
 

 

 

 

 

TISZTELT BUGACI ÉS BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 

 

Önkormányzatunk nevében boldog újesztendőt kívánok településünk minden lakójának! 

Január legelején, óhatatlan, hogy az ember mérlegre teszi a mögötte álló év történéseit, valamint 

megfogalmazza terveit, céljait az előtte álló időszakra! A rendelkezésre álló adottságokból, 

lehetőségekből, akkor tudjuk kihozni a legjobbat, ha helyén kezeljük eredményeinket, ha ismerjük 

lehetőségeinket, ha reális, de előremutató, bátor terveket fogalmazunk meg. Ez egy önkormányzat 

életében is elengedhetetlen!  

A sikeres 2018-as év után a fejlesztések évei jönnek Bugacon! 

Sok munkával, időnként nehéz, stratégiai döntések meghozatalával sikeres évet zártunk 2018-ban: Az 

„Aranymonostor” fejlesztés 1,256 Milliárd Ft-os beruházása mellett, további mintegy 500 Millió 

Ft értékű pályázat megvalósításának háttérmunkáját bonyolítja hivatalunk. A következő egy-két 

évben jut el minden projektünk a fizikai megvalósítás időszakába.  

Fontosabb történések 2018-ban: 

-Két hónap helyettesítés után, május 1-je óta Mayer Ferenc személyében gyakorlatias, lendületes, 

tapasztalt, 18 éve a szakmában dolgozó, jegyző irányítja a hivatalunkat. Ezúton is köszönjük a 

helyettesítést Kiskunfélegyháza városának és Dr. Faragó Zsoltnak.  

-A felmerülő igényekre reagálva, beindítottunk Bugacon egy második tanyagondnoki szolgálatot, 

melyhez saját forrásból vásároltunk egy Dacia Duster terepjárót.  

-Megkezdtük a községgazdálkodási feladatok hatékonyabbá tétele érdekében, az önkormányzati 

brigádunk átszervezését.  

-Közmunka mintaprogramunk sikerének köszönhetően –több helyi embernek munkát adva-, a 

falunk tulajdonában lévő „Petróczi tanyán” jelentős mennyiségű zöldséget termeltünk a konyhánkra. 

Egyes terményekből, majdnem az egész éves felhasználást megtermeltük, például: 4000 kg burgonyát, 

600 kg sárgarépát, 40 kg fejtett babot, 400 kg zöldbabot, 40 kg töröttpaprikát, 100 kg zöldborsót. Ennek 

eredményeként egészséges alapanyagokból, költséghatékonyan készült ételek kerülnek ki a 

konyhánkról.  

-2018-ban 3 Millió Ft-tal támogattuk civil szervezeteink működését, segítve ezzel a 

közösségépítést. Ezúton is köszönet azoknak, akik szabadidejüket, munkájukat áldozzák a 

közösségekért.  

-Nagy sikerrel és rekordszámú látogatóval zárult a 2018-as KURULTAJ, melynek fővédnöke 

Lezsák Sándor országgyűlési képviselő.. A rendezvény egyre növekvő rangját jelzi, hogy a megnyitó 

beszédet Kövér László a Magyar Országgyűlés elnöke mondta a bugaci pusztában.  



Az erkölcsi elismerés mellett jelentős anyagi bevételt is jelent a KURULTAJ, annak köszönhetően, 

hogy a bonyolításhoz szükséges ingatlanok és földterületek nagy része önkormányzati tulajdonba 

került.  

Ennek köszönhető, hogy a költségeink megtérítésén felül, 2,5 Millió Ft bérleti díjat, a parkoltatás 

megszervezéséért pedig 2 Millió Ft támogatást könyvelhettünk el. Hálás köszönet a 

támogatóknak, az önkénteseknek, a polgárőröknek, az önkéntes tűzoltóknak, az intézményeink 

és a hivatal dolgozóinak! 

