
 

TISZTELT BUGACI  ÉS 

BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 

OPERETTGÁLA BUGACON 

  

2015. május 30. 

 
Ilyet még a puszta sem látott!!! 

 

Egyedülálló, monumentális operettgála   

 
BUGACPUSZTÁN 

2015. május 30-án /szombaton/ 
19 órai kezdettel!!!! 

 

Hatalmas infrastruktúrával kiépített több 

ezer nm-eres fedett sátor alatt, 1500 néző 

előtt fellép 80 művész, 60 fős nagyzenekar, 

ismert operett és musical énekesek és 

tánckar. 

Az előadás végén 21 órakor különleges, 

fáklyás lovas program!!!  

Az est sztárvendégei: Benkóczy Zoltán,  

Homonnay Zsolt, Polyák Lilla!!! 

Jegyár: 3000 Ft. Jegyek kizárólag 

elővételben kaphatók Bugacon a 

Polgármesteri Hivatalban ( 76/575-100/109-

es mellék), Kiskunfélegyházán a Tourinform 

Irodában Dongó Anitánál, valamint a 

környező települések kijelölt hivatalaiban. 

A rendezvény főszervezője Bugac és 

Bugacpusztaháza Társult Önkormányzata. 

Részletes információk a  

                         www. bugac.hu weboldalon! 

 

Jöjjön el, legyen egy különleges este, egy 

fergeteges előadás részese!!! 
 

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. április /2/ 

 

 

 

 

 

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

FELHÍVÁS! 

Mint arról már idei második lapszámunkból 

értesülhettek olvasóink, Bugac Nagyközség 

Önkormányzata egy emlékkő felállításával szeretne 

méltóképpen megemlékezni néhány, településünk 

történetében sorsfordító dátumról. Ez az emlékkő egy, 

a parkban felállított természetesen hagyott külsejű 

sziklatömb lesz egy hozzá illő környezetben 

elhelyezve, feliratokkal megemlékezve a következő 

fordulópontokról: 

 Pétermonostor megalapítása, megépítése 

 a 100 éves Monostorfalva (Bugac) 

alapítása 

 a 60 éves önálló községgé válás 

 a 40 éves nagyközségi rang elnyerése 

Átadása 2015. június 20-án a falunapon várható. 

Ennek megvalósításához szeretnénk megkérni Önt 

mint magánszemélyt és a vállalkozásokat, hogy 

amennyiben lehetőségük engedi és szíve erre indítja, 

támogassák lehetőségeikhez mérten településünk új 

díszének megvalósítását anyagilag is. 

Ezt megtehetik az önkormányzat OTP 11732071-

15337881 számlájára történő átutalással (emlékkő 

megjegyzéssel) vagy személyesen átvételi 

elismervény ellenében Endre Imrénél (30/305-26-26) 

vagy Endre Gábornál (70/619-91-21). 

Segítségüket előre is köszönjük! 

Endre Gábor 
 

  
ÚÚJJRRAA  BBAABBAA--MMAAMMAA  KKLLUUBB    AA    

MMŰŰVVEELLŐŐDDÉÉSSII  HHÁÁZZBBAANN!!  

 

                   Újra indult a 

BABA-MAMA KLUB 

a Művelődési Házban, szerda délelőttönként 10-12 

óra között. Várunk minden 1-3 éves kor közötti 

kisbabát és anyukáját, egy kis beszélgetésre, a 

babáknak játékra, ismerkedésre. Természetesen, 

ha ennél kisebb babának is van kedve jönni, őt is 

szívesen várjuk.  

 
 

 

XXI. évf. 5. sz.  

http://www.bugac.hu/


 

BÖLCSŐDEI KISGYERMEKNEVELŐ 
 

A bugaci Rigó József ÁMK Óvoda – Bölcsőde 

pályázatot hirdet bölcsődei kisgyermeknevelői 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

- határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege: 

- teljes munkaidő  
 

Pályázati feltétel: 

- kisgyermeknevelő és gondozó szakképesítés 

- szakmai tapasztalat 1-3 év 

- büntetlen előélet 
 

A pályázathoz benyújtandó: 

- szakmai önéletrajz 

- erkölcsi bizonyítvány 

- iskolai végzettséget igazoló okirat  

  másolata 
 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

2015. május 14. napjától 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 8. 

