
                      
TISZTELT BUGACI 

BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

HUMÁN KAPACITÁSOK FEJLESZTÉSE 

SZANKON ÉS TÉRSÉGÉBEN 

 

Szank Községi Önkormányzat és konzorciumi 

partnerei európai uniós forrásból 498,73 millió forint 

vissza nem térítendő támogatásban részesültek. Ebből 

az összegből a Széchenyi 2020 program 

keretében megvalósuló EFOP-3.9.2-16-2017-00010 

kódszámú „Humán kapacitások fejlesztése térségi 

szemléletben” című projekt célja, hogy a 

településméretből adódó társadalmi hátrányokat 

mérsékelje 

és javítsa a térségben élő gyermekes családok minőségi 

humán közszolgáltatások hozzáférését. 

 

A cél elérése érdekében konzorciumi partnerség jött 

létre Szank Községi Önkormányzata vezetésével. 

Konzorciumi tagok: Szank Községi Önkormányzat, 

Kiskunmajsa Város Önkormányzata, Csólyospálos 

Község Önkormányzata, Jászszentlászló Község 

Önkormányzata, Kömpöc Község Önkormányzata, 

Móricgát Község Önkormányzata, Bugac Nagyközség 

Önkormányzata, Bugacpusztaháza Községi 

Önkormányzat, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, 

Grassroots Sport Oktatás-módszertani és 

Kutatásfejlesztési Nonprofit Kft. 

 

Szankon, Kiskunmajsán, Bugacon és 

Jászszentlászlón megvalósul a gyermekes családokat 

érintő közszolgálatban dolgozó szakemberek 

tudásának felmérése, kompetenciafejlesztés, 

tudásmegosztó workshopok, előadások, családi napok 

és továbbképzések szervezése, ökotudatosság 

fejlesztése, továbbtanulás népszerűsítése, valamint 

komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, ami magába 

foglalja az egészségügyi fejlesztő programokat, családi 

napokat és kis értékű fejlesztőeszközök beszerzését. 

Mindezek mellett Bugac és Kiskunmajsa településeken 

nyelvvizsga felkészítés, Jászszentlászlón óvodás korú, 

de óvodába nem járó gyerekek helyzetének 

megismerése, az óvodába járást elősegítő intézkedések 

kidolgozása valósul meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiskunmajsán, Bugacon és Jászszentlászlón ezen felül 

SNI képzések 

megtartására kerül sor óvodapedagógusoknak és 

védőnőknek. Bugacpusztaházán családi napok és 

ökotudatosság fejlesztésére fordítják a forrást, 

Móricgáton pedig előadások, tudásmegosztó 

workshopok, családi napok és a továbbtanulás 

népszerűsítése kerülnek megszervezésre. 

Jászszentlászlón, Móricgáton és Bugacon továbbá 

támogatják a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók 

részvételét a már működő iskolán kívüli 

tevékenységekben. Csólyospáloson és Kömpöcön 

felmérik a helyi közszolgáltatásban dolgozó 

szakemberek tudását és előadásokat, egészségfejlesztő 

programokat tartanak a támogatásból. Csólyospáloson 

családi napokra, Kömpöcön nyelvvizsga felkészítésre 

is sor kerül. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elindítja a 

"Bács-Kiskunban itthon vagy!" tanulmányi ösztöndíj 

programot a fent felsorol településeken élő hátrányos 

helyzetű diákok részére. A program célja, hogy segítse 

tanulmányaikat, növelje az identitástudatukat és 

megfelelő humán erőforrást biztosítson Bács-Kiskun 

megye számára. A Grassroots Sport Oktatás-

módszertani és Kutatás-fejlesztési Nonprofit Kft. 

gondozásában zajlik az óvodai nevelés országos 

alapprogramja szerinti továbbképzés az intézményi 

mozgásprogramok keretében alkalmazható 

módszerekről, kapcsolódva a magatartás- és 

figyelemzavaros gyermekek fejlesztőpedagógiájához, 

az érzelem és a kognitív kompetencia elemek egyidejű 

fejlesztéséhez, amelyben konzorcium összes települése 

érintett. 

 

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS 

 

Soha el nem múló hálával és tisztelettel köszönjük 

mindazoknak, akik Berczeli Istvánné Éva néni 

temetésén megjelentek, emléke előtt koszorúval, 

virággal tisztelegtek. Egyben köszönjük a sok-sok 

egyéni részvétnyilvánítást és segítséget, amellyel mély 

fájdalmunkat, gyászunkat enyhíteni igyekeztek.  

