
  

 

 

 

 

 

TISZTELT BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI 

LAKOSOK!  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! 

A Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet - 

tartósan távollevő köztisztviselő helyettesítése céljából - 

SZOCIÁLIS ÜGYINTÉZŐI munkakör betöltésére. 

A köztisztviselői állás azonnal betölthető. 

A köztisztviselői jogviszony határozott idejű, 2017. augusztus 

31-ig szól. 

Illetmény: a 2011. évi CXCIX. törvény alapján. 

Pályázati feltételek: 

középiskolai végzettség, büntetlen előélet, Word és Excel 

felhasználói szintű ismerete 

A pályázat benyújtásának módja és ideje: írásban, önéletrajz és 

iskolai végzettséget bizonyító okiratok másolatával 2016. 

június 20.  

A pályázat benyújtásának helye:  

Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője  

6114 Bugac, Béke u. 10. 

Pályázati felhívás! 

A Rigó József Általános Művelődési Központ Napközi 

Otthonos Óvoda-Bölcsőde pályázatot hirdet a 

bölcsődében - tartósan távollévő dolgozó helyettesítése 

céljából - kisgyermeknevelő-, gondozó munkakör 

betöltésére. 

A jogviszony határozott idejű, kezdete: 2016. augusztus 8.  

Illetmény: a közalkalmazotti bértábla szerint  

Pályázati feltételek: 

a munkakörnek megfelelő iskolai végzettség, büntetlen 

előélet.  

A pályázat benyújtásának módja és ideje: írásban, 

önéletrajz és iskolai végzettséget bizonyító okiratok 

másolatával 2016. június 21. 

Pályázat benyújtás helye: Endre Edit intézményvezető 

Rigó József ÁMK Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde 

6114 Bugac, Béke u. 13. 

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. június 

 

 

 

 

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

PÁLYÁZAT 

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: határozatlan idejű, 

3 hónapos próbaidővel.  

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.  

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

ÁMK Főzőkonyha.  

A felvételi elvárások: magyar állampolgárság, büntetlen 

előélet, egészségügyi alkalmasság, precíz, önálló munkavégzés, 

szakácsképesítés vagy szakács munkakörben szerzett 

tapasztalat, valamint előnyt jelent a diétás szakács végzettség 

vagy diétás szakács tanfolyam elvégzésére való hajlandóság.   

Bérezés: a közalkalmazotti bértábla szerint. 

Pályázathoz benyújtandó: önéletrajz, szakmai végzettséget 

igazoló bizonyítvány. 

A munkakezdés várható ideje: 2016.07.11. 

Jelentkezési határidő: 2016.06.21. 

Bővebb felvilágosítás, valamint jelentkezés Endre Edit 

Intézményvezetőnél személyesen vagy a 0670/984-9835-ös 

telefonszámon. 

 

TÁJÉKOZTATÁS! 

2016. JÚLIUS 4. - 2016. JÚLIUS 22-IG AZ ÓVODA 

ÉS BÖLCSŐDE A NYÁRI KARBANTARTÁSI 

MUNKÁLATOK MIATT ZÁRVA TART. 

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK! 

Endre Edit 

ÁMK Intézményvezető 

MINDEN GYERMEKNEK ÉS SZÜLEIKNEK JÓ 

PIHENÉST KÍVÁNUNK A NYÁRI SZÜNET 

IDEJÉRE! 

Az Óvoda és Bölcsőde dolgozói 

XXII. évf. 6. sz. 

sz. 



ISKOLAHÍREK 

Események - tavasz 

Eredményeinkről, tavaszi versenyeinkről az előző hírlevélben 

számoltunk be. Most nézzük, mi minden történt velünk/nálunk a 

tavasszal! 

Március: 

Nemzeti ünnepünkre a 6. osztályosok készültek ünnepi műsorral 

Feketéné Papp Éva tanárnő vezetésével, Székely Gyuláné , 

Preiszné Bene Mónika, Juhász Árpád segítségével. Köszönet 

érte! 

Elsőseink, és a tanító nénik (Fodor Béláné, Szabóné Kanyó 

Renáta) fogadták a nagycsoportos óvodásokat, akik így 

betekintést nyerhettek az iskola életébe.  

7.-es és 8.-os tanulóink kirándulást tettek a Mercedes-gyárba, 

ahol idegenvezetés mellett megnézhették a gyártási folyamatot. 

Köszönjük a szervezést Szűcs Tibornak! 

Április: 

A hónap első napján két autóbusznyi bugaci diák utazott a 

Fővárosi Nagycirkuszba, ahol varázslatos élményben volt 

részük. Köszönjük a segítséget Borbola Józsefnének, Kiri 

Sándornénak, Pappné Németh Gabriellának, Scholtz 

Brigittának, Szabóné Tarjányi Mária, Tényi Tímeának! 

Nyílt órák hetét tartottunk, örültünk minden szülőnek, aki 

kihasználta a lehetőséget, és meglátogatta gyermeke óráit! 

