
TISZTELT BUGACI ÉS  

BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 

Felső tagozatosok figyelem! 
 

Felhívás azon tanulóknak, akik szeptembertől a 

bugaci iskola felső tagozatába járnak! 

Ha szereted a repülőket és szeretnél részt venni 

augusztus 4.-én vasárnap Kecskeméten, a 

Repülőnapon, nincs más dolgod, mint jelentkezni  

és bízni a szerencsében! Lezsák Sándor elnök úr 

felajánlásából, a jelentkezők közül 7 szerencsés  

gyermeknek lehetősége lesz, a polgármester 

kísérőjeként részt venni a vasárnapi programokon. 

Jelentkezésedet névvel, az osztályod megjelölésével, 

címmel, telefonszámmal július 31.-éig adhatod le a 

Hivatalban. 

Sorsolás augusztus 1.-én 14 órakor szintén a 

Hivatalban, amelyen személyesen is részt vehetnek a 

jelentkezők. 

Szabó László 

GGRRAATTUULLÁÁLLUUNNKK!!  
 A szlovéniai Mariborban rendezték a 18 éven  

                aluliak Csapat  Európa  bajnokságát. A    

   versenyen  nyolc csapat – két szlovén, két 

      orosz, angol, osztrák, lengyel és a magyar 

delegáció – vett részt. A magyar csapat végig vezette a 

hétfordulós, körmérkőzéses bajnokságot. A két főből 

álló magyar leány csapat első táblása: Varga Melinda, 4 

pontot szerzett, a második táblás Juhász Barbara 

pedig 5,5 ponttal járult hozzá az első helyezéshez. 

Ugyanakkor Barbara különdíjként elnyerte az 

úgynevezett tábladíjat is. Juhász Barbarának ez volt az 

utolsó ifjúsági csapat Európa bajnoksága. A bugaci 

sportoló ennél szebben nem is búcsúzhatott volna. 

Ezzel az eredménnyel ebben az évben  három magyar 

bajnoki címet, és egy Európa bajnoki címet szerzett. 

Jelenleg a 20 éven aluliak, és a 18 éven aluliak 

világbajnokságára készül. Barbara négyévesen 

sakkozott először, majd az óvodában működő 

sakkszakkörben ismerkedett a sporttal. A szakkör 

alapítója, Juhász  Károly indította el Barbara 

sakkpályafutását. Első versenyét hatéves korában 

nyerte. Tízévesen már hatodikként végzett az Európa 

bajnokságon. Tizenkét évesen került be a magyar 

válogatottba. 

Szabó László 
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FELHÍVÁS SEGÍTŐKNEK! 
 

Augusztus 9-10-11-én kerül lebonyolításra 
Bugacon a II. Ősök Napja. Önkéntes segítőket 
várunk a parkolókba és az információs helyekre. 

Jelentkezni lehet a Hivatalban a Titkárságon. 
A feladatokat 2013. augusztus 6-án 18:00 

órakor a  Hivatalban egyeztetjük, s ide  várjuk 
a segítőket. 

 

SZÁLLÁS…. 
A 2013. aug. 9-10-11.-ig megrendezésre kerülő II. 

ŐSÖK NAPJA rendezvényre - a nagy érdeklődésre 

való tekintettel - lassan elfogynak a szálláshelyek. 

Kérjük azokat a bugaci lakosokat, akik szívesen 

fogadnának vendégeket, hogy jelezzék a 

a Hivatal Titkárságán vagy telefonon a 

06-76/575-100 vagy a76/575-106-os 

telefonszámokon. 
A jelentkezők névsorát továbbítjuk a rendezők felé.  

 

ŐSTERMELŐKNEK! 
 
Nap, mint nap tapasztaljuk a segítő szándékot a helyiek részéről. 

Nélkülük nem jöhettek volna létre az eddigi rendezvények. A II. 

Ősök Napján szeretnénk lehetőséget biztosítani a környékbeli 
őstermelőknek, hogy termékeikkel megjelenjenek a 

rendezvényen. Ezen az ünnepen lehetőséget biztosítunk azon 

helyi, illetve térségi őstermelőknek, akik hagyományos 
technológiával állítják elő termékeiket, zöldséget, gyümölcsöt, 

mézet, tovább feldolgozott élelmiszert (tésztát, lekvárt, befőttet, 

savanyúságot, fűszereket), hogy minél szélesebb körben 
megismertessék áruikat. Azoknak a bugaci, Bugaccal szomszédos 

településről vagy a kiskunfélegyházi kistérségből érkező 

termelőknek, akik igazoltan saját termékeiket árusítják, 
ingyenesen biztosítunk árusító helyet a helyi térség udvarában. 

Várjuk jelentkezésüket! Bővebb információ, jelentkezés a Bugaci 
Közös Önkormányzati Hivatalban a 06-76/575-100, vagy a 

76/575-106-os  telefonszámon. 

 

              TUDJA-E, HOGY….? 
 
- Megjelent a Tanyafejlesztési Program pályázati kiírása. Bővebb  

információ a www.nakvi.hu honlapon, a Tanyafejlesztési program 

címszó alatt. Beadási határidő 2013. augusztus 7. További 
információ a Polgármesteri Hivatalban. 

 

- Eredményesen zárult az intézményvezetői pályázat, augusztus 
1.-étől Zsótér Ágnes irányítja a Szociális Szolgáltató Központ 

munkáját. 
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AGRÁRINFORMÁCIÓ! 
2013. július 31-ig kell az adategyeztető és a tagdíj 

önbevalló lapok kitöltését elkészíteni. 
 

Az adategyeztető és a tagdíj önbevalló lapok kitöltésének segítésére, 

Bugacon az Agrárinformációs irodában is tartottam ügyfél fogadást 

hétfői napokon és 07.29.-én 07:30 - 16:00 óráig szintén 

tartok. 

Keddi és csütörtöki napokon a kiskunfélegyházi irodában 
(Szent János tér 1.sz 07:30- 16:00) tudok segíteni a 
bevallás beadásában.  

Amennyiben közreműködésemmel szeretné kitölteni 
bevallását, a gyors ügymenethez kérem, előre készítse 
elő az alábbi adatokat és dokumentumokat: 

 a levelünkben elküldött azonosítóját 
(kamarai nyilvántartási számát) és 
jelszavát  

 természetes személy esetén: őstermelői- 
vagy egyéni vállalkozói igazolványát  

 gazdálkodó szervezet, jogi személy esetén: 
adószámát, cégjegyzékszámát, bírósági 
nyilvántartási számát, stb.  

 főtevékenysége TEAOR vagy ÖVTJ kódját 

 2012. évi nettó árbevételének összegét 
vagy ha nem rendelkezett jövedelemmel, 
akkor  a várható tárgyévi árbevételét. 

Csányi György 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ  
 

Miért irtják a selyemkórót a 

KISKUNSÁGI NEMZETI 

PARKBAN? 
Erre válaszolnak a nemzeti park 

munkatársai 2013. július 29-én 

/hétfőn/ 17.00 órakor a Művelődési 

Házban /Béke u. 27./ tartandó 

lakossági fórumon, melyre minden 

érdeklődőt szeretettel várnak.  
Kiskunsági Nemzeti Park 
 

 

BÚCSÚ 
 

JÚLIUS 27-ÉN /SZOMBATON/ 

NAGYBUGACON  A KÁPOLNAKERESZTNÉL, 

 

JÚLIUS 28-ÁN /VASÁRNAP/ 

ALSÓMONOSTORON, 

  

AUGUSZTUS 25-ÉN /VASÁRNAP/ 

 BUGACON  