Berczeli István és családja 

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 

2018. május 

 

 

 

 

XXIV. évf. 6. sz. 



Legkedvesebb verseim 

 

Versünnep a Költészet Napján. 

 

Mint minden évben, idén is versmondással 

ünnepeltük a Költészet Napját. Ezúttal 

legkedvesebb verseink közül válogattunk. 

Polgármesterünk köszöntője után iskolánk tanulói 

Kányády Sándor erdélyi költőnk szép verseit 

hozták. Dicséretes, szép előadásban hallottuk hét 

diáktól, akik az iskolai versenyben is a legjobbak 

voltak. 

Pedagógus kollégáimmal és népdalkörünk három 

tagjával – Petőfi Sándor, Arany János, Vörösmarty 

Mihály, Radnóti Miklós, Sinka István, Nagy 

Gáspár, János Pál pápa, Gergely Ágnes, Kárpáti 

Piroska, Pajor Ádám és Gyurkovics Tibor verseit 

mondtuk el közönségünknek. 

Népdalkörünk énekelt versekkel emelte e délután 

színvonalát. Tudjuk, hogy énekelni jó, ezen a 

napon bizonyossá vált, hogy verset mondani is jó. 

Élmény, örömforrás, derű, az anyanyelv lüktetése, 

ritmusa egész életében gyógyítja az embert. 

A gyermek anyanyelvének fejlesztése az 

óvodában, iskolában a legfontosabb feladat. A 

családban is igényes, szép beszéddel tovább 

fokozható az élmény, egyszerűen a szépség 

szeretete. 

Közönségünk aktív résztvevője volt 

előadásunknak, csodálatos, kedves hangulat 

alakult ki e kb. másfél óra alatt, Petőfi szép 

versének közös éneklésével. 

Köszönjük Borics Krisztinának és segítőinek az 

alkalomhoz illő szép színpadképet. Szabó Lőrinc 

szépen szóló üzenete: „Csak a derű óráit 

számolom...” 
Herbály Jánosné 

 

PAPÍRGYŰJTÉS AZ ISKOLÁBAN! 

A Rigó József Általános Iskola papírgyűjtést 

szervez. A papírokat az iskola udvarán 

elhelyezett konténerben gyűjtjük 

2018. május 14-18-ig. 
 

A papírhulladékból származó bevételt iskolánk 

tanulóira fordítjuk.  

Köszönjük, ha támogatja intézményünk 

működését! 

 
Iskola vezetősége 

 

 

 

 

 

ÁLLÁSAJÁNLAT 

 

Az AranyLó Bugac Önkormányzati Kft. felvételt 

hirdet vendéglátás / takarítás munkakörbe. 

Munkavégzés ideje: napi 8 óra. Munkavégzés 

helye: Táltos Lovaspanzió, Bugaci csárda. 

Érdeklődni lehet a 70/463-9841 telefonszámon, 

valamint személyesen az önkormányzati 

hivatalban Csendesné Lajkó Gyöngyinél. 

 

DIÁKMUNKA 

 

A Bugac Nagyközségi Önkormányzat - a 

rendelkezésre álló létszámkeret erejéig - várja 

azon 16-25 év közötti diákok jelentkezését, akik a 

nyári szünidő alatt napi 6 órában dolgozni 

szeretnének. 

Jelentkezni lehet személyesen az önkormányzati 

hivatalban Mayer Ferenc jegyzőnél. 

 

ÁLLÁSAJÁNLAT 

Szeretnél egy stabil,  
élvonalbeli cég tagja lenni?  
    
Jelentkezz a Ver-Bau Kft. bugaci csapatába! 

Fizikai munkát vállaló, férfiak jelentkezését várjuk 

a 30/649-2377 telefonszámon. 

 

FELHÍVÁS vállalkozók és diákok számára! 

Diákmunka lehetőség a mezőgazdaság és a 

vendéglátás területén!  

A Nemzetgazdasági Minisztérium 75 %-os 

támogatás keretében nyújt segítséget azon 

mezőgazdaság és a vendéglátás területén 

tevékenykedő cégek, vállalkozók részére, akik 

diákmunkaerőt alkalmaznának legfeljebb napi 8 

órában a nyár végéig. 