A pályázat benyújtásának módja: személyesen, zárt 

borítékban  a Rigó József ÁMK Óvodájában, a 

vezetőnél, Kovács Sándornénál  (Bugac, Béke u. 13.). 

mb. ÁMK vezető 

 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! 
 

A bugaci Rigó József ÁMK Óvoda – Bölcsőde 

pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör 

betöltésére 
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

- határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkozás jellege: 

- teljes munkaidő 

 A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 

járó lényeges feladatok: 

- óvodapedagógusi feladatok önálló elvégzése    

  munkaköri leírás alapján. 
 

Pályázati feltételek: 

- felsőfokú óvodapedagógusi 

  szakképesítés 

- gyakorlati tapasztalat 1-3 év 

- büntetlen előélet   

- erkölcsi bizonyítvány 

- szakmai önéletrajz 

- iskolai végzettséget igazoló okirat másolata 
 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

2015. június 1-jétől.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 22.  

A pályázat benyújtásának módja: személyesen, zárt 

borítékban a Rigó József ÁMK óvodájában, a 

vezetőnél, Kovács Sándornénál ( Bugac, Béke u. 

13.).  

                                                          mb. ÁMK vezető 
 

ISKOLAI HÍREK 
 

Március 20-án anyanyelvi versenyen voltak alsós 

diákjaink Jakabszálláson. 

Kiemelkedően szerepeltek a 2. osztályosok, akik 

csapatban II. helyezést értek el. A csapat tagjai: 

Tuska Jázmin, Gyóni Csaba, Varga Álmos. 

Egyéniben Tuska Jázmin 2., Gyóni Csaba 8., 

Varga Álmos 17.  A negyedikesek közül Szűcs 

Anna 15., Seregély Dominik 21.helyezést érték 

el .Gratulálunk diákjainknak és az őket felkészítő 

tanító néniknek, Kalmár Piroskának, Szabóné  

Tarjányi Máriának, Juhász Máriának  és Székely 

Gyulánénak.  

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Szülői 

Közösség finanszírozásának köszönhetően új 

virágládákkal szépült az iskola udvara. A 

közösség délutáni programként a diákok 

bevonásával átültette a virágokat. Köszönjük a 

szülőknek: Fehér Vilmosnénak, Banó-Szabó 

Andrásnénak, Vakulya Lászlónénak, Válik 

Csillának, hogy a gyerekeket összefogva szorgos 

munkát végeztek. A virágföldet Antal Jánosné 

Mártikának köszönjük! 

Március 25-én délután az alsó tagozatosok 

Orgoványon vettek részt a hagyományos 

megrendezésre kerülő matematika versenyen. 

Diákjaink közül kiváló eredményt értek el a 

következő tanulók: 

3. osztály: Csendes Kristóf I., Varga Mihály 

VII., Tajti Bence XII. helyezett 

4. osztály: Seregély Dominik III., Szűcs Anna 

VII., Primusz Fanni XX. helyezett 

A versenyen 14 település legjobbjai vettek részt, 

évfolyamonként 40-40 tanulóval. 

Gratulálunk tanulóinknak és az őket felkészítő 

tanító néniknek: Borics Zoltánnénak, Kiri 

Sándornénak. 

 Április 10-én nyolc 2.-os diákunk egy 

sportprogram keretében Maraton Kinizsi –

próbán volt Kecskeméten. Köszönjük Preiszné 

Bene Mónikának, hogy elkísérte a gyermekeket! 
                                                  Iskola vezetősége 

  
 

 

 

Hagyományokhoz híven az idén is megrendezésre 

kerül Bugac-Alsómonostoron a kedvelt „Családi 

nap”, amelyen most is lehetőség lesz főzésre, játékra, 

kikapcsolódásra. Az ideje 2015. május 9-én, 

Alsómonostoron, a játszótéren. Részletes program 

később a honlapon és plakáton. Mindenkit szeretettel 

várunk. 

 

BUGAC-ALSÓMONOSTOR 



      LLAAKKOOSSSSÁÁGGII  TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ--    

TTEERREEPPRRAALLII  BBAAJJNNOOKKSSÁÁGG--DDUUNNAA    

                                        AASSZZFFAALLTT  KKUUPPAA  

2015. április 24-25-26. 