-Az önkormányzati ingatlanok hasznosítására létrejött AranyLó Bugac Önkormányzati KFT 

szervezésében, hagyományteremtő szándékkal Lovas Színházi esteket szerveztünk, az 

önkormányzat rendezvényterületén. Nagy sikerrel, 3 teltházas előadás került megrendezésre. Ezúton 

is köszönjük Csendesné Lajkó Gyöngyinek a KFT vezetésében végzett eddigi munkáját, aki 

2019.január 01-jétől nem vállalta tovább a KFT irányítását. A Lovas Színházi estek programsorozatot 

2019-ben is folytatni kívánjuk.  

-2019 év elején elkezdjük a korábban létrejött Víziközmű Társulás végelszámolását. A társulás arra 

jött létre, hogy az ingatlanonkénti 70000Ft önrész befizetésére részletfizetési lehetőséget biztosítson, 

OTP LTP szerződések keretében. Megvalósítás közben, önkormányzatunk munkájának 

köszönhetően további 5 % támogatást nyertünk, így ez az összeg a lakosok zsebében marad 

mivel, a végelszámolás folyamán visszafizetésre kerül a következő képpen: 

 az egy összegben 70000Ft-ot befizető magánszemélyek és vállalkozások a 70000Ft-ot fogják 

visszakapni.  

 azok, akik OTP LTP szerződést kötöttek a befizetett összeget kapják vissza, az egyénileg 

számított támogatással növelve, amelyből levonásra kerül a társulat működési költsége és az 

egyén telken belüli bekötésének értéke. A bekötés ingatlanonkénti költségéről az elszámolás 

folyamatában, a társulás számlát állít ki a munkalapok alapján.  

Az elszámolást most, az OTP LTP szerződések lejártával tudjuk elkezdeni, hiszen a befizetett pénzek 

az OTP-nél vannak. Kérem, figyeljék és kövessék a folyamat bonyolításával kapcsolatos 

tájékoztatóinkat, kéréseinket, hogy minél zökkenő mentesebb legyen ez az ügymenet. A folyamat 

január végén indul. 

MEGNYERT, FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATAINK: 

-Az önkormányzatunk négy, az Ifjúsági Egyesület egy sikeres EFOP pályázatának 

köszönhetően, 2018-ban több évet átfogó, közösségfejlesztő és életminőséget javító programok 

indultak el településünkön, 160 Millió Ft értékben. Megszépült az iskola ebédlője, az étkeztetéshez 

szükséges eszközök, laptopok, fénymásolók, projektorok, vetítővásznak, fényképezőgépek, 

szőnyegek, függönyök, iskolatábla kerültek beszerzésre. Az óvodás és iskolás gyerekek számára 

ingyenes lovas-, judo-, dráma-, néptánc-, kézműves-, futball-, tűzzománc-, matek-, felvételi 

előkészítő- és nyelvi előkészítő szakkörök indultak. A szakkörökhöz munkabért és anyagokat biztosít 

a pályázat. Pszichológus és mozgásfejlesztő munkáját és a hozzá kapcsolódó fejlesztő eszközök 

beszerzését támogatjuk. A külterületen élő kisgyermekeket, bérelt busszal, -a pályázatból támogatott 

sofőrrel-, biztonságosan szállítjuk nap, mint nap az óvodába. Négy ingyenes nyári tábort szerveztünk 

a bugaci és a pusztaházi gyermekeknek. Hat témanapon összesen 840 bugaci és a környező iskolákból 

érkező gyermeket láttunk vendégül. A kollégáink munkájához kapcsolódóan oktatásokat, 

nyelvtanfolyamokat szervezünk. A szülők és dolgozóink érdeklődésének megfelelően, ismert 

előadókat hívtunk és támogattuk közösségi rendezvényeink lebonyolítását a pályázatokból. 



-Elkezdődött a régen várt, Egészségügyi-központ építése, melyhez 80 Millió Ft támogatást 

nyertünk. Itt kap majd helyet a két orvosi-, a fogorvosi rendelő és a védőnői szolgálat.  

