
  

 

 

 

 

 

TISZTELT BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI 

LAKOSOK! 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! 

A Rigó József Általános Művelődési Központ a 

„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. §. alapján pályázatot hirdet a Rigó József 

ÁMK SZAKÁCS MUNKAKÖR betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott 

idejű 

A foglalkozatás jellege: teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Bugac, Szabadság tér 15., Rigó 

József ÁMK Főzőkonyha 

A felvételi elvárások: szakácsképesítés, szakács 

munkakörben szerzett tapasztalat, magyar 

állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi 

alkalmasság, precíz, önálló munkavégzés, valamint 

elvárás a diétás szakács tanfolyam elvégzésére való 

hajlandóság, előnyt jelent a diétás szakács végzettség. 

Bérezés: a közalkalmazotti bértábla szerint 

Pályázathoz benyújtandó: önéletrajz, szakmai 

végzettséget igazoló bizonyítvány 

A munkakezdés várható ideje: azonnali 

Jelentkezési határidő: 2016. április 30. 

Bővebb felvilágosítás, valamint jelentkezés: 

Endre Edit Intézményvezetőnél személyesen vagy a 

0670/984 98 35-ös telefonszámon. 

Endre Edit 
ÁMK Intézményvezető 

SAKK KLUB HÍREI 

A márciusi SAKK-MATT, szokás szerint sportszerű, remek 

hangulatban zajlott. 

18 bugaci versenyző mérte össze tudását. 

A végeredmény pontjai a helyezés szerint: 

Tholt János 6, Tajti Bence 5,5, Varga Álmos 5, Varga Mihály 

4,5, Petrovics Dominik 4, Tánczos Attila 4, Kiss József Adorján 

3,5, Somogyi Eszter 3,5, Kovács Emma 3,5, Petrovics Tamás 

3,5, Lesták Viktória 3,5, Papp Anna 3,5, Hajagos Boglárka 3, 

Varga Emese 3, Zelei Boldizsár 2,5, Cseri Bence 2, Tánczos 

Tünde 1,5, Kengyel Tamás 1. 

Körmendi Etelka 

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 

2016. április 

 

 

ÉÉRRTTEESSIITTÉÉSS!!   
 

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

ÉRTESÍTI A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY AZ 

ÁLLATI HULLA TELEPHELYE ( DÖGTÉR) 

2016. ÁPRILIS 06-TÓL ÚJRA ÜZEMEL. 

A TELEPHELYRE KISZÁLLÍTOTT ÁLLATI 

TETEMEKET A KONTÉNERBE KÉRJÜK 

ELHELYEZNI ÉS EZT KÖVETŐEN A FEDELÉT 

LECSUKNI. 

FIGYELEM !  

A TELEPEN KIS LÉTSZÁMÚ BAROMFIT ÉS KISTESTŰ 

ÁLLATI HULLÁT SZABAD CSAK ELHELYEZNI. ETTŐL 

ELTÉRŐ ÁLLATI HULLA ELHELYEZÉSE 

SZABÁLYSÉRTÉSNEK MINŐSÜL. 

 

NAGYK ÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

BUGAC 

Tisztelt lakosaink és egyeztető partnereink! 

Bugac Nagyközség Településszerkezeti tervének 

és Helyi Építési Szabályzatának 2015. júliusban 

meghirdetett módosításához elkészült a tervanyag.  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. §. szerint 

megkezdődik a módosítási eljárás  véleményezési 

szakasza.  

Véleményeket vár Önkormányzatunk a Képviselő-

testület 10/2014. Kt. határozatával elfogadott 

Partnerség rend szerint 2016. május 3-ig a 

hirdetőtáblára kihelyezett és az alább közölt web-

helyen elektronikusan is elérhető dokumentáció 

alapján. 

Véleményezési tervanyag elérési helye: 

http://www.ujleptekbt.hu/tervanyag/bugac/folyamatban/

velemenyezesi_tervanyag.pdf 

Véleményeiket elektronikusan epiteshat@atrtnet.hu, 

postán (6114 Bugac, Béke u. 10.) vagy személyesen 

(Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal műszaki iroda) 

juttathatják el az Önkormányzathoz. 

Szabó László 
 

XXII. évf. 4. sz. 

sz. 

http://www.ujleptekbt.hu/tervanyag/bugac/folyamatban/velemenyezesi_tervanyag.pdf
http://www.ujleptekbt.hu/tervanyag/bugac/folyamatban/velemenyezesi_tervanyag.pdf


OVI – BÖLCSI HÍREK 

 Március 8-án Gergely - napozni voltak a 

nagycsoportosok az iskolában, az első osztályosoknál, 

ahol betekintést nyertek az iskolai életbe. 