Bővebb információ kérhető:  

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kiskunfélegyházi Járási Hivatala Foglalkoztatási 
Osztály 

Tel: 76/795-003 
 

 

 

 



XII. ABONYI IMRE HAJTÓFESZTIVÁL 

 

2018. május 12-én (szombat) tizenkettedik alkalommal 

kerül megrendezésre az Abonyi Imre fogathajtó 

világbajnok emlékét megőrizni hivatott emlékverseny, 

melyre tisztelettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket. 

 

Verseny helye és ideje:  

Bugaci Lovaspálya, 2018. május 12.  

Verseny programja: 

7.00 -  8.30 Nevezés, fogatok érkezése, reggeli 

 

7.30 -  8.30 Technikai értekezlet, pályabemutató 

 

8.30 - 12.30 Akadályhajtás I. forduló 

 Akadályhajtás II. forduló + összevetés 

 

12.45  Eredményhirdetés 

 

13.00 - 14.00 Ebédszünet, meghívott lovas  

  barátok fogathajtó versenye 

 

14.00 – 14.30 Nemzeti Lovas Színház bemutatása 

 Pintér Tibor vezetésével 

 

14.30 – 15.30 Kettesfogat kombinált show-hajtása 

 

15.30 - 16.00 Pályabemutató 

 

16.00 - 17.00 Meghívott négyesfogatok látványos  

               kombinációs versenye, show-hajtás 

 

17.15 -  Eredményhirdetés 

 

A verseny ingyenesen látogatható! 

Bővebb információ www.bugac.hu 

 

 

CSALÁDI NAP ALSÓMONOSTORON 

 

2018. május 19. (szombat) 

Délelőtti programok: 

- 9.00 Gyülekezés 
- 10.00 Labdarúgó bajnokság 
- kézműves foglalkozás, népi játékok, arcfestés 
- tűzoltó autó, pónikocsikázás (Flóring Tünde 

fogatával) 
- 12.00 Ebédidő 

Délutáni programok: 

- 13.00 Traktorhúzás, traktor ügyességi verseny 

- 14.00 Ügyességi sorverseny 

Eredményhirdetés 

20.00-tól Falunapi buli a Béke Presszóban. 

Hangulat felelősök: Banó-Szabó Viktor, Illés Csaba, 

Vaska-Potharn Attila, Csuka János 

A sorversenyekre személyesen a Béke Presszóban, 

illetve az alábbi telefonszámon lehet jelentkezni:  

20/ 966-61-58 

 

NEMZETI LOVAS SZÍNHÁZ ESTEK BUGACPUSZTÁN 

 
A megyében egyedülálló, különleges rendezvény három 

alkalommal!  

A Nemzeti Lovas Színház előadásában láthatják:  

 

2018. 06.02. Rózsa Sándor – népi rockopera 

/esőnap: 2018. 06.04. 20.00óra/ 

2018. 07.06. Honfoglalás – rockopera 

/esőnap: 2018.07.09. 20.00óra/ 

2018. 09.01. Csárdáskirálynő – operett 

/esőnap: 2018. 09.03. 19.00óra/ 

 

A darabokat rendezte és főszerepben: PINTÉR TIBOR 

 

Jegyrendelés:  

Kizárólag elővételben! A jegyek számozott helyjegyek. 

Jegyár:  5.500 Ft 
 

 személyesen: Bugaci Közös Önkormányzati 

Hivatalban Csendesné Lajkó Gyöngyinél  

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

mellék 

Bérlet vásárlása esetén, minden további előadásra 

szóló jegy árából 500 Ft kedvezményt biztosítunk! 

Jegyátvétel, fizetési módok:  

 

 személyesen készpénzzel  Csendesné Lajkó 

Gyöngyinél  (Bugaci Közös Önkormányzati 

Hivatal, Bugac Béke u.10) 

 Május 28-án (hétfő) készpénzzel az előre 

megrendelt jegyek átvételekor, az 

alábbiakban megjelölt helyeken 
 

Kecskemét: TourInform Szabadság tér 5/A,Telefon 

+36-76/800-040 

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 

Átutalási adatok: 

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. (székhely:6114 Bugac, Béke u. 10. adószám: 

25578553-2-03, elérhetőség: aranylokft@bugac.hu) 

 Támogatóink: Bugac Nagyközségi Önkormányzat, 

Rádió 1, Juhászteam Product Kft., 3D Dekor, Bugac 

Puszta Kft. 

mailto:aranylokft@bugac.hu


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


