
 

 

 

 

TISZTELT BUGACI ÉS BUGACPUSZTAHÁZI 

LAKOSOK! 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

Bugac Nagyközség és Bugacpusztaháza Község 

Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt belterületi 

lakosokat, hogy a kihűlt salak és pernye begyűjtését 

2019. május 7-től szünetelteti. 

Kérjük a lakosokat, hogy az ilyen jellegű hulladékot a 

fenti időponttól ne helyezzenek ki a közterületre. 

A 2019. évvégi fűtési szezonra tervezett salak és 

pernye begyűjtésének időpontjáról a Hírlevélben 

külön értesítjük a Tisztelt belterületi lakosokat. 

 Bugac Nagyközség és Bugacpusztaháza Község 
Önkormányzata 

ÁLLÁSHIRDETÉS 

A Rigó József ÁMK és a Rigó József Általános Iskola 

pályázatot hirdet 1 fő intézményi 

GONDNOK/KARBANTARTÓ és FŰTŐ állás 

betöltésére.  

Munkavégzés helye: ÁMK intézményei és az iskola 

A foglalkoztatás 8 órás (4+4 óra) közalkalmazotti 

munkaviszonyban történik. Időtartam: határozatlan, 6 

hónap próbaidővel. Bérezés: a közalkalmazotti 

törvényben foglaltak szerint, alapbér 195.000,- Ft/hó.  

Előnyt jelent a kazán fűtő (kisteljesítményű) képesítés 

megszerzésének vállalása a munkaadó költségére 

(amennyiben nem rendelkezik vele). 

Pályázat (önéletrajz leadása): az Önkormányzati 

Hivatalban 2019. május 24-én (péntek) 12.00 óráig, 

zárt borítékban „GONDNOK ÁLLÁSPÁLYÁZAT” 

felirattal. Az állás a pályázat elbírálása után azonnal 

betölthető. A munkakörről érdeklődni lehet Mayer 

Ferenc jegyzőnél a +36/70-333-6268-as 

telefonszámon. 

 

Tanyafejlesztési pályázati lehetőség tanyán élőknek 

Tanyán élő magánszemélyek 95%-os támogatási 

intenzitású pályázat benyújtására jogosultak, melyben a 

tanya fejlesztésére igényelhetnek támogatást. A pályázat 

benyújtására 2020. április 3-ig van lehetőség. A 

pályázaton 4 millió Ft támogatás igényelhető napelem 

rendszer telepítéséhez, amely képes megtermelni a tanya 

villamos-energia igényét. 2 millió Ft támogatás 

igényelhető ivóvíztisztító és szennyvíztisztító 

berendezések telepítéséhez. Részletes tájékoztatást az 

Önkormányzati Hivatalnál kérhetnek Dancsecs Hajnalka 

ügyintézőnél 76/575-100. A pályázati felhívás 

megtalálható a www.bugac.hu oldalon. 

 

 

 

 

        NEMZETI LOVAS SZÍNHÁZ EST 

        2019-ben egy alkalommal  

  újra Bugacpusztán a Nemzeti Lovas Színház,               

Pintér Tibor vezetésével! 

JÁNOS VITÉZ Rockopera két 
felvonásban 

Időpont: 2019. június 01. (szombat) 20.00 óra 

esőnap: 2019. június 02. vasárnap 

Jegyek kizárólag elővételben kaphatók. Jegyrendelés 

és bővebb információ az AranyLó Bugac 

Önkormányzati KFT facebook oldalán. 

Jegyrendelés: Kizárólag elővételben! 

 A jegyek számozott helyjegyek. 

Jegyár: 5.000 Ft 

 Személyesen: Bugaci Közös Önkormányzati 

Hivatalban Tóth Melindánál. 

Tel.sz.: 76/575-100/101 mellék, vagy 06/30-160-

3210 

Jegyátvétel, fizetési módok: 

 Személyesen készpénzzel Tóth Melindánál 

(Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal,  

Bugac Béke u. 10) 

 Átutalással történő fizetés esetén: 

Kedvezményezett neve: AranyLó Bugac 

Önkormányzati Kft. 

Kedvezményezett számlavezető bankja: OTP Bank 

Nyrt. Kedvezményezett bankszámlaszáma: 

11732071-21182130 

A közlemény rovatba kérjük feltüntetni: jegyrendelő 

neve, címe. 