Megtörtént a 2016/17-es tanévre az első osztályosok 

beiratkozása.  Köszönjük minden leendő tanítványunk 

szüleinek, hogy bizalmat szavaztak iskolánknak!!! Nagy 

örömmel vettük tudomásul, hogy a tankerület engedélyével két 

kis létszámú első osztályt indíthatunk. 

A HÉTSZÍNVIRÁG 10., jubileumi műsora igazi születésnapi 

eseménnyé vált. Köszönjük Mindenkinek, aki részese volt az 

előkészületeknek, külön, kiemelve szeretnénk innen is 

megköszönni Székely Gyuláné és Scholtz Brigitta munkáját, 

akik összefogták a műsor szervezését. 

A Hétszínvirágon debütáltak drámásaink, akiknek előadását 

Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című műve ihlette. 

Gratulálunk a csoportnak és felkészítőjüknek, Pappné Németh 

Gabriella tanító néninek! 

Fogadóórát tartottunk az alsó tagozaton. 

Papírgyűjtést szerveztünk, és ezúton köszönjük a sok-sok 

segítséget!!!!! 

Áprilisban elindult a 3., 4. osztályosok számára a 

„lovasszakkör”, amelyet Önkormányzatunk is támogat. 

Köszönjük ifjabb Juhász Lászlónak és csapatának, hogy 

felvállalták az oktatást, Endre Gábornak pedig, hogy az iskola 

részéről kíséri-oktatja a gyerekeket. 

Május: 

Az első hét az „Anyák napja” jegyében telt, osztályonként 

ünnepeltük az édesanyákat, nagymamákat, negyedikeseink 

pedig műsorukkal a Szociális Szolgáltató Központba is 

ellátogattak. Köszönjük Juhász Mária Ibolya tanító néninek és a 

diákoknak, hogy műsorukkal „örömkönnyeket” csaltak az 

otthon lakóinak szemébe. 

Fogadóórát tartottunk a felső tagozaton. 

Kiskunfélegyházáról érkező szakértők tartottak 

csoportfoglalkozásokat a felsős osztályoknak a következő 

témákban: közlekedési ismeretek, internet veszélyei, elfogadás, 

önismeret. 

A 3.-osok osztálykirándulásával elkezdődött az 

osztálykirándulások időszaka: a tanév végéig minden osztály 

részt vesz egy egynapos kiránduláson, a 8.-osok pedig két napot 

töltenek még együtt egy környékbeli tanyán. Valamennyi 

osztályfőnök pontos, körültekintő munkájának köszönhetően az 

ország különböző tájaira juthatnak le diákjaink. Köszönjük, 

hogy pedagógusaink munkáját a kirándulásokon is segítik 

szülők! 

Május 24-én a petőfiszállási általános iskola drámacsoportja 

mutatta be előadását diákjainknak, amelyet a mi drámásaink 

viszonozni fognak- június elején ők mennek Petőfiszállásra. 

Május 27-én pénteken Gyermeknap alkalmából egész napos 

színes programmal vártuk iskolánk tanulóit. Köszönjük a DÖK 

vezetőinek: Szabóné Kanyó Renátának, Őriné Tényi Tímeának 

szervező munkáját, a Szülői Közösség támogatását, Szabó 

József, Szatmári István, Tholt János segítségét, kollégáink 

munkáját! A gyereknap programját a Bugaci Óvodás és 

Általános Iskoláskorú Gyermekekért Alapítvány által megnyert 

NEA-UN-16-SZ-0498 pályázat támogatta. 

Ugyanezen a napon a tankerület pedagógus-napi ünnepélyén 

munkájuk elismeréseként oklevelet vehettek át következő 

kollégáink: Fodor Béláné, Kalmár Piroska, Kázmér Klára, Kiri 

Sándorné, Székely Gyuláné. Gratulálunk!!!!  

Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy az áprilisi-májusi 

pszichológiai szolgáltatást, valamint a drámaszakkör működését 

Önkormányzatunk támogatta. 

Születtek újabb, kimagasló eredményeink is, mind tanulmányi, 

mind szabadidős foglalkozás terén: 

Fehér Eszter 7. osztályos tanulónk a kecskeméti Madarak és fák 

napja című kézműves-kiállításon különdíjat kapott. Felkészítője: 

Feketéné Papp Éva tanárnő 

Kovács Emma és Fülöp Adorján művészeti alapiskolás (2.o ) a 

gátéri néptánc-minősítő versenyen arany minősítést kaptak. 

Felkészítő tanáruk: Varga Andreas 

A kiskunfélegyházi Dózsa-iskolában, a tankerület iskolái között 

megrendelésre kerülő történelem versenyen kiválóan 

szerepeltek tanulóink. Eredményeik: Fekete Heléna Lilla I. hely 

(8.o), Ónodi Anasztázia II. hely (8.o), Szűcs Eszter I. hely (7.o), 

Banó Szabó Dorina II. hely (7.o). Gratulálunk nekik, valamint 

Vass Vivien 6. osztályos tanulónak is, aki szintén szépen 

szerepelt, valamint felkészítő tanáruknak: Megyer Zsoltnak 

köszönjük munkáját! 

