
TISZTELT BUGACI -BUGACI 

BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 

ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK INGYENES 

ÁTVÉTELE 

2017. április 29. (szombat) 

Elektromos és elektronikai hulladékok (tv, hűtő, 

fagyasztóláda, számítógép, mosógép, akkumulátor, 

elemek, fénycső) térítésmentes gyűjtését végezzük az 

alábbi helyeken és időpontokban:  

8:00  - 9:00      Bugacpusztaháza, IKSZT épület -     

                         parkoló 

9:15 -  12:00    Bugac, Önkormányzat épület –  

                         parkoló (hátsó kapu) 

12:15 – 13:00  Bugac – Alsómonostor, vendéglő  

                         és bolt melletti terület 

A megemelkedett logisztikai és hulladék megsemmisítési 

költségek okán, az egyéb veszélyes hulladékok (vegyszeres 

göngyöleg, lakkok, ragasztók, savak, lúgok, növényvédő 

szerek, gumiabroncsok stb) térítésmentes elszállítását, 

Önkormányzataink nem tudják vállalni. Ezen veszélyes 

hulladékok elszállítása, a Design Kft. és a lakos 

(megrendelő ügyfél) között közvetlenül megkötött 

szerződés alapján, térítési díj fizetése mellett történhet.   

Érdeklődni:  Design Kft. (6000, Kecskemét Ipari u. 6)   

Szabó Zita +36 30/399-2707 

Köszönjük megértésüket! 

Szabó László                   Kerekes László Zoltán 
 

FIGYELEM! 

 
2017. április 01. napjától - Bugac Nagyközség közigazgatási területén 

- kizárólagos szolgáltatóként a települési, nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására 
kijelölt vállalkozó a  

Csontos és Fia Kft. (6033. Városföld, Bartók Béla u. 9.), mint 

közszolgáltató 

Elérhetősége:  

Telefon:    06-30-911-77-76 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás díja:  2.585,-Ft/m3 (bruttó összeg). A 2012. 

évi CLXXXV. tv. (a továbbiakban: Hgt.) 33.§ (1) bekezdése alapján 

az Önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az 
ingatlantulajdonosoknál keletkező települési folyékony hulladék 

kezelésére közszolgáltatást szervez és tart fenn. A eredményesen 

zárult eljárás után kijelölésre került közszolgáltató, a Csontos és Fia 

Kft. ( 6033. Városföld, Bartók B. u. 9. sz.) a hulladékkezelési 

tevékenységet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről szóló 438/2012.(XII.29.) Korm. rendelet 
szerint, továbbá Bugac Nagyközség Önkormányzat Képviselő 

Testületének a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 2/2017 (III.07) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 3.§ (1) bekezdése 

alapján helyi kötelező közszolgáltatásként végzi.  

A 2017. tavaszi utolsó salakgyűjtési nap:  

május 2 (kedd) reggel  

/7:00 óráig kérjük, hogy a salakot helyezzék ki./ 

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 

2017. április 

 

 

MÁGNÁS MISKA c. operett a  

NEMZETI LOVAS SZÍNHÁZ 

előadásában 

Bugacpuszta 2017.05.19 (péntek) 19:00 óra 

A megyében egyedülálló, különleges rendezvény!  

2017. május 19-én 19 órától a 

 Nemzeti Lovas Színház 
előadásában láthatják a Mágnás Miska című operettet 

két felvonásban. 

Rendezte és főszerepben:   PINTÉR TIBOR 
 

Jegyrendelés: 

Kizárólag elővételben! A jegyek számozott helyjegyek. 