Ennek eredményeként a védőnői szolgálat jelenlegi helye felszabadul, amivel – a megnövekedett 

igényeknek megfelelően -bővíteni tudjuk a Szociális Szolgáltató Központ területét! A fejlesztéshez 

21 Millió Ft önerőt biztosítunk. A KURULTAJ főszervezője (Magyar Turán Alapítvány) mindehhez 

2 Millió Ft-ot – már korábban említett -  ajánlott fel, megköszönve a bugaci lakosok önkéntes munkáját 

a rendezvény lebonyolításában, a parkoltatásban.  

Reményeink szerint 2019-ben a vállalt önerőből további 12 Millió Ft-ot költségnövekményként 

megnyerhetünk. Az új központ átadás várhatóan 2019 május végén lesz! 

-Végéhez közeledik a Bugaci „Öreg” Csárda felújítása, ehhez nettó 50 Millió Ft-ot nyertünk. A 

Csárda állapota rohamosan romlott, ez az emblematikus, patinás épület utolsó pillanatban került 

önkormányzatunk, minden bugaci ember tulajdonába. A felújításnak köszönhetően a csárda 

megmarad, és jelentős szerepet kaphat turisztikai terveinkben, ehhez 20 Millió Ft önerőt biztosítunk. 

-Sikeresen pályáztunk a konyhánk felújítására, bővítésére! 40 Millió Ft támogatással és 2,1 

Millió Ft önerővel 2019 év végéig kell megvalósítanunk a fejlesztést. 

-A tornacsarnok, a hozzá kapcsolódó iskolaszárny és a hivatal energetikai felújítására, Megyei 

TOP forrásokból nyertünk mintegy 250 Millió Ft-os keretet. A projekt műszaki tartalmának 

véglegesítésével vártunk, mert ez a pályázat csak energetikai felújításokat engedélyez, mi pedig 

szerettük volna a hivatal épület tetőzetének, homlokzatának belső és külső közösségi tereinek 

felújítását is megvalósítani. Benyújtottunk egy másik pályázatot, ahol 1,6 Millió Ft önerő mellett, 30 

Millió Ft-ot nyertünk ezen célokra! Most a két pályázat műszaki tartalmának összefésülése zajlik, hogy 

a munkákat mielőbb el tudjuk kezdeni. 

A 2019-es évtől, az itt élők életminőségét javító, a település pozitív jövőképét nagyban meghatározó, 

látványos fejlődést vár önkormányzatunk! Elsődleges feladatunk befejezni, az elkezdett 

beruházásokat, átadni az egészségügyi központot, a Bugaci Csárdát, hiszen ott már május végén 

esküvőt fogunk tartani. 2019 év végéig el kell készülnie a konyhabővítésnek és a hivatal felújításának, 

melyekhez már rendelkezünk építési engedéllyel. A hivatal felújításához kapcsolódóan el kell induljon 

az energetikai felújítás, amely a hivatal épületét, a sportcsarnokot és a hozzá kapcsolódó iskolaszárnyat 

érinti. 

-Legnagyobb projektünk egy látogatóközpont építése, az „Aranymonostor” projekt keretében. 

Az elmúlt évben sok-sok háttérmunkát végeztünk el. Késő őszig zajlott még az ásatás, hogy a lehető 

legpontosabb adatokat tudjuk adni a kiállításba kerülő rekonstrukciókhoz. Eddig egyedülálló leletek 

és új tudományos információk kerültek elő az Árpád-kori monostorról és az azt körülvevő 

településről, amely még az eddigi elképzelésektől is nagyobb lehetett. Ezúton is köszönjük a 

Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatójának Dr. Rosta Szabolcsnak és kollégáinak a munkáját!  