Június: 

Június 1-jén 16 órakor „Iskolába hívogató” címmel a tanító 

nénik csoportfoglalkozásokkal várták leendő kis elsőseinket, 

akik szüleikkel látogathattak el intézményünkbe. A 

foglakozáson megismerkedhettek a szülők és gyermekek az 

őket tanító kollégáinkkal: Fekete Katalinnal, Juhász Mária 

Ibolyával, Kalmár Piroskával.  

Június 2-án Ciróka Bábszínházban voltak bérleteseink Endre 

Gábor és Scholtz Brigitta kíséretében. 

Hátralévő eseménynaptár: 

Június 15. Utolsó tanítási nap 

Június 18. 10.00 Ballagás 

Június 24. 17.00 : Tanévzáró ünnepély 

 

 

Kiri Sándorné 



Kedves Látogatók! 

Ezúton szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy a 

Művelődési Ház 2016. 06. 06-tól 2016. 06. 18-ig 
festés miatt ZÁRVA tart. 

Június 20.-tól pedig sok szeretettel várunk újra 

minden kedves látogatót, érdeklődőt, akkor már 

megszépült bensővel.:) 

Megértésüket köszönjük! Móricgáti vágóhíd csomagoló 

üzemébe munkavállalót keresünk. 

Versenyképes órabér, rugalmas munkabeosztás. 

Érdeklődni: 0630/8483633-as telefonszámon. 

 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HÍREK 

Tiszaalpárra kirándultunk 

A Szociális Szolgáltató Központ Idősek nappali 

ellátását igénybevevő idősekkel 2016. május 31. 

napján Tiszaalpárra a Holt- Tisza partjára 

kirándultunk Kiskunfélegyháza Város 

Önkormányzatának nyaralóházába, a tavalyi évhez 

hasonlóan. 

Az idősek szállításáról a falu- és tanyagondnoki 

szolgálat gondoskodott. A „hosszú” útról érkezőket 

az intézmény nappali ellátásban dolgozó kolléganői 

és az intézmény vezetője várta villás reggelivel 

amihez a tojást Baranyiné Marika néni és 

falugondnokunk Gulyás Imre ajánlotta fel. Ebéd előtt 

sétáltunk, nézelődtünk a parton. Rengeteg élménnyel 

gazdagodtunk, csodáltuk a tájat, sétálhattunk a Holt-

Tisza partján, mindehhez a nyaraló nyugodt és 

kényelmes hátteret biztosított. Feledhetetlen élmény 

volt látni, ahogy betegséget, mozgásbeli korlátokat 

kicsit feledve sétáltak az idősek a parton, nézték a 

virágokat, madarakat, megismerkedtek a sulyommal 

és beszélgettek a helyi horgászokkal.  

Az ebéd a helyi vendéglőből érkezett, a desszertet 

ami három fajta sütemény volt Antalné Marikától 

kaptuk. Az időjárás is kegyes volt hozzánk, 

verőfényes napsütésben volt részünk és az idő olyan 

gyorsan repült, hogy szinte csodálkozva néztünk 

tanyagondnokainkra miért is jöttek már 

értünk…hiszen nótázni is épp hogy elkezdtünk .  

Az élményszerzést, a gyógyulást, és lelki töltődést 

segítő napot ezúton is köszönjük Kiskunfélegyháza 

Polgármesterének, intézményünk fenntartójának 

valamint falugondnokunknak és 

tanyagondnokunknak.  

Rádiné Tabi Anita 

„Királyok városa” Székesfehérvár 

Alig van ország, mely több természeti, történelmi kinccsel 

bírna, mint a Kárpátok által körül ölelt magyar haza. A 

természet megalkotta a maga szépségeit-csodáit és az 

emberi alkotások évszádos remekművei felejthetetlen 

élményt nyújtó látnivalói várják a kirándulókat. 

Útvonalunk első állomása a Középkori Romkert, melyet 

2012-ben Nemzeti Emlékhellyé nyilvánítottak. A 

középkori magyarság Koronázó templomának 

maradványait őrző emlékekről Kulcsárné Németh 

Mariann idegenvezető kedves közvetlenséggel, 

tartalomban gazdag tájékoztatót adott. Velünk volt egész 

nap és helyi ismeretének köszönhetően láttuk: a 

Történelmi órajátékot, a Városház tér nevezetességeit, a 

Szent Korona hiteles másolatát, a Ciszter templom fából 

faragott sekrestyéjét, a Patikamúzeumot, Mátyás 

emlékművet. 