Jegyár:  5.000 Ft 

személyesen:  Bugaci Közös Önkormányzati 

Hivatalban Csendesné Lajkó Gyöngyinél 

Tel.sz.: 70/463-9841, vagy 76/575-100/109 mellék 
 

Jegyátvétel, fizetési módok:  
 

személyesen készpénzzel  Csendesné Lajkó 

Gyöngyinél  (Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal, 

Bugac Béke u.10) 

Május 15-én készpénzzel az előre megrendelt jegyek 

átvételekor, az alábbiakban megjelölt helyeken: 

Kecskemét: TourInform Kossuth tér 1. 

Telefon +36-76/481-065 

Kiskunfélegyháza: TourInform Kossuth L.u.1 

Telefon: +36-76/562-039 

Kiskunmajsa: TourInform Zárda u. 2 (sétáló utca) 

Telefon +36-77/481-327 

 

Átutalással, átvétel a kijelölt jegyátvételi helyeken 

Kedvezményezett neve:      AranyLó Bugac      

                                            Önkormányzati Kft. 

Kedvezményezett számlavezető bankja: OTP Bank 

Nyrt. 

Kedvezményezett bankszámlaszáma: 

11732071-21182130 

A közlemény rovatba kérjük feltüntetni: 

                          jegyrendelő neve, címe 

A rendezvény helyszínén lévő éttermi  sátorban, finom 

ételekkel és italokkal várjuk kedves vendégeinket. 

Előadás szervezője: AranyLó Bugac Önkormányzati    

                                Kft. 

Támogatóink: 

Sirius Rádió, Juhászteam Product Kft.,Tele –Vill Trade 

Kft., Bugac Puszta Kft.   

 

XXIII. évf. 4. sz. 



OVI-BÖLCSI HÍREK 

 Március 9-én hagyományainkhoz híven Gergely-

nap alkalmából a Maci csoportosokkal meglátogattuk az 

1/b osztályos tanulókat. Egy tanóra keretében az óvodások 

bepillanthattak az iskolai életbe, és be is kapcsolódhattak 

az órai munkába. Ovisaink bátran válaszoltak a tanító nénik 

kérdéseire, és együtt játszottak az iskolásokkal. Köszönjük 

a tanító néniknek, Juhász Máriának és Bodor Fiamettának, 

hogy ilyen csodás élményhez juttatták a 

nagycsoportosokat, akik így még lelkesebben készülnek az 

iskolába.  

 Március 14-én tartottuk az óvodában és a 

bölcsődében a nemzeti ünnepet. Minden csoport készített 

különböző nemzeti színű zászlókat, virágokat, csigákat, 

melyekkel az ünnepség után elsétáltunk a parkba és a Petőfi 

szobor köré helyeztük el.  
 Jászszentlászlón a hagyománnyá vált 

„Szomszédoló” játék délelőttön vettünk részt március 21-

én, ahol „Vásári jelenetet” mutattak be a néptánc szakkörös 

gyermekek Feketéné Szűcs Zsuzsanna és Szikszai Nikolett 

óvó nénik felkészítésével. A műsor tartalma és a ruházatuk 

külön elismerést kapott a zsűri minden tagjától, melyre 

azóta is jó érzéssel és büszkén gondolnak vissza. Ezen a 

napon utazásunkat a Szociális Szolgáltató Központ Falu-és 

tanyagondnoki kisbusza segítette, melyet ezúton is 

köszönünk. 

 Március 28-án a Könyvtárban Húsvétra hangoló 

bábelőadáson vettek részt az óvodások és a bölcsődések. 

 Április 4-én Húsvéti foglalkoztatón vehettek részt 

az óvodás és bölcsődés gyermekek családjaikkal, melyről 

örömmel vitték haza a közösen elkészített munkákat. 

 Április 6-án Szankon az V. Versmondó 

találkozón két nagycsoportosunk, Eszik Hella Mirjam és 

Tarjányi Janka képviselte óvodánkat. A nagy létszámú 

zsűri és közönség előtt is bátran és vidáman adták elő 

verseiket a gyermekek. Minden versmondó jutalomban és 

oklevélben részesült. Eszik Hella Mirjam a zsűri külön díját 

is elnyerte. Büszkék vagyunk óvodásainkra. 

