
 

TISZTELT BUGACI ÉS BUGACPUSZTAHÁZI 

LAKOSOK! 

„Kik messze voltak, most mind összejönnek  
a percet édes szóval ütni el,  

amíg a tél a megfagyott mezőket  
karcolja éles, kék jégkörmivel.” 

(Kosztolányi Dezső) 

 Áldott, békés karácsonyi ünnepeket, szeretteink 

körében eltöltött meghitt pillanatokat kívánunk 

községeink minden lakójának, a 2016-os esztendőre 

pedig erőt, egészséget, örömökben gazdag, boldog új 

évet! 

             Szabó László                 Kerekes László Zoltán   
                                                         

SSZZOOCCIIÁÁLLIISS  TTŰŰZZIIFFAA  
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Önkormányzataink 

szociális célú tűzifa vásárlásához a Belügyminisztériumtól 

3.947.160.-Ft vissza nem térítendő, egyszeri támogatási 

összeget nyert. A támogatásból - önkormányzati 

hozzájárulással kiegészítve 222 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 2015. 

december 16. napjáig lehet benyújtani a Hivatal szociális 

ügyintézőjéhez. A kérelmet a települési  támogatás – 

lakhatásra -, 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 2014. 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, 2016. január 10-ig. A 

támogatási forrás felhasználását követően benyújtott 

kérelmeket el kell utasítani. A tűzifa kiszállításának várható 

ideje: döntést követő 30 napon belül. Felhívjuk az igénylők 

figyelmét, hogy aki a kiszállított szociális tűzifát értékesíti, azt 

az Önkormányzat köbméterenként 15.000Ft+ÁFA és a 

szállítási költség megfizetésére kötelezheti, valamint kizárja 

magát a további önkormányzati segélyekből.  

                                                                                                        

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. december /2/ 

 

    

2015. évi 

KÖZMEGHALLGATÁSOK-FALUGYŰLÉSEK 
 

BUGAC-BUGACPUSZTAHÁZA TELEPÜLÉSEK 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI TISZTELETTEL 

MEGHÍVJÁK ÖNT AZ EZ ÉVI 

KÖZMEGHALLGATÁSOKRA,  FALUGYŰLÉSRE. 
 

HELYE, IDEJE: 
 

december 14-én /hétfő/ 18.00 órakor 

BUGACPUSZTAHÁZÁN /IKSZT ÉPÜLET/ 
 

december 15-én /kedd/ 18.00 órakor 

ALSÓMONOSTORON /ARANYKALÁSZ IRODA/ 
 

december 16-án /szerda/ 18.00 órakor 

BUGACON /MŰVELŐDÉSI HÁZ/ 
 

KÉRJÜK SZÍVES RÉSZVÉTELÜKET! 

Szabó László                                Kerekes László Zoltán 

 

GYALOGTÚRA DECEMBER 27. VASÁRNAP! 

Indulás december 27-én /vasárnap/ 9.00 órakor a Polgármesteri  

Hivataltól /Béke u.10./. 

  Túránk során megnézzük az új SZENNYVÍZTISZTÍTÓ  

telepet működés közben! 

         A karácsonyról maradt ételt, italt és a jó kedvet   

hozzátok magatokkal.  

        Időst, fiatalt, mindenkit szeretettel várunk! 

Szervezők 

EELLAADDÓÓ!!  
 

Bugac és Bugacpusztaháza Társult Önkormányzata értékesíteni 

kívánja a korábban tanyagondnoki feladatokat ellátó 9 személyes 

kisbuszát! 

Adatok:  

Típus:  Volkswagen Transporter T5 2,5 PD TDI RT 

Első forgalomba helyezése:             2004 

Futott kilométer:                       278000 km 

Műszaki érvényesség:                                    2016.02.17. 

A gépjármű megtekinthető 2015. december 18-ig / Szabó László 

polgármesterrel egyeztetve: 06/70-453-7805-ös telefonszámon. 

Az érdeklődők december 18-ig adhatják be vételi ajánlatukat a 

Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének, zárt borítékban. A borítékot a 

Pénzügyi Bizottság bontja fel, december 21.-én.  A legjobb 

ajánlat nyer, amennyiben eléri a testület által - szakértői 

vélemény alapján -  meghatározott,  minimális vételárat!  
              