Bugacon kezdenek a terepralisok! 
 

Új, de mégis nagy múlttal rendelkező helyszín 

mutatkozik be a hazai tereprali országos 

bajnokságban: az április 24-26. között sorra 

kerülő szezonnyitó házigazdája Bugac és térsége 

lesz. Mivel a viadal a Közép-Európai Zóna 

Trófea futama is, nem csupán a magyar mezőny 

készül intenzíven a Duna Aszfalt Kupára, de 

külföldről is folyamatosan érkeznek a 

megkeresések. 

Április 24-26. között rendezik meg a 

versenyt Bugac, Bugacpusztaháza és a 

környező települések külterületi földútjain. 

A verseny össztávja 384 km. 

  

A verseny programja: 

 

2015. április 24. /péntek/ 

 

09:00 Versenyzők érkezése, gépátvétel       

          Gokart Hotel, Formont autószalon,  

          Kecskemét) 

16:00 Rajtceremónia (Gokart Hotel,        

          Kecskemét) 

16:30 Prológ rajtja (Kunszállás) 

17:00 Szerviz (Táltos Lovaspanzió, Bugac) 

  

2015. április 25. szombat 

 

09:00 Napi szakasz rajtja (Művelődési Ház, 

Bugac) 

09:13 SS1 rajtja (Bugac-lovaspálya) 

11:40 Szerviz (Táltos Lovaspanzió, Bugac) 

13:13 SS2 rajtja (Bugac-lovaspálya) 

14:40 Szerviz (Táltos Lovaspanzió, Bugac) 

20:00 Élőzenés buli a T-BAND zenekarral,  

          az elmúlt évtizedek legnagyobb retro  

          slágereivel!  

 

Mindenkit várunk, versenyzőket, 

szurkolókat, a belépés ingyenes!  
(Táltos Lovaspanzió, Bugac) 

  

 

 

  

 

2015. április 26. /vasárnap/ 

 

10:00 Napi szakasz rajtja (Művelődési Ház,    

          Bugac) 

10:13 SS3 rajtja (Bugac-lovaspálya) 

11:45 Napi szakasz célja (Táltos    

          Lovaspanzió          Bugac) 

14:30 Díjkiosztó (Táltos Lovaspanzió, 

Bugac) 

 

Éjszakai zárt őrzött parkoló Bugacon a 

Művelődési Ház és a Piaccsarnok között!  

 

A Táltos Lovas Panziónál lévő 

szervízpark ingyenesen, szabadon 

látogatható! Javasoljuk a kilátogatást, 

mert Dakart megjárt csapatokat 

láthatnak élőben, ahogy a versenyre 

készülnek!  

A nap folyamán itt megtekinthetik 

támogatóink, a Formont Autóház és a 

Brill Kft. legújabb modelljeit is. 

 

Ajánlott helyi nézőpontok: 

 

1. Lovaspálya : Látványos rajtceremónia, 

büfé, benzingőz és jó hangulat garantált! Itt a 

pályán körbe, 1 km-s szakasz lesz belátható! 

2. Rekultivált szeméttelep teteje, (Kada 

Elek utca felől megközelítve) büfé, 

benzingőz és jó hangulat garantált!  

Kérjük, hogy a nézőpontokat – különösen a 

rekultivált szeméttelepet – gyalogosan 

közelítsék meg! 

A verseny útvonala titkos, kérjük a nézőket, 

hogy csak a kijelölt nézői pontokon 

kövessék a versenyt, így elkerülhető, hogy 

helyismerettel nem rendelkezve a 

külterületeken védett, vagy magán területre 

tévedjenek, ami akár szabálysértést is vonhat 

maga után! 

A verseny ideje alatt a külterületi földutak 

egy részén útlezárásokra kell számítani. 

A verseny rendezői, ha szükséges, a verseny 

után javítják az utakat az érintett területeken! 

 

A verseny részletes, aktuális információit 

követhetik a  „Duna Aszfalt Kupa Bugac" 

facebook-oldalon, valamint a bugac.hu 

honlapon. 
              Szabó László 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIGYELEM! 