Különleges építészeti-és szobrászati műalkotás a Bory-vár 

– művészi vágynak, munkának, hitvesi szeretnek emléket 

állító Bory Jenő életműve, mely közel 40 évig épült 

rendkívüli akaraterő, munkaszeretet és szorgalom által. „ 

Egy megszállott szobrász szerelme” a sajátságos 

hangulatú középkori vár a XX. sz.-ban /1879-1959/. A 

szerelem emlékműveként is említik. Alkotóját egy egész 

életen át tartó szerelem fűzte feleségéhez, Komócsin 

Ilonához, aki ihlető múzsája is volt a szobrászművésznek. 

A sok látnivalót tartalmazó napunkra Nádasladány 

ámulatba ejtő szépségű kastélya tette fel a koronát. 

Egyetlen nap és mennyi érték abból a tömérdek kincsből, 

mely magyarságunk történelmi múltját és kultúráját őrzi. 

Köszönöm nyugdíjas társaim és vendég útitársak 

szeretetteljes részvételét - „s amit a sír megőriz magában” 

mi ennyivel gazdagabbak vagyunk. 

Lesták Sándorné 

KÖSZÖNET! 

Az Alsómonostori Családi Nap 2016. május 28-án 

került megrendezésre, amelyen remélem mindenki 

jól érezte magát. Ezúton szeretném megköszönni 

azoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak és 

segítettek rendezvényünk sikeréhez. 

Köszönettel: 

Endre Edit 

 



VÁR A BUGACI NYÁRI TÁBOR!!! 
 

A Szociális Szolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálata szervezésében, Bugac 

 és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás támogatásával 
  

7-13 éves gyermekek részére*nyári táborokat szervezünk 
 

1) Tábor: 
szálláshellyel 24 órás felügyelettel, „bentlakással”: 

 

A tábor időpontja: 

2016. július 18. – 2016. július 22. 
A tábor helye: Táltos Lovaspanzió főépület, 

(elhelyezés 2 ágyas fürdőszobás szobákban) 
Tervezett létszám: max. 20 fő/7-13 éves gyermekek/ 

Jelentkezési határidő: 2016. július 01. 
Részvételi díj: 5.000-Ft/gyermek + a reggeli és az ebéd térítési díja  

(a nyári gyermekétkeztetésben részesülőknek ingyenes az ebéd) 

2. Napközis tábor: 
A tábor 3x 1 héten keresztül kerül megrendezésre,  

hétköznaponként  08.00 – órától 16.00 - óráig: 

A tábor időpontjai: 
2016. július 25. – 2016. július 29. 

2016. augusztus 01. – 2016. augusztus 05. 

2016. augusztus 08. – 2016. augusztus 12. 
A tábor helye: 

Rigó József ÁMK Művelődési Ház 
Tervezett létszám: max. 15 fő/hét/7-13 éves gyermekek/ 

Jelentkezni lehet a tábor teljes idejére, illetve egy-egy hétre is! 

Jelentkezési határidő:  
2016. július 15. 

Részvételi díj:  
2.500-Ft/fő/hét + ebéd térítési díja  

(a nyári gyermekétkeztetésben részesülőknek ingyenes az ebéd) 

Napközis tábor szolgáltatásai: 
- 8.00-órától 16.00-óráig gyermekfelügyelet biztosítása, 
 színes programok szervezése mellett 

- Vetélkedők, társasjátékok, kézművesség, lovas program, túrázás, strand 

 
Érdeklődni és Jelentkezni a Szociális Szolgáltató Központban lehet személyesen  

vagy a 76/372-512 telefonszámon: 

Rádiné Tabi Anita intézményvezetőnél, 
és Horváth Klaudia családsegítőnél 

A tábor részvételi feltétele a Jelentkezési lap és Szülői nyilatkozat  

kitöltése és leadása, a részvételi díj befizetése! 

* Elsősorban azon gyermekek jelentkezését várjuk, akiknek a felügyelete nem vagy nehezen 
megoldható a nyári szünetben.  



 

 

 

Bugac Nagyközség és Bugacpusztaháza Község Önkormányzatának képviselő-testületei 2015 évben elkészíttették és elfogadták 

az ÉVEZREDEK ÚTJÁN, Aranymonostor - A bugaci kincsesláda elnevezésű, komplett településfejlesztési terv előzetes 

megvalósíthatósági tervét! Korábbi egyeztetések és előkészítő tárgyalások eredményeként megállapították a testületek, hogy reális 

esély van a tervben leírt mintegy 6,5 Milliárd Ft-os fejlesztés megvalósítására. A megvalósítás valószínűleg több ütemben, több év 

alatt tud teljesülni, különböző 2014-2020-as Európai Uniós pályázati forrásokból és kormányzati támogatásból. 