Várjuk az érdeklődőket!                                                                    

Szabó László 

 

XXI. évf. 16. sz. 
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KÖSZÖNET 

A Rigó József Általános Iskola, a Rigó József 

ÁMK Óvodája, a Szociális Szolgáltató Központ, a 

Nagycsaládosok Bugaci Egyesülete és a Rigó 

József ÁMK Művelődési Ház köszönetét szeretné 

kifejezni a Németajkúak Bugaci Törzsasztala 

tagjainak. Önzetlenségük, segítőkészségük évek 

óta példaértékű: az általuk megrendezett bolhapiac 

bevételét idén  is községünk  intézményei javára 

ajánlották fel. Külön köszönjük Abraham 

Hannalorénak és Kertészné Uredat Dagmarnak, 

hogy összefogói, szervezői voltak a jótékonysági 

eseménynek. Hálás köszönet nagylelkűségükért, 

mindazért, amit Bugac közösségeiért tesznek! 

DANKSAGUNG 

Die Rigó József Grundschule, der Kindergarten von 

Rigó József ÁMK, das Soziale 

Dinstleistungszentrum, der Bugacer 

Großfamilienverein und das Kulturhaus von Rigó 

József ÁMK möchten den Mitgliedern des 

Deutschsprachigen Stammtisches Dank sagen. 

Ihre selbstlose Hilfe und ihr Beistand  ist jahrelang  

vorbildlich. Sie boten die Einnahme des von ihnen 

organisierten Flohmarktes für die Einrichtungen 

unserer Gemeinde an. Besonders danken wir 

Hannalore Abraham und Frau Kertész geb. 

Dagmar Uredat, die die Organisatoren und 

Koordinatoren dieses wohltätigen Ereignisses 

waren. Danke für ihre Großmütigkeit und dafür, 

was sie für Bugac tun. 

ISKOLAHÍREK 
 

November 16-20: a nyílt órák hetén az alsó tagozatban 

nagy érdeklődéssel zajlottak a tanórák. Köszönjük! A 

felső tagozatos szülőket is biztatjuk arra, hogy a 

következő lehetőséget használják ki, és jöjjenek el, 

tájékozódjanak a gyerekek iskolai életéről! 

November 25-én rendhagyó énekórát tartottak a bugaci 

Kálmán Lajos Népdalkör tagjai a hatodik osztályban. 

Köszönjük az ötletet, a megvalósítást, a bugaci népdalt 

Herbály Jánosné Jolika néninek! 

November 27.:  75 gyermek utazott Budapestre az 

Uniqa Lovas Világkupa gyermeknapjára. A program 

költségét pályázati forráson kívül az Önkormányzat is 

támogatta 100000 Ft-tal. Köszönjük! A gyerekeket 

Endre Gábor, Fazekas Szilvia, Fekete Katalin,Fodor 

Béláné, Scoltz Brigitta kísérték. 

Decemberi várakozás: 

December 2-án 3. osztályos németet tanuló diákjaink kis 

karácsonyi műsorral, apró ajándékkal kedveskedtek a 

Németajkúak Bugaci Törzsasztala tagjainak 

megköszönve anyagi segítségüket.  

Fekete Katalin készítette fel a gyerekeket, Juhász Mária 

ötlete-munkája alapján készültek el az ajándékok. 

December 2-án egy újabb bugaci népdallal ismerkedtek 

meg ezúttal az ötödikesek a Népdalkör segítségével. 

Köszönjük a tagoknak és Jolika néninek a jó hangulatú 

énekórát! 

 Vártuk a Télapót is segédjeivel,  köszönjük a Szülői 

Közösségnek, hogy elhozta hozzánk, és köszönjük 

magának Télapónak (és „Buksinak”) is, hogy számos 

tennivalója mellett időt szánt a bugaci iskolásokra! 

A diákönkormányzat Mikulásbulit szervezett december 

5-én. A vidám mulatság 16-19 óráig tartott a gyerekek 

nagy örömére. 

