
TISZTELT BUGACI ÉS 

BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 

 

 

MEGHÍVÓ 
 

BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA 
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT AZ 
ÁLLAMALAPÍTÁS ÉVFORDULÓJÁRA RENDEZENDŐ 

ÜNNEPSÉGRE 
 

22001144..  aauugguusszzttuuss  2200..  
//sszzeerrddaa//  

1177::3300  óórráárraa  
 

Helyszín 

Szent István Park 
 

Program: 

Ünnepi megemlékezés 
Új kenyér szentelése- áldása 

„Bugac Díszpolgára” és 
„Bugac Községért” kitüntető cím átadása 

****** 
 

Ezúton hívjuk Önöket az  

 AAUUGGUUSSZZTTUUSS  2200--aaii  hhéétt  
 további programjaira: 

 
20.-án 18.30  h Kiállítás megnyitó a „ BUGACI 

 ARANYMONOSTOR KINCSEI” 
                                   címmel a Művelődési Házban. 
                                   Kiállítás megtekinthető augusztus 

24.-én 18.00 óráig. 
23.-án 19.00  h   Gitáregyüttes koncertje a Szent 

István Plébánián 
23.-án 21.00  h  RETRO BULI a Művelődési Ház 

melletti utcában 
                                    Hangulatfelelős: Dj. Király Andor 

(Gong Rádió  Zenei szerkesztője)   
 24.-én 10.30  h   Szent István templom búcsúja 
 A felújított bugaci templom 

felszentelése 

 

Szabó László               Kovács György 
polgármester                                          polgármester 

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. augusztus 

 

 
 

 

LAKOSSÁGI FÓRUM 

 

Csatornázással, a víziközmű társulat 

alakításával, a lakástakarék pénztárral 

kapcsolatban lakossági fórumot tartunk 

 

Alsómonostoron a Pálma Presszóban 

2014. augusztus 27.-én szerdán 

18 órától. 

Bugacon 2014. augusztus 28.-án 

csütörtökön 18 órától a  

Művelődési Házban. 

 

 

TISZTELT GYERMEKFOCIBAN  

ÉRINTETT SZÜLŐK, GYEREKEK! 

 

Az augusztus 11-ei megbeszélést követően 

tájékoztatni szeretnék minden érintettet, 

hogy a 2014/15-ös tanévben a gyerekek 

fociedzéseit - meghozott döntése alapján -  

továbbra is Tholt János Zsolt, Jani bácsi 

tartja. A több hete tartó egyeztetéseken 

lefektettük azokat a feltételeket is, amelyek 

szükségesek az edzői munkához, és, 

amelyeket a Bugaci Sportegyesület a 

jövőben biztosítani fog a bugaci 

gyermekfoci zavartalan működéséhez. 

Tisztelettel: 
                                       Szabó László 

Lakáscélú támogatás 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 
lakáscélú támogatási kérelmek benyújtási 

határideje 
2014. augusztus 31. 

 Bővebb információ – kérelem, 
nyomtatvány - a polgármesteri hivatalban                       

kérhető. 

 

XX. évf.  9.  sz. 



 

ÉRTESÍTÉS! 
 

Értesítjük az Ügyfeleinket, hogy a jövőben az  

önkormányzati támogatások kifizetése pénzintézeti 

bankszámlára történik. Kérjük azon ügyfeleket, akik 

korábban az  Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezetnél 

számlával rendelkeztek, s még az új bankszámlaszámot 

nem adták le, azt pótolják, az adatok zökkenőmentes 

feldolgozása érdekében. 
Dr. Fröschl-Nagy Péter                                                                       

 

Értesítjük… 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyermekek szüleit, hogy a 

gyermekekre járó egyszeri támogatás - Erzsébet 

Utalvány formában  (gyermekenként 5800 Ft 

értékben)  -  kifizetése 

2014.  augusztus  27-28-án  

 (szerda-csütörtök)  

 9-15 óráig 

a Polgármesteri Hivatalban történik. 

 

KEDVES TESTVÉREK, OLVASÓK! 