Fontos számunkra, hogy a fejlesztések önkormányzati tulajdonként jöjjenek létre. Ez a szándék találkozik a kormányzati 

szándékkal. Az így megvalósuló fejlesztés működtetése és hasznosítása által az önkormányzataink plusz saját forráshoz juthatnak, 

segítve ezzel önkormányzataink munkáját, áttételesen javítva az itt élők életminőségét, tehát mindenki részesül pozitív hatásaiból. 

Az előzetes megvalósíthatósági terv két fő fejlesztési területet határoz meg: 

1. Pétermonostor-Aranymonostor fejlesztése. Egy olyan új turisztikai attrakciót és múzeumpedagógiai központot kívánunk 

kialakítani, amely megfelel a mai kor követelményeinek, de mégis hitelesen mutatja be a XII. századi kolostori életet. A 

múzeumban, a múzeumpedagógiai központban a legmodernebb technológiákkal kívánjuk a látogatók számára közelebb hozni,  

átélhetővé tenni történelmünk ezen korszakát, kiemelt figyelmet fordítva a diákcsoportokra- élő történelemórákkal. A feltárási 

területen folyamatos régészeti ásatáson keresztül mutatjuk majd be azt a munkát, amely segíti valós történelmünk megismerését. 

Különleges, egyedülálló attrakcióként tervezzük a kolostor és a bazilika 1:1-es makettjének a felépítését hagyományos 

mesterségek bemutatásával. 

2. KURULTAJ rendezvényre építkezve, egy történelmi emlékpark létrehozása a Kurultaj rendezvényhelyszínén és annak 

környékén, kiegészítve egy lovas rendezvényközponttal. 

Tervezett  programlétesítmények: 

 

I. Szabadtéri régészeti kiállítás: 

- a magyar őstörténet bemutatása (Atilla palotája, hun-avar-magyar régészeti kiállítás) 

-         tematikus tanösvény (jurta telep, földsánc) kialakítása, amely honfoglaló őseink életmódját és anyagi kultúráját mutatja be. 

(régészek, történészek, etnográfusok és antropológusok szakmai irányítása mellett). A jurtákban a kornak megfelelő technikai 

színvonalú szállások kerülnek kialakításra a vállalkozó szelleműeknek. 

-     Hun, avar őseink életének bemutatása bentlakókkal, kapcsolódó régészeti (kísérleti régészeti) bemutató telep, vaskohászat, 

bronzöntés, fegyverkovácsolás, használati tárgyak készítése, kézművesség bemutatása. (A kézművesek korhű viseletben és 

szerszámokkal, korhű anyagokkal dolgoznak. A település csak kívülről tekinthető meg (fotózható), az a látogató, aki be akar 

menni, a bejáratnál korhű öltözéket és korabeli fizetőeszközt kap, bent csak így tartózkodhat.) 

 

II.   Oktatási és konferencia központ kialakítása. 

A téma kutatói számára egy tematikus könyvtár és kutató helységek kialakítása (számítógép terem, rekonstrukciós műhely) 

 

III.    Harcművészeti és lovassportközpont kialakítása.  
A területen a történeti emlékpark mellett egy lovasíjász és íjász gyakorló és bemutató pálya is felépülne, a hozzá tartozó 

lelátókkal. A lelátók kialakítása a tájba illeszkedő módon, egy honfoglalás-kori földvár sáncait imitálja, a gyakorlótér felőli 

oldalon széksorok elhelyezésével. Itt kapnak helyet a kiszolgáló épületek, raktárak. Az istállókban, az őshonos magyar lófajták 

mellett, a honfoglaló őseink lovát, az „aranyszőrű paripát” akhal teke lovat is láthatnak az ide látogatók. Lovaglási lehetőség, 

íjászati lehetőség, lovasíjász és íjász harci bemutatók, harci akadálypálya a vállalkozó kedvűeknek (a kalandparkok mintájára). A 

lovassportok számára gyakorló és versenypályák kerülnek kialakításra. 

A két kiemelt fejlesztés mellett a Kiskunsági Nemzeti Park is jelentős fejlesztéseket tervez a Bugaci-törzsterületén, amely a 

XVIII- XIX. századi betyárvilágot és rideg állattartó kultúráját kívánja bemutatni. 

Ez a három kiemelt fejlesztési terület - a turisztikai lehetőségek mellett- olyan oktatási központ létrejöttét is jelenti, ahol a diákok 

élményalapú tudást szereznek történelmünk jól elkülöníthető más-más szempontból érdekes időszakairól, ezért  kapta a fejlesztés 

a „Zarándoklat a századokon át” alcímet!Képviselőtestületeink elkötelezettek abban, hogy megvalósítsák ezt a grandiózus, 

komplex településfejlesztési tervet, amely- megvalósulása esetén- a település jövőjét nagymértékben pozitívan befolyásolja. Az 

előzetes megvalósíthatósági terv olyan kérdésekre ad választ, amelyek nap mint nap felmerülnek: milyen intézkedésekkel lehet 

élhetőbbé tenni kistelepülésünket? Azokhoz honnan szerezzünk saját bevételt?  