Elkészült a kiállítás végleges terve, ennek megfelelően tavasszal még át kellett tervezni a belső 

tereket, ezek ismeretében kellett elkészíteni a lehető legrészletesebb kiviteli terveket. Ezek a 

munkák a tervezettnél több időt vettek igénybe, de minél részletesebb az előkészítés, annál 

biztonságosabb a kivitelezés! Jelenleg a kivitelezési közbeszerzés ügyintézése zajlik!  

-A fent leírtakból kiderül, hogy jelentős beruházások, fejlesztések zajlanak majd 2019-ben, de emellett 

pezsgő közösségi élettel és sokszínű rendezvényekkel várjuk a lakosokat az előttünk álló évben. Ez 

sok munkát, elhivatottságot kíván majd az intézményeinkben és a hivatalban dolgozó 

kollégáktól, valamint az önkéntes segítőktől és a civil szervezeteinktől.  



A már megnyert fejlesztések megvalósítása mellett nagyon figyelni kell a megnyíló lehetőségekre. 

Ebben az évben indul a „Magyar falu program”, amely 2019-ben, 150 Milliárd Ft pályázati forrást 

jelent az 5000 főnél kisebb településeknek, hogy javítsák a lakosságmegtartó képességüket.  

Ez a program a következő években folytatódik, remélhetőleg egyre nagyobb forrással. Szerencsés 

helyzetben vagyunk, hogy az elmúlt 12 évben sok-sok fejlesztést sikerült már pályázati forrásból 

megvalósítani illetve elindítani, olyanokat, amelyek a bugaci emberek életminőségét javítják. 

Így koncentrálhatunk az eddig elmaradt vagy csak részben teljesített tervek megvalósítására, 

például a Művelődési Ház bővítésére, felújítására, egy konditerem kialakítására, egy közösségi 

tér kialakítására Alsómonostoron. Remélhetőleg ebben az új programban lesz lehetőség 

belterületi szilárd burkolatú utak építésére, mert az elmúlt években minden lehetőséget szem előtt 

tartva sem tudtunk további utcákat aszfaltozni. Ezen a területen sajnos nem sikerült olyan látványos 

eredményeket elérni, mint más területeken. Bármennyire is akartuk, a pályázati kiírások nem tették 

lehetővé támogatások elnyerését önkormányzatunk számára, önerőből pedig felvállalhatatlanok ezek 

a beruházások. Ebben az évben, mindenképpen, pályázati forrás hiányában akár önerőből is meg 

kívánjuk valósítani a könyvtártól az iskoláig tartó utcaszakasz felújítását, megszépítését. 

Járdaépítési programot fogunk hirdetni, aminek keretében támogatjuk az utcafronton járdák 

építését, felújítását.  

 -Az elmúlt években önkormányzatunk sokat dolgozott egy komplex turisztikai fejlesztés tervezésén, 

megvalósításán, amely alapjaiban határozza meg településünk jövőképét, ezáltal az itt élő emberek 

jövőjét. Az „Aranymonostor” projekt nem csak településünk számára fontos, Bács-Kiskun 

megye is turisztikai zászlóshajójának tekinti Bugac és térsége turisztikai fejlesztését. Ezt 

bizonyítja, hogy a megye döntéshozóinak támogatásával, a megyei TOP turisztikai fejlesztési 

keretéből, 1 Milliárd Ft-ot nyertünk terveink első ütemének, a látogatóközpontnak a megvalósítására. 

A tervekben szereplő további attrakciók újra országos ismertséget, érdeklődést jelenthetnek Bugacnak. 