KIEMELT TÁMOGATÓNK: Dél-100 KFT  

Média partnerünk: SIRIUS RÁDIÓ, RÁDIÓ 1  

TANDEM DEKOR  

Támogatóink:  

BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

FUTÓHOMOK IFJÚSÁGI EGYESÜLET 

BUGAC PUSZTA KFT  

TEAM-JUHÁSZ 

 

http://www.bugac.hu/


ISKOLAHÍREK-TAVASZ 

Április: 

 Nyílt órák hetét tartottunk április 8-12-ig. 

Köszönjük az érdeklődő szülőknek a jelenlétet! 

 Április 9-én bérletes előadást láthattak a Ciróka 

Bábszínházban alsó tagozatosaink. 

 Április 11-12-én zajlott az iskolai beiratkozás. 

 A Hétszínvirág című kulturális műsorban április 

27-én bemutatták tanulóink is, hogy a nevelési év 

során milyen készséget, képességet erősítettek 

tanórán kívüli tevékenységgel: zene, néptánc, 

”hagyományőrző lakodalom”, dráma, ének, vers. 

Köszönjük a főszervezést  Scholtz Brigittának, a 

segítséget Lantos- Czakó Szimonettának, Borics 

Krisztinának! Hálás köszönetünk Nemes 

Imrének a hangosításért, Kiss Gabriellának a 

videofelvételért! 

 Áprilisban folytatódott a lovasoktatás - tavasszal 

a 3. osztályosok utazhatnak Bócsára Endre 

Gábor kíséretében önkormányzati pályázatnak 

köszönhetően. 

 Április 29-én fogadóestet tartottunk mindkét 

tagozaton 

 Április végéig megérkeztek a középiskolák 

visszajelzései a felvételi eredmények kapcsán: 

8.-os diákjaink a vágyott középiskolában 

tanulhatnak tovább. 

Május: 

 Május 6-án természettudományos mérésen 

vettek részt 6.-os diákjaink. 

 Május 6 és 9-e között osztályaink köszöntötték 

az édesanyákat, nagymamákat, keresztanyákat 

anyák napja alkalmából. 

Ami még májusban előttünk áll: 

 Május 13-14-15-én 6 iskola, összesen 450 diákja 

látogat el Bugacra, EFOP önkormányzati 

pályázatnak köszönhetően, akik többek között 

drámásaink előadását is megtekintik. 

 Május 16-án, csütörtökön a kiskunfélegyházi 

Waldorf iskolások „Pál utcai fiúk” című 

előadását láthatják a 4-8. osztályos tanulóink. Az 

előadás délelőtt 9.30-kor kezdődőik a 

Művelődési Házban. A technika 

megvalósításában nyújtott segítséget köszönjük 

Ficsór Istvánnak, ifj. Csuka Jánosnak, Szűcs 

Tibornak. Az anyagi támogatást a Szülői 

Közösségnek! 

 Május 22-én történik az idegennyelvi mérés, 29-

én pedig az országos kompetenciamérés. 

Mindkét mérés a 6. és 8. évfolyamot érinti. 

 Május 24-én zajlik a Gyereknap a Táltos 

Panzióban- a „Menő menzák” keretén belül 

számos meglepetéssel…! 

 Májusban megkezdődnek osztálykirándulásaink 

is. Köszönjük a szülők segítségét! 

Versenyeztünk!  

 A jakabszállási helyesírási versenyen a 12 

csapatos mezőnyben összetett versenyben V. 

helyezést értek el 3. osztályosaink. Csapattagok: 

Gárdony Mira, Messzi-Szabó Gellért , Papp 

Zoltán. Gratulálunk a gyerekeknek és 

felkészítőiknek: Juhász Mária Ibolyának és 

Kalmár Piroskának! 

 A Bendegúz megyei versenyen szép 

eredményeink születtek a 8.-os évfolyamon: 

Matematika: II.hely: Szűcs Anna, III. hely: 

Seregély Dominik 

(felkészítő: Fazekas Szilvia) 

Magyar nyelv: I.hely: Szűcs Anna (az országos 

döntőbe jutott, Szegedre) 

(felkészítő: Kovácsné Kiss Éva) 

KÖSZÖNET!!! :) 

Köszönjük MINDENKINEK, aki megmozdult a 

papírgyűjtés hetében. Rekord mennyiségű papírt 

gyűjtöttek a szülők-gyerekek:  

Összesen 5700,3 kg papír gyűlt össze a 

konténerben! 