 Március 9-én nyílt napot tartottunk az óvodában. 

 Március 16-án szülői - csoportos beszélgetésen 

vehettek részt a bölcsődések szülei, amelynek témája: „Ki 

a főnök?” – a szülő és a gyermek mindennapos „harcai”. 

 Március 17-én „Szomszédoló” dramatikus játszóra 

mentek a Nyuszi csoportosok Jászszentlászlóra, Takácsné 

Vörös Ibolya felkészítésével. Ahol a „Kiskakas gyémánt 

félkrajcárja” című mesét mutatták be az ottani 

vendégeknek, amelynek nagy sikere volt. Köszönjük a 

kisbusz közreműködését, valamint a Weisz Dórának a 

gyermekek szállításában való segítségét. 

 Március 21-én Húsvéti foglalkoztatót tartottunk az 

óvodás és bölcsődés családok részére. 

 Március 23-án a szanki szavalóversenyen vehettünk 

részt. Verset mondtak: Acsai Viktória, Deli Márton és 

Eszik Hella Mirjam, akiknek gratulálunk a 

bátorságukhoz. Köszönjük a felkészítést Takácsné Vörös 

Ibolya és Szatmári Anett óvó néniknek. 

 Március 30-án a Maci csoportos fiúk locsolkodni 

voltak az idős néniknél, akik jutalmul húsvéti tojásokat 

rejtettek el a fűben. A keresgélés nagy öröm volt 

mindenki számára. 

 Április 5-én Szülői értekezletet tartottunk az 

iskolába menő gyermekek szülei részére. 

 Április 7-én a jászszentlászlói óvodások érkeztek 

hozzánk „Komálás”-ra a Nyuszi csoportosokhoz. Vidám, 

játékos ismerkedős délelőttöt tölthettünk együtt. 

 Április 12-én a kiskunfélegyházi mozi „Breki, a 

békakirályfi” című meséjét tekinthették meg a középső és 

nagycsoportos gyermekek. Köszönjük Hanni néninek(a 

bolhapiac szervezőjének) az anyagi hozzájárulását a 

vidám délelőtthöz. 

 Április 14-én Anyák-napi fényképezés volt az 

óvodában és a bölcsődében. 

 Április 22-én tartjuk a hagyományossá vált Szent  

György napi vásárunkat az óvodában és a bölcsődében, 

amelyre mindenkit szeretettel várunk. 

TÁJÉKOZTATJUK A KEDVES SZÜLŐKET, HOGY 

AZ ÓVODA ÉS A BÖLCSŐDE 2016. JÚLIUS 4-TŐL 

JÚLIUS 22-IG A NYÁRI KARBANTARTÁSI 

MUNKÁLATOK MIATT ZÁRVA TART. NYITÁS 

2016. JÚLIUS 25-E, HÉTFŐ. MEGÉRTÉSÜKET 

KÖSZÖNJÜK! 

 

 

Endre Edit 
ÁMK intézményvezető 

M E G H ÍV Ó 

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves 
érdeklődőt a Hétszínvirág 

kulturális műsor 10. jubileumi előadására! 
 

Helyszín: Bugac, Művelődési Ház 

- Időpont: 2016. április 23. (szombat) 14 óra 
Fellépők: Rigó József ÁMK óvodásai 

- Rigó József Általános Iskola tanulói 
Lesz vers, néptánc, furulya, zongora, citera, 

mese, dráma 
és a végén egy MEGLEPETÉS! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

MEGHÍVÓ 

Találkozóra hívjuk mindazon iskolatársunkat, akik 

1955-1964 között Bugacpusztaháza Makai tanyai 

iskolába jártak és tanítójuk Rácz Miklós volt. 

 

Helyszín: Erdészet Bugac Felsőmonostor 545. sz. 

 KEFAG Oktatási Központ. 

Időpont: 2016. május 28. 13:30-tól 

Közös estebéd 

Részvételi díj: 3000 Ft/fő 

Jelentkezés: 2016. május 10-ig 

Telefonszám: 06/20/435 88 65  

                          (BÁTYAI KATI, 16:00-19:00 között) 

A szervezést nagymértékben segítené, ha mielőbb 

bizonyossá válna a résztvevők létszáma. 

SZERETETTEL ÉS TISZTELETTEL VÁRJUK A 

JELENTKEZÉSETEKET! 