 Április 7-én Anyák napi fényképezkedés volt az 

óvodában és bölcsődében, ahol lehetőség volt családi fotók 

készítésére is. 

 Április 10-én Szülői értekezletet tartottunk az 

iskolába menő gyermekek szülei részére, ahol tájékoztatást 

tartott Kiri Sándorné igazgatónő és a leendő első osztályos 

tanító nénik, Szabóné Tarjányi Mária és Eőriné Tényi 

Tímea. 

 Április 11-én Nyílt napot tartottunk az óvodában. 

Köszönjük a szülőknek az érdeklődést. 

 Lehetőség volt az óvodában a gyermekek 

ortopédiai vizsgálatára, melyet ortopéd-traumatológus 

szakorvos végzett igény szerint. A vizsgálati eredménytől 

függően kedvezményesen juthattak a gyermekek 

gyógycipőhöz.  

 

 A HOR ZRT. húsvéti nyereményjátékot hirdetett, 

melyen a szerencsében bízva rész vettem és sikeresen 

nyertem az óvodásoknak egy „AQUA-PLAY” műanyag 

vizező játékot. 

 Április 21-én az Óvoda és Bölcsőde megrendezte 

a Szent- György napi vásárt, amely a rossz idő ellenére jó 

hangulatban telt el. Köszönjük a szülőknek a sok féle 

finomságot, amellyel hozzájárultak a vásár sikeres 

lebonyolításához. 

 Április 29-én a Hétszínvirág-on „Vásáros” 

jelenetet mutatnak be az óvodásaink Feketéné Szűcs 

Zsuzsanna és Szikszai Nikolett óvó nénik felkészítésével. 

 Az Óvodai és Bölcsődei beiratkozás 2017. május 

16-án és 17-én 8 órától 17 óráig lesz az Óvodában. Sok 

szeretettel várjuk a szülőket és a gyermekeket.     

                                                                 Endre Edit 

2017/2018. évi beiratkozás 

a Rigó József ÁMK Óvoda – Bölcsődébe 

Kedves Szülők! 

          A 2017/2018-as nevelési évre az óvodai és    

                               bölcsődei beíratás 

2017. május  16-án és 17-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. 

- A bölcsődei ellátás a gyermek második életévét 

betöltők részére vehető igénybe. 

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 76/372-520 

 

LOMTALANÍTÁS! 

 

Az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. a korábban 

megszokott módon történő lomtalanítás helyett - a 

szolgáltató továbbra is évente 2 alkalommal végzi, azzal 

a különbséggel, hogy a lakosnak kell megrendelnie a 

lomtalanítást ingatlanához egy előre egyeztetett 

időpontra. 

A lomtalanítás feltétele, hogy az ügyfeleknek a 

szolgáltató felé ne legyen elmaradásuk. Így a 

háztartásban keletkezett, felesleggé vált használati 

tárgyakat, eszközöket, bútorokat egyénileg szállítják el 

az ingatlanból.  

Bugac és Bugacpusztaháza a Csongrádi térségbe 

tartozik. A szolgáltatás a 06/ 20/2463223-as 

telefonszámon rendelhetik házhoz! 



ISKOLAHÍREK 
MÁRCIUS-ÁPRILIS 

 

Március 27-én a DÖK szervezésében sok szép mesét 

hallhattunk iskolánk diákjaitól. Köszönjük a zsűrinek -

Lesták Sándornénak, Kiri Sándornénak, Horváth 

Idának- a munkát. Eőriné Tényi Tímeának, Szabóné 

Kanyó Renátának, Scholtz Brigittának az 

előkészületeket!!! Gratulálunk versenyzőnek, 

felkészítőnek egyaránt! 