Az osztályonkénti verseny helyezettjei a 

következőképpen alakultak: 

 1. helyezett: 3.a osztály 1329,8 kg 

 2. helyezett: 1.a osztály 1122,5 kg 

 3. helyezett: 2. osztály 903,8 kg 

A helyezett osztályok a Diákönkormányzat 

jutalmában részesültek. Az összegyűjtött 

mennyiséggel a hulladékgazdálkodó papírgyűjtési 

versenyében is részt veszünk, várjuk az eredményt! 

A papírgyűjtésből befolyt összeget a 

Diákönkormányzat iskolánk gyerekeire fordítja! 

Köszönjük szépen az összegyűjtött papír mérését 

Scholtz Brigittának!!! 

Köszönjük a Szülői Közösségnek a kanapét és a 

fotelokat, amelyet a felső tagozatosok vehettek 

birtokba! 

                           
Az iskola vezetése 



OVI-BÖLCSI HÍREK 

 2019. április 4-én elkészültek az Anyák Napi 

fényképek az Óvodában és a Bölcsődében. 

Lehetőség volt az Édesanyáknak gyermekeikkel 

közös fényképek készítésére. 

 Április 8-án Szülői értekezletet tartottunk az 

iskolába menő gyermekek szüleinek. Itt 

tájékoztatást kaptak Kiri Sándorné igazgatónőtől és 

Scholtz Brigitta pedagógiai asszisztenstől az új 

elektronikus beiratkozásról. Jelen voltak a leendő 

tanító nénik, Juhász Mária Ibolya és Fodor Béláné.  

 Április 11-én Nyílt napra vártuk a szülőket, illetve 

a nagycsoportosokhoz a tanító néniket is. Ezen a 

napon betekinthettek gyermekeik mindennapi 

életébe. Köszönjük az érdeklődést. 

 Április 16-án az Óvodában és a Bölcsődében 

„Húsvéti foglalkoztatót„ tartottunk. A családok 

Húsvéthoz kapcsolódó díszeket készítettek 

családias légkörben. 

 Április 17-én, Szankon a Kányádi Sándor 

versmondó versenyen részt vett három ügyes 

óvodásunk: Kovács Bori, Csiló Flóra és Albert 

Anita. Köszönjük Nekik, hogy képviselték az 

óvodánkat. 

 Április 26-án, hagyományainkhoz híven 

megtartottuk a Szent-György napi vásárt. A Nyuszi 

csoportból, néhány gyermek Takácsné Vörös 

Ibolya és Feketéné Szűcs Zsuzsanna 

felkészítésével nyitották meg a vásárt. Ezt 

követően vásári bábelőadást nézhettünk meg. Az 

EFOP pályázatnak köszönhetően a felújított 

„zsibongónkat” ezen a napon átadta Szabó László 

Polgármester Úr, majd Kengyel Réka, Sallai Anna 

Tünde, Albert Anita és Ilyés Barbara kedves 

köszöntőt mondott. Ezután Feketéné Szűcs 

Zsuzsanna gitár kíséretével elengedtük az 

örömünket jelképező lufikat. Köszönjük a 

gyermekek nevében is a megszépült épületet. A 

vásár folytatásaként a gyermekek ügyességi 

versenyeken gyűjtöttek tallérokat és nagy örömmel 

váltották be apróbb, számukra kedves vásári 

portékákra. Itt szeretnénk megköszönni a Kedves 

Szülőknek, hogy hozzá járultak házi 

süteményeikkel a vásári kínálat gazdagításához. A 

vásár ideje alatt lehetőségük volt a gyermekeknek 

népi játékokkal játszani, közös emlékfotókat 

készíteni. Köszönetünket fejezzük ki Albert 

Bélának, aki az általa készített szép képeket 

felajánlotta intézményünknek. 

 Április 27-én a KEFAG-nál tartották a majálist, 

amelyen a kedves meghívásnak köszönhetően 

Endre Edit és Feketéné Szűcs Zsuzsanna 

kézműveskedett a gyermekekkel.  