A családórák 2. alkalmára december 8-án került sor az 

5. és a 6. osztályban 

December 8-án Feketéné Papp Éva  és Kalmár Piroska 

kézműves gyermekekkel utazott Budapestre a 

Magyarság Házába, ahol a Betlehemi Jászol kiállítás 

anyagai közé tanulóink munkái is bekerültek. A 

készítők: Bálint Dorina, Bónus Balázs, Csernyik Ákos, 

Fehér Eszter, Ferenczi Sára, Görög Adrienn, Király 

Adrienn, Kovács Emma, Miklósi Bence, Miklósi Erika, 

Nemcsók Martina, Nemcsók Tünde, Oláh Eugénia, Papp 

Viktória, Petróczi Szabolcs, Szécsényi János, Vetró 

Izabella. 

December 10-én Dologné Kovács Izabella pszichológus 

a NEA pályázat keretén belül csoportfoglalkozásokat 

tartott a felső tagozatos osztályokban.  

Készülünk a karácsonyi vásárra, ahol gyermekek 

munkáival, finomságokkal, kézműveskedéssel várjuk az 

érdeklődőket december 11-én!!!! 

Közben zajlik a DÖK teremdíszítő-szépségversenye, 

aminek eredményeképpen az osztályok is karácsonyi 

díszbe öltöznek. 

Az 5. osztályosok készülnek karácsonyi műsorral 

Fazekas Szilvia osztályfőnökük segítségével, hogy igazi 

ünnepi hangulattal kezdhessük meg a téli szünetet . 

Aktuális: 

Tájékoztatjuk a PET-palack gyűjtésben segítőket, hogy 

a befolyt összeget (45 000 Ft-ot) intézményünk a 

pályázaton nyert 8 digitális tábla beszereléséhez 

szükséges eszközök, anyagok beszerzésére fordítja. 

December 12. szombat: tanítás nélküli munkanap 

A téli szünet december 21-től december 31-ig tart, első 

tanítási nap: 2016. január 04. hétfő  

„A világnak azt kívánom, legyen szívében 

karácsony!”  
Falu Tamás szavaival kívánunk 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, 

békés, boldog új évet községünk minden 

lakójának! 
                                   A Rigó József Általános Iskola      
                                          dolgozói és tanulói 

 



ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS 

November 29-én meggyújtottuk az első gyertyát a községi 

adventi koszorún. Az ünnepséget Ruskó Norbert atya és 

Szabó László polgármester gondolatai tették meghittebbé, 

valamint a Gitáregyüttes gyönyörű adventi éneke alatt 

helyezték el az adventi koszorúra községünk civil 

szervezeteinek és intézményeinek képviselői az 

összetartozást, az együtt ünneplést, a közösséget jelképező 

szíveket. 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 

Andinak, Bozorádi Mihálynak és családjának, Dora Péternek 

és Rozikának a süteményeket és forró italokat, Kósa 

Istvánnak a hangosítást, valamint mindazok segítségét, akik 

az előkészületekben közreműködtek.  

AZ IDÉN IS FELÁLLÍTJUK A FALU KARÁCSONYFÁJÁT  

Kérjük Önöket, hogy vegyenek részt a fa 

díszítésében! December 7-től, 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. 

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! 

Borics Krisztina 

 

KÖSZÖNET 
 

A Nagycsaládosok Egyesülete nevében szeretném 

megköszönni  azoknak a tagjainknak és mindazoknak 

akik az idei évben is bármilyen módon segítették az 

egyesületet, akár kétkezi munkájával, akár szellemileg, 

akár anyagilag. Külön köszönöm a Németajkúak Bugaci 

Törzsasztalának akik idén ránk is gondoltak. Nagylelkű 

adományukból tartós élelmiszert veszünk családjainknak, 

mellyel a karácsonyi csomagot még gazdagabbá tudjuk 

tenni. Szeretettel várunk és hívunk mindenkit szilveszteri 

mulatságunkra.  

Itt ragadnám meg az alkalmat ,hogy mind a magam és 

családom illetve az Egyesület nevében  minden Bugaci 

lakosnak és embernek BOLDOG BÉKÉS KARÁCSONYT 

ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET 

KÍVÁNNI! 

                                                 Antal Istvánné 
                                                                              

TTEERREEMMLLAABBDDAARRÚÚGGÓÓ  BBAAJJNNOOKKSSÁÁGG  

                    A Bugac KSE és a Társult Önkormányzat idén is 

megrendezi a téli teremlabdarúgó bajnokságát. Várjuk a 

csapatok jelentkezését 2015. december 10-ig. Minden 

csapat max. 12 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). 