Az eredmény: 

I.helyezett:      Papp Zoltán (1.a)       (Kalmár Piroska) 

II. helyezett:   Borbély Boglárka (2.o) (Fodor Béláné) 

III. helyezett:  Fekete Zsuzsanna (2.o) (Fodor Béláné) 

Különdíjasok:   

Acsai Viktória                (1.a)  (Kalmár Piroska) 

Varga Mihály                 (5.o)  (Székely Gyuláné) 

Március 30-án 4. osztályosaink a Kiskun Múzeum 

interaktív foglalkozásán vettek részt 

Kiskunfélegyházán, ahol Móra Ferenc életútjával és a 

Kincskereső kisködmönnel ismerkedtek. Köszönjük a 

kíséretet Szabóné Tarjányi Máriának, Domokosné 

Oroszi Juditnak! 

A 7. osztályosok számára is közel már a pályaválasztás. 

Osztályfőnökük, Feketéné Papp Éva szervezésében a 

Mezőgazdasági Szakközépiskolában jártak 

Kiskunfélegyházán, ahol belekóstolhattak az iskola-adta 

lehetőségekbe, valamint április 5-én a Mercedes-gyárba 

is ellátogattak. Köszönjük szépen Évike néninek a 

programokat!!!! 

A Diákönkormányzat Nyuszi-bulija igazán jó 

hangulatúra sikeredett a tavaszi szünet előtti utolsó 

napon/estén. A talpalávalót Nemes Imre, "Lapi" 

szolgáltatta egy kis hóval/fénnyel keverve, a 

hangosításban Kósa István segédkezett, a fénytechnikát 

Vaska-Potharn Attilának köszönjük, a képeket pedig 

Kiss Gabriellának!!!!Köszönjük a Polgárőrség 

jelenlétét is!!! 

Köszönjük a DÖK-vezetők, valamint minden, az 

előkészületben, lebonyolításban segédkező kollégánk 

munkáját!!! 

Április 20-án Törzsök Enikő, pályaválasztási tanácsadó 

járt nálunk, aki a 6.-os és a 7.-es gyerekeknek tartott 

csoportfoglalkozásokat. 

Már nagyon készülünk a Hétszínvirágra, amelyre az 

iskola, az óvoda és a Művelődési Ház együtt várja 

szeretettel a nézőközönséget!!!! 

Helyszín: 

MŰVELŐDÉSI HÁZ,  

időpont:  

2017. április 29., szombat, 14.00 óra 

 

Versenyeztünk!  

A második tanév is sok szép tanulmányi 

eredményt/versenyeredményt hozott már iskolánknak. 

Amiről eddig még nem számoltunk be: 

Jászszentlászló – népdaléneklő-verseny 

A februárban megrendezésre kerülő alsó tagozatos  

népdaléneklő versenyen  

Fekete Zsuzsanna 2. osztályos tanulónk  II. helyezést 

ért el.  

Felkészítő tanára: Fodor Béláné 

Jakabszállás-helyesírási verseny 

A márciusban több mint 120 diák  részvételével 

megrendezett helyesírási versenyen a 4. osztályosaink 

kiemelkedő eredményt értek el: 

I.hely: Varga Álmos (4.a)-Kalmár Piroska 

V.hely: Gyóni Csaba (4.b)-Szabóné Tarjányi Mária 

VIII. hely: Tuska Jázmin (4.a)- Kalmár Piroska 

A 4. évfolyamon a megjelenő 17 iskola közül iskolánk 

az I. helyen végzett, összetett versenyben (2-3-4. 

osztály) pedig a IV. helyet szereztük meg. 

