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2014. augusztus 8-a és 10-e között ismét Bugac 

településen kerül megrendezésre a KURULTAJ 

2014, Európa legnagyobb hagyományőrző ünnepe.  

Várjuk azoknak az önkénteseknek a jelentkezését, 

akik társadalmi munkával szeretnének részt venni a 

rendezvény sikeres lebonyolításában. Az elmúlt 

évekhez hasonlóan a parkolókba várunk segítőket 

péntek délutánra, szombatra és vasárnapra 

parkolójegyek árusítására. Félnapos beosztásokkal 

összesen ötven embert várunk. Az elmúlt évnek 

megfelelően, most is minden félnapos műszak 

teljesítéséért 1 ételjegyet és egy Kurultaj-os pólót 

adunk, megköszönve az önkéntes segítséget. 

Jelentkezni személyesen a Bugaci Közös 

Önkormányzati Hivatalban a titkárságon vagy 

telefonon a 06-76/575-100 vagy a 76/575-106-os 

telefonszámokon lehet.  

Kérünk mindenkit, hogy lehetőség szerint 

legkésőbb július 30-ig jelentkezzen. A feladatok 

kiosztása augusztus 1-jén pénteken 18 órakor lesz a 

hivatalban. 

Segítségüket előre is köszönjük! 

Szabó László 

 

KURULTAJ, BUGAC NAGYKÖZSÉG 

FOGADÁSA A DÍSZVENDÉGEKNEK! 
 
A 2014-es KURULTAJ keretében, augusztus 8-án 

pénteken délután, Bugac településen látjuk vendégül a 27 

országból és tagköztársaságból érkező, majd 300 fős 

delegációkat. A meghívott protokoll vendégekkel együtt, 

mintegy 340 főnek készítünk magyaros vacsorát, jó idő 

esetén a parkban, ahol településünk kulturális életének 

szereplői is bemutatkozási lehetőséget kapnak. 

Szeretnénk minden idelátogató vendégnek maradandó 

élményt nyújtó estet szervezni, közös erőből, 

összefogással, ezért kérünk mindenkit, aki munkával 

(főzés, felszolgálás, mosogatás feladatokra 12 fő) vagy 

alapanyag felajánlásával (tyúk, birka, tej, zöldség, 

krumpli, stb.) részt kíván venni a vendéglátásban, 

jelentkezzen a Közös Önkormányzati Hivatalban a 

titkárságon vagy telefonon a 06-76/575-100 vagy a 

76/575-106-os telefonszámokon. Mutassuk meg közösen, 

milyen a bugaci vendégszeretet! 

                                                                 Szabó László 

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 

2014. július /2/ 
 

 
 

 

           KURULTAJ, ŐSTERMELŐKNEK! 
 

Nap mint nap tapasztaljuk a segítő szándékot a 

helyiek részéről. Nélkülük 2012-ben nem jöhetett 

volna létre, s most is szegényebb lenne a magyar 

törzsi gyűlés. Szeretnénk viszonozni a sok önzetlen 

támogatást és felajánlást, ezért - viszonzásul- ezen 

az ünnepen lehetőséget teremtünk azon helyi, 

bugaci és bugacpusztaházi őstermelőknek, 

kézműveseknek, 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 termelőknek, akik igazoltan saját 

termékeiket árusítják, ingyenesen biztosítunk 

árusító helyet.       

Várjuk jelentkezésüket! Bővebb információ, 

jelentkezés: a Bugaci Közös Önkormányzati 

Hivatalban a 06-76/575-100 telefonszámon.  

                                                     

                                                       Szabó László 

 

 

BALATONI TÁBOR! 
 

Balatoni bűnmegelőzési tábor 2014. július 15-e és 

21-e között került megszervezésre 

önkormányzatunk TÁMOP-5.6.1.B-12/2-2012-

0088 „Bűnmegelőzési program Bugacon” című  

projektének keretében az egyhetes balatoni 

bűnmegelőzési tábor. A részvétel teljesen ingyenes 

volt, minden költségét (utazás, szállás, napi ötszöri 

étkezés, kalandpark belépő, hajókirándulás, cirkuszi  

előadás, strandolás, rendszeres foglalkozások) 

pályázatunk fedezte. A táborozás során naponta 

bűnmegelőzési célú, valamint az áldozattá válás  

megelőzését szolgáló ismereteket közvetítő, 

fejlesztő, közösséghez tartozást erősítő 

foglalkozások kerültek megrendezésre szakemberek  

vezetésével. Itt szeretnénk megköszönni a táborban 

dolgozó felnőtt kísérőknek is egész heti, napi 24 

órás munkáját. Reméljük sikerült a nagyszámú 

bugaci táborozó gyerekeknek maradandó, hasznos 

és szép élményeket szereznünk.  
                               Projekt koordinátor   
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ÉRTESÍTÉS! 
 

