
TISZTELT BUGACI ÉS 

BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 

 

KÖZMUNKAPROGRAMUNKHOZ, 

KONYHAKERTEKNEK TERÜLETEKET 

KERES AZ ÖNKORMÁNYZAT!!! 
Bizonyára sokan szembesülnek Bugacon is azzal a 

problémával idősek, fiatalok, hogy van kertjük, de 

nincs idejük-módjuk megművelni azt. Olyan 

jelentkezőket keres az önkormányzat, akik szívesen 

venné, ha a parlagon fekvő kertjükön a 

közmunkaprogram keretében konyhakertet 

alakítanánk ki, és azt rendszeresen gondoznánk.  

Számunkra fontos, hogy öntözési lehetőség legyen 

a területen, a használat feltételeinek részleteiről 

pedig az Önkormányzatnál adunk felvilágosítást. 

Ha felkeltettük érdeklődését, kérjük érdeklődjön, 

jelentkezzen!!! 

Személyesen a Hivatalban, Szabó László 

polgármesternél vagy a 70/453-7805-ös 

telefonszámon. Határidő: 2015. február 10. 

KÖZMUNKA MINTAPROGRAM 

VANNAK MÉG SZABAD HELYEK !!!! 

Márciustól három hosszú távú közmunka 

mintaprogram indítására pályáztunk. Programok év 

végéig illetve következő év márciusáig tartanak. 

Programonként 10-10 ember jelentkezését várjuk, 

egy-egy vezetőt is meg fogunk nevezni. 

A három közmunka mintaprogram: 

1. Külterületi utak karbantartása, gallyazása 
(11 fő 2015. márc.01 - 2016. febr. 28. ) 

2. Belterületi járdák javítása és árkok tisztítása 
(11 fő 2015. márc. 01 - 2016. febr. 28.) 

3. Belterületen konyhakertek kialakítása 
(11 fő 2015. márc. 01 - 2015. okt. 31.) 

+Bugacpusztaháza : 5 fő 2015. márc. 01 - 

2015.okt.31. 

Kérjük, hogy akiket érdekelnek a programok, 

jelentkezzenek a hivatalban, a szociális ügyeket 

intéző irodában!  

Jelentkezési határidő:  2015. február 17. 

A helyek megteléséig lehet választani a 

programok közül.  

                                                   Szabó László 

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 
2015. február 

 

 

 

 

 

FIGYELEM!!!! 
Az OTP Bank Nyrt. folyamatosan postázza a 
csatornafejlesztéshez megkötött LTP 
szerződéseket. A szerződések mellett fizetésre 
való felszólítás és csekk is található 
automatikusan.  
Az OTP-től kapott csekkre ne fizessenek 
semmilyen összeget! Az OTP felé az Önök 
nevében minden esetben a Víziközmű 
Társulat fizet.  
Ezért, ahogy korábban is kértük, az 1940,-Ft-
os havi befizetést - vagy átutalással, vagy 
személyes befizetéssel - a Fókusz 
Takarékszövetkezet Bugaci fiókjában tegyék 
meg a Víziközmű Társulat számlájára, minden 
hónap 10-éig, rendszeresen. A befizetéskor 
minden esetben kérem tüntessék fel az érintett 
ingatlan Helyrajzi Számát is. Aki megkötötte 
az LTP szerződést és a Víziközmű Társulat 
számlájára befizette a 89.800,- Ft-ot, annak 
nincs további fizetnivalója. 

Szabó László 

MOZOGJ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! 

Aerobik edzések minden kedden és csütörtökön 19 
órakor a tornacsarnokban:  

 Keddi alakformáló óra : izomerősítés 
különféle eszközökkel (súlyzó, flexi bar, fit ball, 
gumikötél, gumiszalag, expander, step pad, stb.), 
intenzív erő- állóképességi óra! 