 Április 27-én a Hétszínvirág rendezvényén a 

Nyuszi csoportosok képviselték intézményünket 

Takácsné Vörös Ibolya és Feketéné Szűcs 

Zsuzsanna vezetésével. 

 Április 29-30-án és május 3-án Óvodánkban, 

Bölcsődénkben rendhagyó Anyák Napi 

ünnepséggel köszöntöttük az édesanyákat, 

nagymamákat, keresztanyákat.  Az anyukák 

közösen készíthettek gyermekeikkel Anyák Napi 

ajándékot, majd az ünnepi köszöntők után délutáni 

„zsúr”-ral zárult az ünnepség. 

 Április 30-án, az óvoda udvarán lévő 

gesztenyefából, színes szalagokkal a gyermekkel 

közösen „Májusfát” varázsoltunk. 

 A Könyvtár által szervezett ”SÜSÜ és BARÁTAI 

-mesekiállításra” az óvodások és a bölcsődések is 

ellátogattak, ami minden  

gyermek arcára mosolyt csalt.  

 

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket: 

 az Óvodában és a Bölcsődében a Gyermeknapot 

2019. május 24-én tartjuk. 

 a 2018/19-es nevelési évet 2019. május 30-án és 

31-én tartandó évzáró és ballagási ünnepséggel 

zárjuk. 

Felhívjuk a Kedves Szülők figyelmét, hogy 

intézményünk 2019. július 1-től július 19-ig zárva tart!  

Megértésüket köszönjük! 
Endre Edit 

ÁMK intézményvezető 

 

JÁTÉK 

ADOMÁNYGYŰJTÉS! 

 

Ha van otthon használt, de jó állapotú, működő 

játékod és szívesen odaadnád rászoruló 

gyermekeknek, juttasd el kérlek 

2019. május 22.-ig 

a Család-és Gyermekjóléti Szolgálathoz  

a Szociális Szolgáltató Központba! 

Cím: 6114 BUGAC Béke u. 4. 

Szívesen fogadunk például: társasjátékot, 

hiánytalan puzzle-t, mesekönyveket, olvasókönyveket, 

kisautókat, babákat, pónikat, labdát, tollas ütőt, 

görkorcsolyát, piciknek való (0-3 évesig) játékokat, 

stb. 

Ezzel örömet szerezhetünk a gyermekeknek, és 

boldogságot élhetünk át a jócselekedet élményével. 

 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://static10.edstatic.net/product_images/280x210/resize/a6984390_9tgve5be.jpg?v=1&imgrefurl=https://edigital.hu/jatek/tarsasjatek-c4018&docid=ffFysKJUi3wnaM&tbnid=EoxvsLI3f2-xZM:&vet=12ahUKEwiPh_e688fhAhUFiYsKHVPuDcQ4ZBAzKAowCnoECAEQCw..i&w=280&h=210&bih=717&biw=1536&q=t%C3%A1rsasj%C3%A1t%C3%A9k%20rajz&ved=2ahUKEwiPh_e688fhAhUFiYsKHVPuDcQ4ZBAzKAowCnoECAEQCw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.abcakademia.hu/storage/jatekgyujtemeny/alaptabla_kep.jpg&imgrefurl=http://www.abcakademia.hu/jatekgyujtemeny.html&docid=-1pxGYCnYLBrVM&tbnid=e-sAc1oYMn0S_M:&vet=10ahUKEwiix-7-8sfhAhXn1uAKHQJwDbcQMwigAShTMFM..i&w=510&h=356&bih=717&biw=1536&q=t%C3%A1rsasj%C3%A1t%C3%A9k%20rajz&ved=0ahUKEwiix-7-8sfhAhXn1uAKHQJwDbcQMwigAShTMFM&iact=mrc&uact=8


KÖSZÖNET… 

Herbályné Jolikának a Költészet Napján rendezett 

verses-dalos Versünnepért. Köszönöm, hogy aktív 

részese lehettem a 7 és 80 év között élő szavalók 

körének.  

Finta Sándor költő szerint: 

„Nyelvünk kalászát annyi konkoly éri! 