Bizonyára Mindannyiunknak feltűnt, hogy szépül 
a templomunk és környéke. Sokan sokféle képen 
segítettek jó szándékkal, áldozattal… Köszönjük a 
munkájukat, nagylelkűségüket. Isten fizessen meg 
mindenkinek bőkezűen! 
A munkálatok nem fejeződtek be, csak a pályázati 
rész. Aki teheti, segítsen továbbra is támogatással 
– kétkezi munkával – közösség építéssel… 
Következő lépések majd az oltárok – felolvasó 
állvány - kerítés elkészítése, javítása… 
A templom, egyházközség közös ügyünk. Közösen 
dolgozunk, közösen ünnepelünk is.  
Szeretettel hívom tehát minden bugaci Testvért, 
és a környékbeli híveket, és minden jó szándékú 
embert a bugaci Szent István templom búcsújára 
Augusztus 24.-én /vasárnap/ 10.30-ra. Érsek atya 
felszenteli a felújított templomot és 
templomkertet. A templombúcsú a templom 
születésnapja. Ahol bennünket megkereszteltek, 
elsőáldozók lettünk, házasodtunk... Ezer szállal 
kötődünk hozzá. Közösen kérjük Érsek atyával 
Isten áldást és közbenjáró szeretetét 
Egyházközségünkre, Településünkre, egész 
Magyar Hazánkra! 
Készülve az ünnepre a Bugaci Gitár Együttes     
23.-án este 7-től a mise után megajándékoz 
bennünket egy koncerttel a felújított 
templomban vallásos dalokból. 

Szeretettel várunk Mindenkit! 
Köszönettel!        Szent István Plébánia 

Norbi atya 
 
 

             

SZÜLŐI  ÉRTEKEZLET!  
Ismerkedési szülői értekezlet lesz a Rigó 

József ÁMK Óvoda-Bölcsődéjében 2014. 

augusztus 18-án du. ½ 5 órakor a bölcsődébe 

beíratott gyermekek szüleinek és 19-én ½ 5–kor az 

újonnan  érkező óvodások szüleinek. 

 Azon bölcsődés és óvodáskorú gyermekek, akik 

autóbusszal érkeznek az intézménybe, azok a Volán 

Zrt. által biztosított „iskolabuszos” járattal tudnak 

jönni – térítésmentesen -, melyen biztosítva lesz a 

felnőtt kíséret. A busz menetidejéről a 

későbbiekben adunk tájékoztatást.  

Kovács Sándorné 

 

IISSKKOOLLAAII  HHÍÍRREEKK!!  
 
 Tájékoztatjuk az iskolabusszal közlekedő 

gyermekeket és azok szüleit, hogy a KLIK 

Kiskunfélegyházai Tankerülete közbeszerzést írt ki az 

utaztatásra, melyet a Volán Zrt. nyert meg.  Így 2014. 

szeptember 1-től a Volán járat látja el az iskolabuszos 

szolgáltatást. A tankerület fizeti a gyermekek 

bérletének költségét, így az nem terheli a szülők 

pénztárcáját. A buszjárat minden korábbi megállónál 

felveszi és leteszi a gyermekeket. (pl.: Mikla telep, 

Alsómonostor – Major) Az Önkormányzat 

támogatásának köszönhetően az iskolabuszos 

járatokon továbbra is felnőtt (Tóth Ilona, Korom 

Ibolya) kísérő figyel a gyermekek biztonságos 

utazására.  
Ezeket a járatokat már a gyermekek szülei is 

igénybe vehetik. 

A pontos menetrendről és minden egyéb 

információról a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket. 

Sajnálattal közöljük, hogy a  Volán járat 

nem tudta vállalni a Szélkanyarnál lévő 

mezőgazdasági útról történő szállítást. Bugac Község 

Önkormányzata ismét segítségét ajánlotta fel, így az 

innen járó gyermekeket a falu kisbusza szállítja az 

iskolába. Köszönetünket fejezzük ki a szülők nevében 

is az önzetlen segítségért." 
************************************* 

Tankönyvosztás időpontja:  
22001144..  aauugguusszzttuuss  2255--2266..--áánn  

    88  óórrááttóóll  1166..0000  óórrááiigg..  
/Ugyanekkor történik a füzetcsomagok osztása is./ 

Kérjük a szülőket, hogy a gyermekvédelmi támogatásról 
szóló érvényes papírjaikat, vagy a tankönyv befizetési 

csekket  feltétlen hozzák magukkal!! 

 
Ünnepélyes tanévnyitó ünnepély: 

 

2014. augusztus 29.-én /pénteken/   
17.00 órakor. 

                                                                  KKiirrii  SSáánnddoorrnnéé  
   Iskolavezetőség 

                                                                                                                                    