Sorsolás és megbeszélés 2015. december 10-én  

18 órakor a Polgármesteri Hivatalban. 

Tervezett első játéknap 

 2015. december 12. (szombat) 19; 20; 21; óra.  

/Utána minden hét péntekén/ 

Nevezési díj: 18 000 Ft/csoport, amely magába foglalja a 

terembérletet és a záró ebéd költségét. A bajnokságban oda-

vissza játszanak a csoportok egymással. 

Tervezett befejezés 2016. február vége. 

Érdeklődni lehet:  Szabó László (70/453-78-05), 

                             Tholt János Zsolt ( 70/453-91-03) 

 

BURSA HUNGARICA 
Bugac Nagyközség Szociális Bizottsága 2015. novemberi ülésén 

döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

pályázatra benyújtott kérelmekről. 

Bugac Nagyközségben összesen 6 „A” típusú pályázatot nyújtottak 

be, amelyek közül 5 felelt meg a pályázati feltételeknek. 

A szociális bizottság az 5 pályázót támogatásban részesítette, 10 

hónapra összesen 180.000 Ft összegben.  

                                Bugac Nagyközség Szociális Bizottsága  

 

KKÖÖSSZZÖÖNNEETT  

Rigó József ÁMK óvodás és bölcsődés gyermekei és dolgozói 

szeretnének köszönetet mondani Theile Sigrid Dorisnak és 

Karl – Heinznek azért a sok-sok ajándékért, melyet tőlük 

kaptak. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet 

kívánnak:       

                                     Kovács Sándorné és munkatársai 
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

BEFEJEZŐDÖTT A SZENNYVÍZ PROJEKT BUGACON 

 

Lezárult Bugacon a szennyvízcsatorna-hálózat és a szennyvíztisztító telep építése. 

A település történetének egyik legnagyobb beruházása során összesen 19 km (19 190 fm) gerincvezeték, 11 

km (11 323 fm) bekötővezeték és 4,9 km (4 935 fm) nyomóvezeték épül meg Bugacon és Alsómonostoron. 

Ennek köszönhetően 1063 ingatlanhoz jut el a csatorna. A hálózat mellett egy vadonatúj, korszerű 300 m3/d 

kapacitású szennyvíztisztító telep is megvalósul. A projekt kivitelezője a Duna Aszfalt Kft. volt. 

 

A beruházáshoz 1 milliárd 420 millió forint támogatást nyert el Bugac Nagyközség Önkormányzata európai 

uniós forrásból.  

 

A ma és a jövő generációjának közös érdeke a vizek tisztasága, a szennyvizek megfelelő kezelése, a 

használt vízből származó káros anyagok talaj- és vízszennyezésének megakadályozása. Megfelelő 

csatornázás és szennyvíztisztítás híján a szennyvíz a talajvizet, karsztvizeket, élővizeket veszélyezteti, 

amely káros hatást gyakorolhat a környezetre, a természetes élőhelyekre és az emberekre egyaránt. A 

kertekből és zöldségesekből - a talajba szivárgó szennyvízen keresztül - olyan kórokozók juthatnak az 

emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekbe, amelyek károsítják az egészséget. 

 

Magyarországon is érvényes az az EU szabályozás, amely szerint az európai vizek jó minőségét az unió 

teljes területén 2015-ig el kell érni. A vonatkozó irányelvek szerint a 2000 vagy annál nagyobb lélekszámú 

településeken az EU-s szennyvízelvezetési- és kezelési előírások alkalmazása kötelező. A 15 ezernél 

nagyobb lélekszámú településeknek 2010. december 31-ig, az ennél kisebbeknek – ide tartozik Bugac - 

2015. december 31-ig kellett megoldaniuk a szennyvízelvezetési problémákat. 

 
A fejlesztés eredményeként az eddig csatornázatlan település a korszerű szennyvízelvezetés részévé vált 

és ez által az egész falu zöldebb, élhetőbb lett. Emellett egy Európai Uniós színvonalú szennyvíztelep 

őrködik ezentúl a természetbe visszabocsátott vizek tisztasága felett Bugacon. 

 
 
 
 
 