Ehhez további pályázati forrásokra van szükség. 2019 igazi áttörést hozhat ezen a területen is, mivel a 

Kiskunhalason megtartott megyei turisztikai tanácskozáson, Guller Zoltán, - a Magyar Turisztikai 

Ügynökség vezetője – bejelentette, hogy Bugac térségében elindul egy komplex turisztikai fejlesztés, 

mintegy 4 Milliárdos kerettel. Ez egy több éves folyamat, melynek során, - körültekintő, a 

fenntarthatóság szempontjából fontos tervekkel és hiteles tanulmányokkal - további forrásokat és 

fejlesztéseket szeretnénk beemelni a projektbe.  Gondolok itt további attrakciókra, a vendéglátás, a 

szállások fejlesztésére vagy akár a Félegyházi út felújítására, ami önmagában nem, de egy nagyobb 

fejlesztés részeként nagyobb eséllyel valósítható meg. A mi jövőképünkben, újra benépesítik Bugacot 

a turisták. Bízunk benne, hogy ahogyan a nyolcvanas években akár kocsisként, vagy pincérként 

megtalálták a bugaciak helyüket a vendégek fogadásában, úgy ebben az új lehetőségeket hozó 

fejlődésben is kiveszik részüket vállalkozóként, őstermelőként, szolgáltatóként, kézművesként vagy 

alkalmazottként. 

Ezúton még egyszer szeretném megköszönni a hivatal és intézményeink dolgozóinak, a 

támogatóinknak, a civil szervezeteknek, az önkéntes segítőinknek az eddigi munkájukat. Külön 

köszönet a Bugacon és Bugacpusztaházán működő és adót fizető vállalkozásoknak, az ő befizetéseik 

nélkül nem tudnánk a fejlesztésekhez szükséges önerőket biztosítani. A mi feladatunk, és 

felelősségünk, hogy a lehető legjobban gazdálkodjunk ezekkel a forrásokkal, a lehető legtöbb és 

leghasznosabb fejlesztést valósítsunk meg a befizetéseik felhasználásával.  

Lehetőségekkel teli és sok-sok munkát ígérő évek előtt állunk. Kívánok minden bugaci családnak, 

lakosnak, vállalkozásnak, civil szervezetnek és önkormányzatunknak is sikeres esztendőt! 

Szabó László polgármester



FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZET 

Költségeik csökkentése miatt, a térségünkben mintegy 

30 kisforgalmú fiókjának bezárásáról döntött a Fókusz 

Takarék. Sajnos a bugaci kirendeltség is bezárásra 

kerül 2019. január 21.-ei nappal. Több témában 

folytattunk tárgyalásokat a takarékkal. Végleges döntés 

még egyik területen sem született.  

Önkormányzatunk számára első és legfontosabb, 

hogy a későbbiekben hetente vagy 10 naponta 

mobilbankár-szolgáltatás biztosítása Bugacon. Az 

igényekhez igazítva február elejétől el tud indulni ez a 

szolgáltatás, várhatóan helyi, ismert ügyintézővel, 

ehhez az önkormányzatnak kell helyiséget biztosítani. 

A mobilbankárnál intézhető ügyek listája még nem 

végleges, valószínűleg mindent tudnak majd intézni, 

amit eddig a fiókban, kivétel a pénz ki és befizetés! 

Számunkra ez lett volna a legfontosabb, csalódás lesz, 

hogy, ha ezt nem tudják biztosítani. Amint megkapjuk 

a hiányzó információkat, döntünk a helyiség 

biztosításáról, annak feltételeiről. 

Második kérdés, hogy marad-e a pénzfelvevő 

automata. Ha marad, mindenképpen új helyre kell 

költöztetni, hogy a pénzzel való feltöltése megoldható 

legyen és hozzá kell járulni az üzemeltetési költséghez, 

amit még nem ismerünk pontosan. Önkormányzatunk 

számára nehéz kérdés egy üzleti vállalkozás ilyen 

módon történő támogatása. Szerencsés helyzet, hogy 

van egy OTP-s automata a községünkben. Fontos 

tudni, hogy havonta 150 ezer Ft-ig bármilyen 

kártyáról ingyenesen vehető fel pénz az OTP-s 

automatából. 

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS 

KIFIZETÉSE 

Felmérésünk szerint, 20-30 olyan segélyben részesülő 

lakosunk van, akiknek a Fókusz Takaréknál vezetett 

számlára utaljuk a lakásfenntartási támogatást és nem 

rendelkeznek bankkártyával. Ők várhatóan - a Fókusz 

fiók bezárása után - csak egy másik fiókban pl. 