Hogyan tudjuk megállítani helyben a népesség fogyását? Hogyan tudunk munkahelyeket teremteni? Milyen munkát tudunk adni a 

nyelveket beszélő fiataloknak? Milyen jövőképet tudunk felvillantani az itt élő, családalapítás előtt álló fiataloknak? 

Képviselő-testületeink az előkészítések, tervezések után döntöttek, hogymegvásárolják az előzetes megvalósíthatósági 

tervben meghatározott, fejlesztésre szánt területeket, hogy biztosítsuk az önkormányzati tulajdonú fejlesztést lehetőségét! 

 

A Pétermonostor-Aranymonostor fejlesztéséhez szükséges területek,: 

 
-     046/22 HRSZ-ú szántó, melynek területe: 3,349 HA, a teljes terület megvásárlása szükséges, 

-     047/5   HRSZ-ú szántó, legelő melynek területe: 69827 m2, amiből 3 Ha megvásárlása szükséges. 

-     047/7   HRSZ-ú legelő melynek területe: 16,245 HA, amiből 3,038 Ha megvásárlása szükséges. 

-     047/6   HRSZ-ú erdő, melynek területe: 2,183 HA, a teljes terület megvásárlása szükséges. 

 

Ezen, 11,57 HA-nyi területek megvásárlásáról döntött a testület és megegyezett az eladókkal. Az összes vételár: 23 Millió Ft.  

A telekalakítások, szerződések folyamatban vannak. A 047/2 HRSZ-ú, több, mint  1 Ha területű romkert  már önkormányzati 

tulajdonban van, így a vásárlásokkal több, mint 12,5 HA fejlesztési terület jött létre. 

ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTAAIINNKK    IINNGGAATTLLAANNVVÁÁSSÁÁRRLLÁÁSSAAII  



 

A történelmi emlékpark, a Kurultaj rendezvényhelyszín és lovas rendezvényközpont fejlesztéséhez szükséges területek: 

-       0316/11 HRSZ-ú erdő és épület, melynek területe: 8,588 HA, (Táltos Panzió melletti erdő+a több mint 10 éve rajta lévő, de a   

        térképen nem bejegyzett 22 boksz-os istálló, faházzal és aszfaltos úttal, valamint mélyfúrású kúttal) 

-       0316/5, 0316/13,0316/6 HRSZ-ú kivett gazdasági épület, udvar, út melynek területe: 2,254 HA, (Táltos   

        Panzióval és 5 db összesen 690 m2 faházzal) 

-       0316/2, 0316/8, 0316/15, 316/16, 0316/7, 0316/10 HRSZ-ú kivett tanya, gazdasági épület, erdő melynek    

         területe: 10,370 HA, (Bugaci csárda épülete, erdők és a kiszolgáló épületek) 

-       0364/12 HRSZ-ú legelő, melynek területe: 14,285 HA, (Kurultaj helyszíne, a több mint 10 éve rajta lévő,   

        de a térképen nem bejegyzett istállóval) 

 

A fenti ingatlanok, Bugaci Csárda, Táltos Panzió, Faházak és a Kurultaj rendezvényhelyszín megvásárlásával, egy 35,5 Ha-os, 

önkormányzati tulajdonban lévő fejlesztési terület került megvásárlásra, összevonásra. Az összes vételár minden ingatlan 

tekintetében, teljes berendezéssel: 144 Millió Ft. 

Az Önkormányzatok leszögezik, az ingatlanok, fejlesztési területek megvásárlását, azzal a céllal hajtják végre, hogy lehetőséget 

teremtsenek egy 6,5 milliárd forintos komplex településfejlesztés megvalósulásának!  

A „ BUGACI KINCSESLÁDA” – Bugac komplex településfejlesztési tervének I. üteme: Aranymonostor és a Látogatóközpont 

turisztikai fejlesztése várhatóan a 2016-ban kiírásra került megyei TOP turisztikai forrásból fog megvalósulni. Az I. ütem 

megvalósítására benyújtottuk pályázatunkat, amely befogadásra került: 1 Milliárd 256 Millió Forint projektösszegben, melyből a 

támogatás összege megközelítően 1Milliárd Forint. 

 A pályázatban van lehetőség előkészítési költségként, ingatlanvásárlás elszámolására. Tehát várhatóan az „Aranymonostor” 

projekthez megvásárolt ingatlanok vételárának egy része majdan elszámolható lesz és visszakapják Önkormányzataink. 

 

Fontos kérdés az ingatlanok hasznosítása, amely szintén nem veszélyeztetheti a kötelező feladatellátásunkat, sem a nagy projekt 

megvalósulásáig ,sem utána. 

Mi most, a projekt megvalósulásáig tartó időszak hasznosításával tudunk foglalkozni, mert pontosan nem ismert a megvalósuló 

projektelemek összetétele és azok üzemeltetési szerkezete. Ezek menet közben a projekt részeként kerülnek kidolgozásra. 