Orgovány-matematika verseny 

Április 3-án a 12 iskola részvételével megrendezett 

matematika versenyen is büszkék voltunk az 

eredményeinkre: 

I.   Varga Álmos (4.a)-                  Eőriné Tényi Tímea 

II. Gherghel Natália  (3.o)-   Endre Gábor 

VI.hely: Fereczi Sára (3.o)-   Endre Gábor 

Jászszentlászló-történelem verseny 

A „Szent László kora” című kibővített kiskunmajsai 

körzeti , 6. osztályosoknak rendezett versenyen 2 

tanulónk vett részt a következő eredménnyel: 

I.  hely:     Szűcs Anna (6.o)-   Kovácsné Kiss Éva 

II. hely:  Bónus Balázs (6.o)-    Kovácsné Kiss Éva 

Szavalóverseny-     Constaninum, Kiskunfélegyháza 

Az 5-8. évfolyam kategóriájában megrendezett 

szavalóversenyen is szép eredmény született: 

III.hely: Káli Richárd (5.o) –      Székely Gyuláné  

Gratulálunk diákjainknak, felkészítőiknek! 

FRISS HÍR!!! 

III-IV. korcsoportos lány focicsapatunk az április 20-án, 

Baján megrendezésre kerülő DIÁKOLIMPIA megyei 

döntőjét MEGNYERTE, így bejutott az országos 

megmérettetésre!!!!!:) 

Csapattagok: Baranyi Réka, Baranyi Zsófi, Farkas 

Nina, Pallagi Vanda, Seregély Réka, Szálas Jessica, 

Szécsényi Viola, Szűcs Eszter, Tóth Klaudia, Vass 

Virág Gartulálunk a csapatnak és edzőjüknek, Tholt 

Jánosnak!!!! 

                                                   Az iskola vezetése 
 

 



ESEMÉNYEKBEN GAZDAG MÁRCIUS 

Az időskor legszebb ajándéka az emlékezés. Sírva-kacagva 

visszanézni a múltra, melyből sem a jó, sem a rossz nem múlik 

el nyomtalanul és nélküle nincs jelen, nem lehet jövő.  

Köszönöm nyugdíjas társaimnak, hogy ők is így érzik. 

Jelen voltak az 1848-as Forradalom és Szabadságharc 

tiszteletére hazánkért és településünkért felajánlott 

szentmisén, a Petőfi-szobornál tartott koszorúzáson és a 

Művelődési Házban az emlékműsoron. Eljöttek 18-án 

Kunszállásra az Aranyalkony Nyugdíjas Klub fennállásának 

40. évfordulójára rendezett találkozóra. Felidézve a több mint 

30 éve tartó baráti kapcsolatban együtt töltött órák 

felejthetetlen élményeit. 25-én együtt ünnepeltük Arany János 

születésének 200. évfordulóját Herbály Jánosné 

szervezésében, Juhász Árpád tanár úr részvételével, ahol 

bizonyságot nyert, hogy az irodalom, mint művészet lemossa 

a lélekről a mindennapok porát. 

Köszönöm, hogy az emlékek kimeríthetetlen kútjának 

mélyéről feltörő dicső múlt sokunk számára szebbnél szebb 

főhajtást jelentő órát eredményez rohanó világunkban. 

Lesták Sándorné 

ARANY JÁNOS 1817-2017 

„Nekem áldott az a bölcső,  

mely magyarrá ringatott…” 

Március 25-én emlékeztünk legmagyarabb költőnkre. Arany 

János Nagyszalontán született 200 évvel ezelőtt. Országszerte 

versünnepek, megemlékezések zajlanak egész évben. Ki ne 

ismerné nemzetünkhöz szóló verseit, balladáit, a Toldi-

trilógiát…, s fordításait. Több nyelven beszélt, Petőfi testvéri 

barátja, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, irodalmunk 

kimagasló egyénisége – mondta Juhász István tanár úr. 

Őszinte, közvetlen érzelmi mélységben méltatta Arany János 

költészetét, versekkel illusztrálta, igazi irodalmi hangulatot 

teremtett közönségünk számára, s érzékeltette: fel kell nőnünk 

elődeinkhez. Köszönjük Tanár úrnak, hogy ismét eljött 

hozzánk.  