Szervezők  

 
 

A Nagycsaládosok Egyesülete 2016.04.30-án mozi 

vetítést tart a Művelődési Házban. 

Két filmet fogunk vetíteni:. 

16 órakor a Münó a holdbéli manó animációs 

mesefilmet vetítjük. 

18 órakor A kém című vígjátékot . 

Belépőjegy a helyszínen kapható: 500 ft. A 

büfében popkornt és üdítőt is lehet vásárolni,hogy 

a mozi fílingjét megadjuk. 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk. 

 



 

PAPÍRGYŰJTÉS 

Időpontja: 2016. április 25-29.  

A Rigó József Általános Iskola újra papírgyűjtést 

szervez!!!   

A papírokat az iskola udvarán található konténerbe 

kérjük szépen elhelyezni. Tájékoztatunk mindenkit,hogy az 

ősszel megrendezett papírgyűjtésből befolyt összeget a 

pályázaton nyert digitális táblák osztályokba történő 

felszerelésére fordítottuk.  

Ezúton köszönjük mindenki segítségét és támogatását!   

 Az iskola dolgozói, diákjai 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

Tisztelettel tájékoztatunk mindenkit, hogy 2016. március 

31-én befejeződött az óvoda és az iskola közös 

alapítványának  nyertes NEA-UN-15-SZ 412, NEA- UN 

– M- 613 pályázata, melynek eredményeként jó néhány 

sikeres programot valósítottunk meg. A pályázat 

hozzájárult a sikeres gyermeknap, szabadidős 

tevékenységek lebonyolításához az óvodában és az 

iskolában, segítségével eljutottunk például – egyéb lovas 

program mellett - a Lovas Világkupára, az óvodások 

Csongrádra kirándultak, egészségnapot szerveztek. A 

pályázat támogatta iskola/óvodapszichológus 

alkalmazását, aki egyéni és csoportos foglalkozások 

mellett tartott előadásokat szülőknek, pedagógusoknak 

egyaránt.  

Köszönjük azon önkéntesek munkáját, akik a pályázat 

lebonyolításában, a programok megvalósításában 

segítségünkre voltak, köszönjük az együttműködő civil 

szervezetek segítő hozzáállását! 

Bugaci Óvodás és Általános 

Iskoláskorú Gyermekekért Alapítvány 

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS 

AZ ERDŐ- ÉS SZABADTÉRI TÜZEK MEGELŐZÉSÉRE 

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen 

választanak szabadtéri programot és tevékenységet, 

ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a 

szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a 

száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és 

gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A 

szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi 

gondatlanság.  

A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha 

tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és 

a tűzmegelőzés alapvető szabályaival. 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. 

rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a 

növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy 

kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön 

jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági 

engedély beszerzése mellett – megengedi. Avar és kerti 

hulladék égetését csak az adott település 

önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de 

égetni ebben az esetben is csak a rendeletben 

meghatározott helyen, napokon és módon szabad. 

Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést 

jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a 

tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is 

megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-

főzés a tűz állandó felügyelete mellett. 

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos 

Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM 

rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet 

soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben 

gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. 

Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi 

szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát 

folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. 

Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a 

tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül 

hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt 

jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat. 

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási 

viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz 

kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes 

időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, 

területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat 

rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is 

tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is 

–, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.  

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő 

vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási 

tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi 

hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki. 

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos 

további információkért keresse fel a katasztrófavédelem 

oldalait (http://www.katasztrofavedelem.hu, 

http://bacs.katasztrofavedelem.hu ), vagy a NÉBIH 

Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu). Az 

Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei 

az alábbi linkeken tekinthetőek meg: 

http://www.katasztrofavedelem.hu 

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság 

http://www.katasztrofavedelem.hu/
http://bacs.katasztrofavedelem.hu/
http://www.erdotuz.hu/
http://www.katasztrofavedelem.hu/


  

 

TISZTELT BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSSÁG! 

Segítségre van szüksége, de nem tudja, kihez forduljon? 

Problémáját nincs kivel megosztania, tanácsot kérnie? 

Környezetében ismer olyat, aki segítségre szorulna, de 

eddig nem tudta, hol kérheti azt? 

Nem tudja, milyen ellátásokra jogosult Ön és Családja, 

és az ezekkel kapcsolatos ügyeit hogyan intézze? 

Nehezen igazodik el az ide kapcsolódó nyomtatványok 

kitöltésénél? 

A gyermeknevelésben, családi életében nehézségei 

adódtak? 

Hallott már szolgálatunkról, de nem tudja, hogyan 

működünk? 

