport: 

1 hely Petrovics Tamás 22,5 pont 

2 hely Csernyik Ákos 15 pont 

3 hely Kis - Szabó Adrián 9,5 pont 

2 osztályos csoport:  

l  hely Tajti Bence 44 pont 

2 hely Varga Mihály 34 pont 

3 hely Lesták Viktória 21,5 pont 

1 osztályos csoport:  

1 hely Varga Álmos 32,5 pont 

2 hely Papp Anna 20,5 pont 

3 hely Tánczos Attila 16 pont 

Óvodás csoport:  

1 hely Kovács Emma 4 pont  

2 hely Hajagos Boglárka 3,5 pont 

3 hely Petrovics Máté 1,5 pont 

Az eredményhirdetés második részében meghívott 

vendégünk, Kovácsné Kiss Éva alpolgármester adta át a 

kupákat, érmeket, okleveleket és ajándékokat, a IV. Juhász 

Károly Sakk Emlékverseny díjazottjainak.  
1 hely: Mihók Olivér IM      

2 hely: Juhász Barbara WFM           

3 hely: Keresztes Richárd FM 

Legfiatalabb lány: Kovács Emma                      

Legfiatalabb fiú: Varga Álmos 

Legidősebb játékos: Papp János 

Különdíjban részesültek a legjobb 8, 9, 10, 12, 14 éven aluli 

lányok és fiúk. A verseny teljes végeredménye: 

http://bkmsakk.hu/torna/x_bacs/adat/jk14.txt, A verseny fotói: 

https://www.facebook.com/events/514097288690917/?fref=ts 

A nap folyamán Károly anyukája és családja üdítővel, 

kávéval és frissensült pogácsával kínálta a résztvevőket. 

Marika néni, mint eddig minden évben, finom csokoládéval 

ajándékozta meg a játékosokat. A rekordlétszámú 

Emlékverseny zárásaként, minden játékost, edzőt, kísérőt 

meleg ebéddel, gulyáslevessel és palacsintával 

vendégeltünk meg. Szeretném megköszönni mindenkinek, 

aki eljött megemlékezni és az Emlékverseny létrejöttében, 

szervezésben, a lebonyolításában segített. A támogatóknak: 

a Bugac Nagyközség Önkormányzatának Szabó László 

polgármesternek aki az Emlékversenyt megnyitotta, a Rigó 

József ÁMK Művelődési Ház dolgozóinak, akik a helyszín 

elő- és utómunkálataiban és sok-sok feladatban segítettek, a 

Bugaci Diák Sport Egyesületnek, Kovácsné Kiss Éva 

alpolgármesternek és Kiri Sándornénak a Rigó József 

Általános Iskola Igazgatójának, akik a díjakat átadták a 

győzteseknek, Juhász Károly anyukájának Marika néninek 

és családjának akik támogatásukkal, jelenlétükkel 

munkájukkal támogatták a versenyt.  Seres László 

főbírónak, aki Bács-Kiskun Megyei díjakat ajánlott fel és 

levezette a versenyt, a bugaci játékosoknak és szüleiknek, 

rokonaiknak, akik az ételek elkészítésében és a 

megvendégelésben részt vettek, a családomnak Varga Klára 

WIM első osztályú bírónak aki a regisztrációt és a 

versenyen való bírói munkát látta el, Kulman Anitának aki 

a fotókat készítette, a szüleimnek, akik a főzési munkákat 

irányították és a barátoknak, akik mindenben segítettek. 

Természetesen a 2015-ben is ilyen jó hangulatú, családias 

légkörű, finom ételekkel színesített versenyt tervezünk! 

Várunk Mindenkit Szeretettel!   
                                     Körmendi Etelka 

http://bkmsakk.hu/torna/x_bacs/adat/jk14.txt
https://www.facebook.com/events/514097288690917/?fref=ts