Szabó László polgármesterünk köszöntő gondolatai után 

emlékműsorunk „nyitányaként” iskolánk versmondóitól 

hallottuk a „Családi kör” című verset. Itt köszönöm, köszönjük 

kislányok, hogy számíthattunk rátok: Lesták Viktória, Szűcs 

Eszter, Szűcs Anna, Seregély Réka, Tóth Klaudia, Miklósi 

Erika, Vass Vivien, Papp Viktória, Farkas Nina, Szécsényi 

Viola.  

Örömmel vettünk részt a közreműködésben. Népdalkörünk a 

költő két versét énekelte, Nemzetőrdal és Kondorosi csárda 

mellett. Dr. Mészáros Gyula dalostársunk az egyik 

legjelentősebb balladát; A Walesi bárdok;-at adta elő igazi 

történelmi hűséggel, s nagy sikerrel. Lesták Sándorné 

kolleganőm a „Fiamhoz” című verset mondta el megható 

gondolati mélységgel, szeretettel. Emlékműsorunkat 

„Leteszem a lantot” című versével zártuk, melyben a költő az 

1848-49-es szabadságharc leverése miatt érzett keserűséget, 

fájdalmát fejezi ki.  

 

„Hazát és népet álmodánk, mely 

örökre él s megemleget… 

……………………………………. 

Ha a fa élte megszakad, 

Egy percig éli túl virága.” 
 

Köszönjük Borics Krisztina és segítői lelkes, folyamatos 

előkészítő munkáját. Az emlékműsor meghívóját Herbály 

Melinda tervezte. 

Herbály Jánosné 

XI. ABONYI IMRE HAJTÓFESZTIVÁL 

2017. május 1-én, hétfőn  tizenegyedik alkalommal 

kerül megrendezésre az Abonyi Imre fogathajtó 

világbajnok emlékét megőrizni hivatott 

emlékverseny, melyre tisztelettel hívjuk és várjuk 

az érdeklődőket. 

Verseny kezdete:  

2017. május 1. /hétfő/ 9.00 órakor a

 

BUGACI LOVASPÁLYÁN 
Délelőtt és ebéd után: Amatőr fogathajtók 

versenyét láthatjuk /helyi versenyzőket is/. 

Déli szünetben:  Polgármesterek és      

                                   lovasbarátok hajtása 

Délután: 
16.00 órától  izgalmas, látványos kombinációs 

versenyben mérik össze tudásukat négyesfogatok, 

világbajnokokkal.  

Láthatjuk Őket terepjárót vezetni, kerékpározni és 

természetesen négyesfogatot hajtani. A startnál 

Dobrovicz József és ifj. Dobrovicz József, 

Juhász László, ifj. Juhász László.  

Gyermekeknek egész napos ingyenes kézműves 

foglalkozások, póni kocsikázás, ugrálóvár.  

Minden korosztályt szeretettel várnak a 

rendezvény:  

                                Szervezői 

Fő támogatóink: 

KOCHs Torma Kft. 6100 Kiskunfélegyháza, 

KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt., 

Nissan Hovány: Nissan autókereskedés 
 

A verseny ingyenesen látogatható! 

Bővebb információ: www.bugac. hu 

 

ALSÓMONOSTORON 

Hagyományokhoz híven az idén is megrendezésre kerül 

Bugac-Alsómonostoron a kedvelt „Családi nap”, 

amelyen most is lehetőség lesz főzésre, játékra, 

kikapcsolódásra. Az ideje 2017. május 13-án, 

Alsómonostoron, a játszótéren. Részletes program 

később a honlapon és plakáton. Mindenkit szeretettel 

várunk.                                                    Szervezők 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr8ODQhr_TAhVDWhQKHQvjAH8QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nissanhovany.hu%2F&usg=AFQjCNHA24oJ1NrPBCIRnvjsH4Dbh4NccA
http://www.bugac/