Szeretne több információt megtudni 

tevékenységünkről? 

Ezekre a kérdésekre szeretnénk választ adni Önnek, 

ezért Családi- és Gyermekjóléti Szolgálatunk 

LAKOSSÁGI FÓRUM -ot 

tart munkájának bemutatására, a segítségnyújtás 

lehetőségeire, 

2016. április 25-én (hétfőn)  

16:30 órakor 

az IKSZT épületében, 

melyre szeretettel várjuk. 

Jöjjön el, ismerkedjen meg velünk, szakmai 

tevékenységünkkel, és azzal, hogy miben tudunk a 

közösségnek, illetve tagjainak a segítségére lenni, és Ön 

hogyan segíthet! 

Bugac- és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás 

Szociális Szolgáltató Központ- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA – csatlakozva 

Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által létrehozott 

„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei 

országos programhoz – meghirdeti a helyi 

 „A legszebb konyhakertek” – Bugacpusztaháza  

programot 

A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját rokonai vagy 

barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, 

termesszen benne maga és családja számára minél több konyhakerti 

zöldséget, gyümölcsöt. 

A programban történő részvétel feltételei: 

Konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt saját vagy bérelt 

földterületen. 

Nevezési kategóriák: 

Balkon: erkélyen kialakított 

Mini: 50 m2 alatt 

Normál: 50 m2 felett 

Zártkert 1.: zöldség 

Zártkert 2.: gyümölcsös 

Zártkert 3.: vegyes (zöldség és gyümölcs) 

Közösségi: Csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek által megművelt 

kertek. 

Jelentkezési határidő:  2016. május 31. 
Jelentkezés módja: A Jelentkezési lap kitöltése és leadása, vagy online: 

www.alegszebbkonyhakertek.hu 

Jelentkezési lap kérhető és leadható: IKSZT könyvtára, minden 

nap 11-19 óráig (6114 Bugacpusztaháza, Számadó u. 28.) 

Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy 

annak megművelője. 

Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszük a fotók 

készítését a balkonról, kertről, mely segíti bírálók munkáját. Az országos 

díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz! 

Elvárások és egyben bírálat szempontjai: 

1. A kertben minimum 5, az erkélyen, balkonon 5 edényben 

elhelyezett, 3 különböző konyhakerti növény termesztése 

történjen. 

2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki 

igényének megfelelően. 

3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, 

megfelelően gondozott, gyommentes, és egyben hasznos. 

4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el. 

5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő 

legyen. 

6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan 

vezetett Permetezési napló 

7. Előnyt élvez a komposztálás, öko/bio módszerek alkalmazása, 

öntözésnél csatorna/esővíz használata, madárbarát kert 

kialakítása, illetve ha minél több féle fűszer és gyógynövény 

található a kertben. 

8. Külön előny, ha több generáció műveli együtt a kertet. 

Díjazás: Kategóriánként az első három helyezés és indokolt esetben 

különdíjak odaítélése a település szervezésében. 

Eredményhirdetés: 2016. 11. 26. 

További információ: az IKSZT könyvtárában illetve a www.bugacpusztahaza.hu 

oldalon! 

Bugacpusztaháza, 2016.03.30.   Manga Aranka 
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ÉRTESÍTÉS! 
Kedves Szülők! 

A 2016/2017. évi beiratkozás 

a Rigó József ÁMK Óvoda - Bölcsődébe 

 

A 2016/2017-es nevelési évre az óvodai és bölcsődei beíratás 

 2016. május  3-án és 4-én lesz 8-17 óráig  

a Rigó József ÁMK Óvoda – Bölcsődében. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§. (2) bekezdés alapján: 

- A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31-ig betölti a harmadik 

életévét, köteles megkezdeni az óvodai jogviszonyát. 

Az  óvodai –bölcsődei beiratkozáshoz szükséges: 

 a szülő személyi igazolványa, 

 a gyermek személyének azonosítására alkalmas dokumentum (születési 

anyakönyvi kivonat), TAJ –kártya 

 a szülő és a gyermek lakcímkártyája, tartózkodási helyét igazoló 

dokumentuma, 

 nem magyar állampolgárságú szülők/gyermekek tartózkodási jogcímét 

igazoló dokumentuma.  

 valamint a bölcsődébe való beiratkozás feltétele a munkáltatói igazolás, 

amelyet a bölcsődei igénybevétel kezdete előtt szükséges bemutatni. 

 

                                                                                                   Endre Edit 

ÁMK intézményvezető 