 Csütörtöki zsírégető óra: alacsonyabb 
intenzitású (erő) állóképességi óra (eszközös, 
 koreografált, eszköz nélküli) ; has- comb- fenék 
formálás, cardio alacsony tartományban, ritmusérzék 
fejlesztés, stb. 
Ha kihívást érzel magadban, hát és derékproblémával 
küzdesz vagy erős, feszes, szálkás izmokat szeretnél, 
várlak szeretettel dinamikus jóga óráimra minden 
hétfőn 19 órakor az iskola tükörtermében (polifoam 
vagy jógaszőnyeg szükséges)!                        
                                                                Szele Zsófia  

Személyi edző, Gerinctréner, 
Jóga oktató, Aerobik edző  
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EMLÉKKŐ BUGACON 
 

Az alábbi gondolatokat Endre Imre, Bugac 

nyugalmazott  polgármestere, a nagyközség 

díszpolgára juttatta el hozzánk azért, hogy 

tolmácsoljuk a lakosság felé. Az 

„EMLÉKKŐ” felállítását Endre Imre 

kezdeményezése alapján az Önkormányzat 

és a képviselő-testület támogatja, kérjük a 

lakosságot, olvassák el, mondjanak 

véleményt, s ha magukénak érzik, segítsék 

létrejöttét!  
                                               Szabó László 
 

„Tisztelettel köszöntöm bugaci és Bugachoz kötődő 

Kedves Barátainkat, a Hírlevél Olvasóit, amely 

immár 20 éve szolgálja információkkal Bugac 

lakosságát. A 0-dik száma idején még nem 

gondoltuk, hogy ilyen sok évig fennmarad, és 

elfogadott helyi hírközlő lesz, megérve a 20. 

évfordulót. 

Az elmúlt években nagy eredmények évfordulóin 

vagyunk túl úgy, hogy megfeledkeztünk azokat 

említeni, azokról beszélgetni és különösképpen 

azokat megünnepelni. 

Történhetett ez azért is, mert az utóbbi kettő 

évtizedben – minden évben- nagy és igen nagy 

rendezvényeknek adott otthont községünk, amelyek 

elterelték figyelmünket, lekötötték energiáinkat. 

E rendezvények /sorozatok/ : 

Fogathajtó minősítő versenyek, Erős falvak 

versenyei, Lovas fesztiválok, Kurultáj, Ősök Napja, 

Falunapok stb. 

Községünkben folyamatos, pezsgő és színvonalas a 

sport és kulturális élet, amiért elismerés, dicséret a 

szervezőknek. 

Folyamatosan fejlődő községünk sok értékes 

beruházással gazdagodott és gazdagszik ma is, 

aminek mindannyian örülhetünk. 

Szebb, lakhatóbb a település, jobb a komfort-

érzetünk még akkor is, ha most éppen a 

csatornázási munkák miatt átmeneti akadályokkal 

kell megküzdenünk, de ezt szívesen felvállaljuk. 

A fejlesztés, szépítés folyamatos munka. Mindig 

újabb és újabb igények jelentkeznek, amelyeknek 

kielégítése feladatra ösztönöz, teljesítésük pedig 

örömünkre szolgál. 

A nagy évfordulók megünneplésének elmulasztása 

CSORBA, amit javítani, pótolni lehet, kell is, 

amivel méltó emléket állítunk. Hát fogjunk össze! 

A javaslat, hogy: 

a 900 éves Péter Monostor, 

a 100 éves Monostorfalva /Bugac/ alapítása  

a 60 éves önálló községé válás, 

a 40 éves Nagyközség-rang tiszteletére  

 

egy impozáns bugaci EMLÉKKŐ –vet állítsunk a 

Képviselő Testület által jóváhagyandó kivitelben és 

helyen. 

Ez az EMLÉKKŐ talapzaton elhelyezett több 

tonnás (pattintott) kő,  a felsorolt jeles évfordulós 

események feltüntetésével. 

A mű emléket állítana, állít nagy elődeinknek, 

akiknek tisztelettel, hálával tartozunk. 

Természetesen megörökítené az állítókat, 

támogatókat, a hálás utókort. 

Tervezett avatás: 2015. (a Falunap) 

Tisztelettel kérjük azokat, akik az elképzeléshez 

véleményt kívánnak nyilvánítani, esetleg anyagi 

támogatást is vállalnak, szíveskedjenek azt írásban 

jelezni a Polgármesteri Hivatal előtermében ill. a 

Művelődési Ház előtermében elhelyezett 

gyűjtőládába bedobni, vagy telefonon a : 06-30/ 

305-2626 számon jelezni 2015. március végéig. A 

véleményre, javaslatra, kérem írják rá a nevüket, 

lakcímüket és vállalt összeget, amit majd később, 

egyeztetett módon lehet befizetni. 