 

Megpróbáltuk - sok-sok egyeztetés után- a legegyszerűbb üzemeltetési, hasznosítási elképzeléseket leírni, azokat, amelyeket a 

korábbi évek tapasztalatai és szerződései alapján biztosan meg lehet valósítani, ezáltal tervezhetők és jól ellenőrizhetők. Csak a 

biztos bevételeket számoljuk, nem akarunk abba a hibába esni, hogy a lehetőségeket előre forintosítva túlárazzuk a bevételeket és 

túltervezzük az emberi erőforrás szükségleteket:Minimális bevételi tervek mellé minimalizált kiadások. Meggyőződésünk, hogy 

innen lesz felfelé! 

Az elmúlt években sokat tettünk annak érdekében, hogy olyan rendezvények házigazdái legyünk, melyekre lehet építeni, amelyek 

egy alap-működési feladatot és bevételt jelentenek az üzemeltető, a szervezési feladatokat az önkormányzatoktól átvevő, 100%-

ban önkormányzati tulajdonban lévő, bejegyzés alatt álló AranyLÓ Bugac Önkormányzati KFT számára. 

A  korábbi évek tapasztalatai alapján a következő bevételekkel számolhatunk: 

-       Tereprally Európa Bajnokság: 500.000 Ft 

-       Operett Gála: 1.250.000 Ft 

-       Kurultaj: 2.540.000 Ft 

-       Kurultaj építés: 500.000 Ft 

-       Bérleti díj: 500.000 Ft 

-       Földalapú támogatások: 1.000.000 Ft 

-       Mindösszesen: 6.290.000Ft/év 

 

Ezen, minimálisan számolható bevételekből kívánjuk megszervezni az éves működést és fenntartást. 

Előre gondolkodva, hogy az indulást segítsük, benyújtottuk és elfogadásra került egy Start mintaprogram a közfoglalkoztatás 

keretében, amely önkormányzati ingatlanok felújítására irányul. Tehát 2016 tavaszától egy éven keresztül 10 embert tudunk 

foglalkoztatni az ingatlanokon. Munkabérük 100%-ban finanszírozott és munkájukhoz, a felújításokhoz, szépítéshez mintegy 

3.600.000Ft értékben tudunk anyagot vásárolni, szintén 100%-os támogatással. Elsődleges feladatuknak gondoljuk, hogy nyár 

elejére olyan állapotba hozzuk a faházakat, hogy alkalmas legyen iskolás csoportok fogadására. Emellett jelentős famennyiség 

kerülhet ki az erdőterületek tisztításából, ritkításából, amely bevételt jelent az üzemeltetőnek. Azt gondoljuk, ha 

közmunkaprogram keretében rendbe rakjuk, (festjük, mázoljuk, takarítjuk, füvesítjük, virágosítjuk, felújítjuk, szépítjük), belakjuk 

a több év óta üresen álló épületek és környezetüket, már jelentős értéknövekedést érünk el. Ez valójában mérhető haszon, hiszen 

az önkormányzatok ingatlan vagyonának értéke növekszik. 

Az új önkormányzati Kft több területen kell, hogy kihasználja a megvásárolt ingatlanok kínálta lehetőségeket. 

Elsősorban a már bejáratott rendezvények szervezése, bonyolítása: Tereprally Európa bajnokság, Operett Gála, Kurultaj, Ősök 

Napja. 

 

 A Táltos Panzió alkalmas különféle rendezvények, ballagások, osztálytalálkozók, konferenciák, születésnapok, eljegyzések, 

esküvők szervezésére is. 

A helyi turisztikai látnivalókat bemutató komplett, különböző szolgáltatási szintű egynapos kirándulások összeállítása és azok 

értékesítése, elsősorban oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek. 

A Pétermonostor-Aranymonostor, mint turisztikai attrakció bemutatásának kidolgozása, látogatók szervezése. 

Meg kell vizsgálni egy térségi turisztikai szolgáltató iroda alakításának lehetőségét. 

A faházak alkalmasak gyermektáborok szervezésére. 



A Kurultaj helyszíneként, ideális hely hagyományőrző jurta táborok szervezésére a Magyar-Turán Alapítvánnyal közösen.                      

(9 jurtával rendelkezünk, közte közösségi térnek is alkalmas óriásjurtákkal).  Feladata lesz, az önkormányzat és a helyi civilek 

pályázatainak koordinálása, bonyolítása, kifejezettem szem előtt tartva a rájuk bízott ingatlan vagyon fejlesztésére, azok 

hasznosítására, üzemeltetésének megkönnyítésére irányuló pályázatokat. (pályázatos időszakban kb. 1.000.000 Ft/év szolgáltatást 

vásároltunk külsős cégektől) 

Önkormányzati rendezvények vendéglátásának szervezése  ( idővel) 

A projekthez kapcsolódóan két másik ingatlant is megvásároltak önkormányzataink. 