Kiskunfélegyházán tudnak hozzájutni a pénzükhöz. 

Terveink szerint, a mobilbankár beindítása után, a 

bankkártyával nem rendelkezőknek segítséget 

fogunk nyújtani bankkártya igénylésben, mert 

azzal 150 ezer Ft-ig ingyenesen tudnak hozzájutni 

pénzükhöz, a kártya kiállító bankjától függetlenül 

az OTP-s automatánál. A kellemetlenségek 

elkerülése miatt kérjük azokat, akik nem rendelkeznek 

bankkártyával, hogy 2019. január 31.-éig jelezzék 

hivatalunkban Seregélyné Fekete Ibolyánál, hogy 

számukra február elején készpénzben ki tudjuk fizetni 

a lakásfenntartási támogatást.  

Szabó László  

 

KÖZBIZTONSÁG 

Korábban 3 körzeti megbízott teljesített szolgálatot 

Bugacon, de sajnos, hosszú évekkel ezelőtt ez a létszám 

lecsökkent. Bugac és Bugacpusztaháza települések 

nagy közigazgatási- és tanyás térsége miatt évek óta 

téma volt, a körzeti megbízottak létszámának 

visszaállítása. A kiskunfélegyházi kapitány úr a 

közbiztonság helyzetéről szóló éves beszámolójában 

többször jelezte, hogy a jó bűnözési adatok ellenére 

keresik a lehetőségét, hogy visszaállítsák a létszámot. 

2019. január 1.-étől Bugac és Bugacpusztaháza 

közigazgatási területén 4 körzeti megbízott lát el 

szolgálatot: 

 Dudás László zászlós 20/261-6575 

 Virágh László főtörzsőrmester 30/887-7201 

 Gilicze István törzszászlós 20/225-9025 

 Mészáros József főtörzsőrmester 20/539-5656 

 
Szabó László 

TÁJÉKOZTATÓ A FENYŐFAGYŰJTÉS 

RENDJÉRŐL 

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja 

tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. 

január és február hónapban 2 alkalmas díjmentes 

fenyőfa begyűjtést szervez. 

A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre 

szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon 

reggel 7 óráig és az elszállítás időpontjáig az 

ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a 

begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni 

és kézi erővel mozgatható legyen. 

Fenyőfabegyűjtés időpontjai: 

 2019. január 21. 

 2019. február 18. 

 

ÁLLÁSHIRDETÉS 

A Bugac Puszta Kft. éjjeliőr munkatársat keres fix, 

bejelentett munkakörrel. 

Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk! 

Érdeklődni: 70/453-8527 

 

 

ÁLLÁSHIRDETÉS 

A Family – Coop Kft. bugacpusztaházi 

telephelyre sertésgondozót és traktorost keres. 

Bejelentett hosszú távú munkalehetőség,  

biztos fizetés.  

Érd: Lukács Zoltán 20/259-9600 



Ismét feltöltődtünk… 

December 20-án a Falukarácsonyi ünnepségen a 

gyerekek felemelően szép előadásai alatt. Valóban 

megállt az idő, ahogyan hallottuk a bevezetőben Borics 

Krisztinától.  

Az óvodás nyuszi csoport hópelyhei betöltötték a 

termet és a szereplő kicsinyek csillogó tekintetéből 

melegség áradt. A 3/a és b osztályosok eltévedt 

őzgidájának barangolása során láthattuk az ünnepi 

előkészületeket és az élet legnagyobb értékét kifejező 

jelenetet, amikor a gidácska megnyugvást talált az 

őzmama karjában. A szeretet ereje csodálatos!  

A Református Gyülekezet megrendítően komoly 

mondani valóval arra figyelmeztetett „Ha azt hiszed, 

semmi igazán értékeset nem tudsz felajánlani 

másoknak” – talán azért mert neked nincs annyi, mint 

neki, ne akarj helyet cserélni vele!  