Köszönettel:                                     Endre Imre”  

Kérjük Önöket, amennyiben 

 lehetőségük van rá, ADÓ-juk 1%-

 val,  ebben az évben is 

támogassák az arra jogosult, Bugacon 

működő civil szervezeteket! 

A támogatható helyi szervezetek listáját és a 

támogatáshoz szükséges adataikat rövidesen 

megtalálják a www.bugac.hu honlapon. 
   

   A BUGACI SAKK KLUB 
 

2015.02. hónaptól minden hét 

csütörtöki napján 
lesz megtartva, a péntekre halmozódott iskolai és 

szabadidős programok miatt.  

Helyszíne a bugaci Művelődési Ház, időpontja 16-19-ig. 

Részletesen: 16-17-ig sakk játék és előadás, 17-18-ig 

számítógépes tanulás és játék, 18 után szabadon 

választott program.  

A SAKK-MATT 2015-ÖS VERSENYSOROZATA 

LEGTÖBBSZÖR MINDEN HÓNAP UTOLSÓ 

CSÜTÖRTÖKI NAPJÁN LESZ MEGRENDEZVE. 

január 31, február 26, március 26, április 30, május 28, 

június 20 Falunap, július 30, augusztus 27, szeptember 

24, október 29, november 07 V,Juhász Károly Sakk 

Emlékverseny, december 17 Karácsonyi Sakkverseny 

Körmendi Etelka 
 

                               

                           

A Művelődési Házba – informatikai pályázatból 

- 4 db számítógépet és 2 db monitort vásárolt 

Önkormányzatunk. A számítógépeket bárki 

használhatja a nyitva tartási időben. 



2015. ÉVI PROGRAMOK 
Február 6. Farsangi Táncház a Művelődési Házban 

Február 7.  Életmódváltás- előadás a Művelődési

 Házban 
Február 13. Óvodás farsangi mulatság 

Február 13-15.          Kultúrházak éjjel-nappal 

Február 14.               Valentin napi bál- az iskolás szülői    
 közösség jótékonysági bálja 

Február 18.               Látványszínház az Idősek Otthonában 

Február 20.               Iskolai farsangi mulatság 
Március 15.               Nemzeti ünnepi műsor 

Március 21.               Érzelmek világa Porkoláb Péter buddhista 

 tanító ingyenes előadása  a Műv. Házban 
Március 31.               Húsvéti készülődés a Művelődési Házban 

Április 11.               Húsvéti családi foglalkoztató az óvodában 
Április 24.               Szent György napi vásár az óvodában 

Április 24-26.            Terep-rally Közép-Európai Kupa forduló 

Április 25.              Hétszínvirág , tehetséggondozó  
 rendezvény az általános iskolás 

 gyerekeknek 

Május 2.                Bugacpusztaházi Majális 
Május 9.               Tavaszköszöntő családi nap   

 Alsómonostoron 

Május 10.               Madarak és Fák napi túra, ürge    
 monitorozás a Nemzeti Park  

 szervezésében 

Május 16.              Abonyi Imre Hajtófesztivál a Lovaspályán 
Május 26.               Óvodás gyermeknap 

Május 28-31.             Operettgála – Zenei programok a bugaci 

 pusztán 
Május 29.               Iskolai gyermeknap, és az Óvodai ballagás 

Június 13.               Iskolai ballagás 

június 19.              Négy évszak túra, éjszakai túra a 
 Bugaci Pusztán a Nemzeti Park 

 szervezésében 

Június 20.              Falunap, a Bugaci Tanyaszínház esti 
 előadásával, és utcabállal 

Július 18.               Vacsora fehérben a Szent István parkban 

Július 26.              Alsómonostori Búcsú 
Augusztus 1.              Magyar Pásztorkutyák Találkozója  a    

 pusztán 

Augusztus 15-16       Ösök napja 
Augusztus  20.           Államalapítás ünnepe a Szent István 

 szobornál 

Augusztus 22.            Monostorok napja a Pétermonostorban, 
 este Utcabál a Művelődési Háznál 

Augusztus 23.            Bugaci Búcsú 

Szeptember 5-6.        Pásztorünnep a pusztán, este a Bugaci 
 Tanyaszínház előadása 