-       933/3, 934/6, 934/3  HRSZ-ú kivett lakóház, udvar, beépítetlen terület, melynek területe: 8579 m2, ( Csenki iskola 

és mellette lévő telkek) Vételi ár: 8.000.000Ft. 

-       A 0320/8, 0320/14, 0320/27 HRSZ-ú kivett tanya, legelő, szántó, melynek területe: 2,622 HA,(Petróczi tanya és a 

mellette lévő földek) Vételi ár: 7.000.000Ft. A későbbiekben itt, turisztikai fogadóépületet, élő tájházat kívánunk 

kialakítani. 

Mindkettő területen már 2016-ban folytatni tudjuk a kertészeti közmunkaprogramunkat. 

 

A fenti információk mögött több éves, sok-sok egyeztetés, rengeteg munka, tervezés áll. A megvalósulandó 

NAGYPROJEKT még több munkát igényel majd Önkormányzatainktól. A megvalósulás folyamán a tájékoztatás mellett 

számítunk egész Bugacra, Bugacpusztaházára, az itt élők együttműködésére, hiszen mindez azt jelenti, hogy Bács-Kiskun 

megye turisztikai központját Bugacon kívánja megvalósítani, ami óriási lehetőség, s amellyel az itt élőknek élniük kell! 

Szabó László 
 

 

 

Az elmúlt időszakban 2 pályázatot is benyújtott önkormányzatunk. 

 

1. A Megyei Területi Operatív Program keretében, kiírásra került a: T.O.P.-4.1.1-15 Egészségügyi 

alapellátás infrastrukturális fejlesztése című pályázati felhívás.  
 

Hosszas egyeztetések és tervezés után benyújtottuk pályázatunkat egy „Összevont, központi egészségügyi 

centrum építésére”. A tervek szerint az új épület a parkunkban, a gyógyszertár és a templom közötti sarokban 

kap helyet, melyben kettő új orvosi rendelő, egy új fogorvosi rendelő és egy új védőnői tanácsadó 

kerül kialakításra a működéséhez szükséges terekkel. A fejlesztés a tervek alapján 80 Millió Ft-ba kerül majd 

és 100%-ban támogatott, tehát nem igényel önerőt. Sikeres pályázat esetén, legkésőbb 2017 

tavaszán megkezdődnek a munkálatok. Ebben az estben az új egészségügyi centrum, amely mindenben 

megfelel a mai kor követelményeinek, (akadálymentesítés, megújuló energiák használata) 2018 nyarán 

megkezdheti a működését. 

 

2.       A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kiírta a: VP-6-7.4.1.1-16  

 

A vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése 

című pályázati felhívást. Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be - A Bugaci „öreg” csárda megmentése 

funkcióbővítéssel a kultúrának és a hagyományoknak” címmel. A pályázatból a nádtetők felújítását, a 

nyílászárók felújítását, az elektromos hálózat felújítását és egy 12 KW-os földre telepített napelem parkot 

kívánunk építeni. A projekt tervezett teljes költsége 74 Millió Ft, melyhez 8,8 Millió Ft önerőt kell biztosítani. 

Sikeres pályázat esetén, legkésőbb 2017  tavaszán megkezdődnek a munkálatok. A fejlesztés eredményekét 

Bugac település történelmét, hagyományait, kultúráját és értékeit bemutató új turisztikai látnivaló jön létre, 

amely közösségi rendezvények szervezésére is alkalmas lesz. Így a Bugaci „öreg” csárda épületegyüttese, 

amely a kiskunsági puszták emblematikus épülete megmarad az utókor számára. 

Szabó László 
 

 

 

Idei Falunapunkat július 09-én, szombaton rendezzük községünkben.  Részletes programjainkról a következő 

hírlevélben olvashatnak majd. Idén is várjuk az itteni családokat és a vendégeket is, az eddigiekhez hasonló 

színes, változatos programokkal, hiszen most is arra törekszünk, hogy minden korosztály megtalálja a 

kikapcsolódási lehetőséget rendezvényünkön! Idén is lesz főzőversenyünk, ahol szabadon választható, 

otthonról hozott hússal, bográcsos ételeket várunk. Idén is tartunk sakkversenyt, valamint strandfoci versenyt. 

További programjaink között szerepelnek: Csodák palotája előadás, bábelőadás, a bugaci gyerekek 

bemutatásai, mint dráma, aerobik, judo, rocktáboros rockzenekar, aminek bugaci gyerekek is tagjai. 

Napközben pedig veterán autókat is láthatunk.  Sztárvendégeink: Gáspár László és Szabó Ádám. 

Falunapunkat, a szokásos módon, utcabállal zárjuk.  
Sok szeretettel várunk mindenkit! 

                                                                            

TTOOVVÁÁBBBBII  PPÁÁLLYYÁÁZZAATTOOKK!!  

FFAALLUUNNAAPPII  EELLŐŐZZEETTEESS    



 