Kultúránk fáját tépi a vihar! …” 

De mindenki számára megadatott, hogy egy-egy 

verseskötetet kezébe véve kiválaszthatja számára a 

legkedvesebbet, az alkalomhoz illőt. A magyar 

költészet birodalma szinte kimeríthetetlen bőségben 

kínálja a szebbnél szebb verseket, melyekben a költő 

a közösséghez, hazához, forradalmi tömegekhez szól, 

de a lírai érzések örök nagy témái is kifejezésre 

kerülnek (természet, szerelem, család, elmúlás). Az 

ünnepi összeállítás fellépői verssel-dallal 

bizonyították, hogy költő óriásaink zengő-szép 

magyar nyelven leírt nemes gondolatai között nem tud 

gyökeret ereszteni a „konkoly”, sőt új és új hajtásai 

igazolják, hogy a versek által nemesedik a lélek, 

gazdagabb és erősebb lesz a hit, s oly sok mindent 

megtudhatunk keletkezésük történelmi korszakáról. 

A versekben minden benne van. Minden szépet, 

bölcset, fontos dolgot leírtak valamikor. Költészetünk 

nagyjai sorsszerűen a haza és haladás szó-szólói. 

Amíg egy szebb jövőhöz, dicső múltunk üzenetét 

tudjuk tolmácsolni – és lesznek, akik szívük teljes 

szeretetével kerülnek bensőséges kapcsolatba a 

választott vers írójával – kultúránk fáját is hiába tépi a 

vihar. 
Lesták Sándorné 

Nyugdíjas Klub vezető 
 

VERSÜNNEP A KÖLTÉSZET NAPJÁN 

 

József Attila születésnapja április 11-e, 1964 óta a 

Költészet Napja. Április 12-én rendeztük meg a 

versünnepet énekelt versekkel, dalokkal, felnőttek és 

gyermekek versmondásával.  

Őszinte örömöm, hogy iskolánk tanulói 18-an 

jelentkeztek és választottak szép, hazafias verseket. 

Dicséretet érdemelnek azok szép, értelmes 

elmondásáért. Külön öröm, hogy a kis elsősök 

verskórussal jelentkeztek a magyar zászló 

dicséretével.  

A hazaszeretet minden nemzet számára ugyanazt 

jelenti: nemzeti hagyományok ápolása, őrzése. Nagy 

költőink versei bizonyítják: „nyelvében él a nemzet”. 

A Költészet Napja tartalma: „Hazádnak rendületlenül” 

címszó alatt hazafias versekről, dalokról szólt, s a jövő 

évi, azaz a 2020-as kulturális műsoraink is hasonlóak 

lesznek. A Trianoni gyásznap 100. évfordulója miatt. 

A Kálmán Lajos Népdalkör zenéjének tartalma: 

„Magyarország az én kedves szép hazám”, valamint 

énekelt versek. 

Köszönöm versmondóink szíves közreműködését: 

Felnőttek:  

Dr. Mészáros Gyula, Lesták Sándorné, Endre Gábor, 

Szűcs Jánosné, Berta Józsefné, Bereczki Károly 

Diákjaink: 

Szűcs Anna, Szűcs Rita, Kovács Nóri, Szalai Csenge, 

Szabó Fanni, Forgács Károly Raul, Ambrus Adrienn, 

Ficsór Dávid, Fehér Zsigmond, Gulyás Bíborka, 

Miklós Zoltán, Gulyás Balázs, Tarjányi Anna, Bónus 

Fanni, Fekete Zsuzsi, Bónus Lilla, Kovács Brigitta, 

Csík Barbara.  

További szép sikereket kívánok, szeressétek a 

verseket! Gratulálok! 

Köszönjük Borics Krisztike odaadó, lelkes segítségét, 

az alkalomhoz illő színpadképet, valamint segítőinek 

is köszönettel tartozunk. 

„Magyar csak addig lehetsz, 

amíg nyelvedet őrzöd. 

Naponta csodát tehetsz, 

ha az lesz az erődöd” 

 (Tóth Elemér) 

 
Herbály Jánosné 
népdalkör vezető 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK INGYENES ÁTVÉTELE 

2019. június 1-én (szombat) 

Elektromos és elektronikai hulladékok gyűjtését (tv, hűtő, fagyasztóláda, számítógép, mosógép, 

akkumulátor, elemek, fénycső) a lakosság számára térítésmentesen végezzük. Az elszállítás 

költségét önkormányzatunk vállalja át az illegális szemétlerakás megszűnésének reményében.  

A gyűjtés 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 

 

 

 