Szeptember 5-12.      Amatőr kézműves Kiállítás a Művelődési 

 Házban 

Szeptember 19.         Bugaci Szüreti Mulatság 

Szeptember 28-tól    Idősek Hete rendezvénysorozat 

Október 5-től     Országos Könyvtári Napok 
Október 10.               Alsómonostori Szüreti Mulatság 

Október 23.              Ünnepi megemlékezés az emlékműnél 

November 7.              Juhász Károly Sakk Emléktorna 
November 14.            Óvodai szülői közösség jótékonysági bálja 

November 29.            Adventi gyertyagyújtás a Művelődési 

 Háznál 
December 5.              Házhoz megy a Mikulás 

December 6.              Nagycsaládosok Mikulás ünnepe 

December 11.             Karácsonyi vásár, Betlehemezés 
December 15.            Mézeskalácsház építés a Művelődési 

 Házban 
December 17.             Karácsonyi sakkverseny 

December 18.             Karácsonyi ünnepség a Művelődési 

 Házban 
December 31.         Szilveszteri bál a Nagycsaládosok 

 szervezésében 

Időpont és programváltoztatás jogát fenntartjuk! 

                             Rendezők 

IISSKKOOLLAAII--  HHÍÍRREEKK   

2014. január 16-án sikeresen zártuk az első félévet. 

Január 23-ig az osztályfőnökök kiosztották a 

tanulók félévi bizonyítványát, amely 2 tanuló 

kivételével eredményes volt.   

 Január utolsó hetében minden osztályban 

megtartásra kerültek a szülői értekezletek, ahol 

személyes keretek között beszélhettek az 

osztályfőnökök a szülőkkel, valamint ismertették az 

előttünk álló feladatokat. Január végén indult a 9 

héten át tartó úszásoktatás,  melynek keretében az 

ötödikesek csütörtökönként,elsőseink péntekenként 

járnak úszni Kiskunfélegyházára. Ezúton köszönjük 

az Önkormányzatnak, hogy finanszírozza a 

gyerekek utaztatását!   

 8. osztályosaink életük egy fontos 

állomásához értek, a továbbtanuláshoz. Megírták a 

központi felvételit, várjuk a visszajelzéseket. Az 

elsődleges hírek nagyon biztatóak! Drukkolunk, 

hogy minden diákunk célba érjen!  

 Január 23-án Virág Mónika Történelmi 

Emlékversenyt rendeztünk a Művelődési Házban, 

ahol 7 csapat közül iskolánk Könyvforgató 

csapata az 1. helyen végzett. A győztes csapat 

tagjai: Bálint Dorina, Csernyik Réka, Fekete 

Heléna, Szűcs Eszter. Gratulálunk a diákoknak és 

az őket felkészítő Megyeri Zsolt tanár úrnak.

 A délután sikerességéhez hozzásegítettek: 

az Önkormányzat, a Művelődési Ház dolgozói, az 

iskola dolgozói, a Virág család, Kósa István,Tóth 

Mariann, magánszemélyek.  

 Nagy jelentőségű és óriási fejlődés az IKT 

eszközök terén, hogy iskolánk 16 db korszerű, 

minden igényt kielégítő számítógépet nyert 

pályázati úton, melyet már birtokba is vettek a 

diákok. Eszköztárunk bővült még 10 db tanulói 

tablettel, mely lehetőséget teremt a modern 

nevelési-oktatái formák megvalósulásához. A 16 db 

vadonatúj gépparkot tovább bővítettük használt, de 

jó állapotban lévő gépekkel, melyhez adomány 

útján jutott iskolánk.   

 Köszönjük a segítséget: Bajnóczi 

Ferencnek, Bolevácz Erikának, Hegedűs Attilának, 

Oláh Dánielnek, Simon Csabának, Simon 

Tamásnak, Szabó Gábornak, Szeginé Szabadi 

Szilviának. Továbbá köszönjük Szabó László 

polgármester úrnak és Szűcs Tibor tanár úrnak, 

hogy az eszközök szállításában segítségünkre 

voltak.                             

Kiri Sándorné                 Fodorné Béláné 



A helyszínen a kiskunfélegyházi Natura Bolt kóstolója lesz, 

Szekeres Lászlóné, Piroska jóvoltából, valamint 

megkóstolhatjuk Körmendi Etelka termékeit is. 

Az előadás ingyenes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

18.30-tól 