Értesítjük az Ügyfeleinket, hogy a július havi 

önkormányzati támogatások kifizetése az Orgovány és 

Vidéke Takarékszövetkezetnél számlával rendelkezők 

részére  

augusztus 5. napján 

 9 órától 15 óráig  

történik az  

Önkormányzat Házi Pénztárában. 

Az összeg átvételéhez érvényes személyi okmány 

bemutatása szükséges. 
Dr. Fröschl-Nagy Péter                                                                       

 

 

„BUGAC ÖRÖKSÉGÜNK, ÉRTÉKEINK” 
ELKÉSZÜLTEK A KIADVÁNYOK! 

Az előző számunkban közzétettük, hogy 

Önkormányzatunk „Bugac örökségünk, értékeink” 

címmel kiadványt ad ki. Ez útón tájékoztatom a T. 

Lakosságot, hogy a kiadványok elkészültek,  melyek 

megvásárolhatóak  2450,-Ft-os beszerzési áron a Közös 

Önkormányzati Hivatalban, Csendesné Lajkó 

Gyöngyinél  az ügyfélfogadási időben. 

Szabó László 

 

 

SZERETETTEL MEGHÍVJUK  A  

7755  ÉÉVVEESS  

 ALSÓMONOSTORI SZENT ANNA 

TEMPLOM BÚCSÚJÁRA. 
ÜNNEPI SZENTMISÉK: 

SZOMBATON – SZENT ANNA 

ÜNNEPNAPJÁN – 

2014. július 26-án 18 órakor  

és 

VASÁRNAP 

2014. július 27-én 10 órakor, melyet 

dr. BÁBEL BALÁZS érsek atya mutat be. 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A Rigó József ÁMK Napközi Otthonos Óvoda  

(6114 Bugac, Béke u. 13.)  pályázatot hirdet 

óvodapedagógus munkakör betöltésére. 

Követelmények:  

- óvodapedagógus végzettség 

- büntetlen előélet, cselekvőképesség 

Előnyt jelent: ha a pályázó bugaci lakos és  

 legalább 2 év szakmai tapasztalattal  

 rendelkezik. 

A munkaviszony határozott idejű, 2014.   

szeptember 1-től 2015. május 31-ig. 

Bérezés: a közalkalmazotti bértábla     

szerint.  

A pályázatot írásban, önéletrajz és iskolai 

végzettséget bizonyító okirat másolatával 2014. 

augusztus  1–ig lehet benyújtani a Béke u. 13. sz. 

alatt.                                          
                                                 Kovács Sándorné   

TUDJA-E, HOGY …..? 

 A Fókusz Takarékszövetkezet kérelmezte az 

önkormányzati tulajdonú Agrár Iroda 1 darab 

irodahelyiségének és ügyfélvárójának bérleti 

jogát. A kérelmet rendkívüli ülésen hagyta 

jóvá a társult képviselő-testület. Ennek 

értelmében határozatlan ideig, 30 napos 

felmondási határidővel, bérleti díj és az épület 

teljes rezsiköltségének átvállalása mellet jött 

létre a bérleti megállapodás. A Fókusz 

Takarékszövetkezet birtokba vette  

az irodát és megkezdte működését. 

 

FIGYELEM! 
 

2014. augusztus 8-10. között a KURULTAJ  

ideje alatt, az elmúlt évekhez hasonlóan 

parkolókat jelölünk ki a helyszínre vezető főutak 

mellett. A biztonságosabb közlekedés, a 

kellemetlenségek elkerülése érdekében, 

tiltásokat kívánunk bevezetni a megállásra 

vonatkozóan.     

 A tiltások közutakat és önkormányzati utakat is 

érintenek. A közúttal egyeztetve megállási 

tilalom lesz, az 54102-es úton, mindkettő 

irányba, Bugac helységjelző táblája (vasúti 

átjáró felől) és a Pusztai kereszteződés között, 

valamint az 5407-es számú úton, mindkettő 

irányba, a 0301-es és a 0312/3hrsz-ú 

önkormányzati utak közötti szakaszon. 

Megállási tilalmat  kívánunk bevezetni, lakott 

területen belül, az Ady Endre, a Petőfi, a Vasút, 

a Rákóczi és az Árpád utcákban. Lakott 

területen kívül pedig, a település és a pusztai 

kereszteződés közötti közútra csatlakozó  

önkormányzati utakon és a rendezvény 

közelében lévő önkormányzati utakon. 
Köszönjük megértésüket!   
                                               Szabó László 
 

 

BÚCSÚ 
 

AUGUSZTUS 24-ÉN /VASÁRNAP/ 
BUGACON 

 
 

S A K K 

2014. július 25. (péntek) 16.00 óra 

Helyszín: Rigó József ÁMK Művelődési Háza      

Bugac, Béke u. 27. 

Mindenkit szeretettel várunk! 