Soha ne feledd mennyi mindenre képes az 

EGYETLEN, még akkor is, ha szegényes! 

- egyetlen madár meghirdetheti a tavasz érkezését, 

- egyetlen napsugár bevilágíthat egy szobát, 

- egyetlen gyertya eltudja űzni a sötétséget, 

- egyetlen mosollyal elkezdődhet egy barátság… 

Egyetlen élet is akkor számít, ha elfogadod úgy, ahogy 

van. Egyetlen élet is szép, ha szereted, mert a Tied. Ha 

hinni tudsz benne, hogy széppé csak Te teheted.  

A furulyások, a Kálmán Lajos Népdalkör karácsonyi 

dallamai, a Karácsonyi gondolatok című vers üzenete, 

tovább színesítették az ünnepi hangulatot. Köszönet 

minden szereplőnek és felkészítő óvó- és tanító 

néninek, hogy valóban megállították az időt. 

Köszönöm a Nyugdíjas Klub nevében Börcsök 

Erzsébet nagylelkű adományát és Szabó László 

polgármester úr által a Félegyházi Pékség csomagjait, 

Feri és Katika Milka csokijait. 

Köszönöm a sorsnak lelki társaimat, akik új célokat 

adtak. Nevükben is kívánok egészségben, 

boldogságban, békességben gazdag újévet! 

A Hit ereje – a Remény fénye – A Szeretet lángja 

legyen hű útitárs, ha az élet gondjai árnyékot vetnek a 

hétköznapok göröngyös útjára.  

Lesták Sándorné 
klubvezető  

 

NYUGDÍJAS AKTÁK BUGACON 

Sok szeretettel várunk mindenkit a nagy sikerű 

bűnügyi komédiára! 

Időpont: 2019. 02. 13. szerda 16:30 

Helyszín: Művelődési Ház, Bugac 

Az előadás megtekintése ingyenes! 

 

Gyerekek, unokák, hozzátok a szülőket, 

nagyszülőket, mert ezt nekik is látniuk kell! :) 

2019. ÉVI PROGRAMOK 

 

Március 9.  Iskolás bál 

Március 15.  Nemzeti ünnep 

Április 12.  Költészet napja 

Április 27.  Hétszínvirág 

Május 1.  Majális /Bugacpusztaházán/ 

Május 18.  Családi Nap Alsómonostoron 

Június 4.  Trianoni gyásznap 

Június 15.  Ballagás 

Június 21.  Tanévzáró 

Június 22.  Falunap 

Július 27.  Búcsú /Nagybugac/ 

Július 28.  Búcsú /Alsómonostor/ 

Augusztus 16-18. Ősök Napja 

Augusztus 20.  Községi ünnepség  

Augusztus 24.  Udvarbál 

Augusztus 25.  Búcsú /Bugac/ 

Szeptember 14.  Családi Nap 

Szeptember 28.  Szüret /Bugac/ 

Október 1-3.   Idősek hete 

Október 12. v. 19.  Szüret /Alsómonostor/ 

Október 23.   Nemzeti ünnep 

November 2.  Juhász Károly Sakk Emlékverseny 

December 

Adventi gyertyagyújtás 

Házhoz megy a Mikulás 

Karácsonyi vásár 

Mézeskalács házikó építés 

Karácsonyi sakkverseny 

Falukarácsony 

 

A program- és időpontváltozás jogát fenntartjuk! 

 

MOHÁCSI BUSÓJÁRÁS 

 

Kedves Kirándulni vágyók! 

Idén is ellátogatunk a Mohácsi Busójárásra! 

Aki velünk tartana, kérem, jelentkezzen minél 

hamarabb, nehogy lemaradjon! 

Időpont: 2019. március 03. vasárnap 

 

További információ:  

Borics Krisztina (30/160 3214) 

 
 

 
Borics Krisztina 

Rigó József ÁMK Művelődési Ház 


