
TISZTELT BUGACI ÉS BUGACPUSZTAHÁZI 

LAKOSOK! 

2015. június 20-án rendeztük meg községünkben a Falunapot. 

Idén nagyon sokan főztek versenyben és azon kívül is, kakast és 

egyéb finomságokat. A szakács nénik pedig a tájra jellemző 

pásztorételeket készítették el. Így mintegy 1400 adag ételt 

fogyaszthattak el jóízűen a kilátogatók.  

Misi süti felajánlásával elkészült a falu tortája, aminek folyamatát 

is megtekinthették az érdeklődők. Végül a több mint 660 szeletre 

vágott tortát közösen elfogyasztották. Köszönjük a Misi Süti 

felajánlását.  

10.00 órakor a nagy évfordulók emlékére Endre Imre 

nyugalmazott polgármesterünk kezdeményezésére egy impozáns 

bugaci EMLÉKKÖVET avattunk a Szent István Parkban. Ez az 

EMLÉKKŐ talapzaton elhelyezett több tonnás (pattintott) kő a 

felsorolt jeles – évfordulós - események feltüntetésével. Az 

emlékkövet Lezsák Sándor az országgyűlés alelnöke, 

országgyűlési képviselőnk avatta fel.   

Számos érdekes falunapi programjaink között megtalálható volt a 

szegedi Miniszínház előadása, Bereczki Zoltán zenés műsora, a 

Gizmo Freestyle Show Szabadstílusú kerékpárosok bemutatója, a 

bugaci aerobikosok bemutatója, a bugaci drámaszakkörösök 

előadása, Tordai hagyományőrzők műsora, a Kutyával Egy 

Mosolyért Alapítvány kutyás bemutatója, a Dupla kávé koncertje. 

Este pedig a bugaci Tanyaszínház lépett színpadra a „Felül 

semmi” című darabbal, melyet több mint 900 érdeklődő tekintett 

meg. 

Versenyeink eredményei: 

 

„Kakas a bográcsban” verseny:  I. Fekete István, II. Darányi 

Gábor  III. Kis Sándor 

Különdíj:  Sakk klub 

„Különleges kakas” díj:   Cseh Ferenc  

(A díj a zsűrizés közben született, hiszen a zsűri nagy 

meglepetésére kakas helyett nyúl volt a tányéron.) 

A pörkölteket elbíráló zsűri tagjai voltak: Flóring Lászlóné, 

Heródekné Szász Ágota, Néma József, Kovács Balázs, dr. 

Frösch-Nagy Péter. 

Ajándékkal kedveskedtünk mindenkinek, aki az idei falunapon 

főzött. Egy-egy hímzett konyharuhát kaptak ajándékba a 

csapatok. A konyharuha felajánlását Plattner Évának köszönjük.  

Strandfoci verseny: I. Dél-100 csapata 

 II. Kicsi Manó,  III. Humbák falva SC 

További helyezések:   I. Szarvas, II. Fenegyerekek 

Legjobb kapus:   Deli Mihály (Fenegyerekek) 

Gólkirály:   Jókai Dániel (Kicsi Manó) 

Legjobb mezőnyjátékos: Seres Martin (Humbák falva SC) 

Köszönjük a verseny előkészítését, lebonyolítását, 

megszervezését Bálint Dezsőnek, Szabó Józsefnek, Szabó 

Péternek!  

Sakk Verseny Eredményei: 

Felnőtt korcsoport  

I.Juhász Barbara, II.  Rácz István, III.  Tholt János 

 

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 

2015. július  

 

 

 

*********************************************** 

14 év alatti korcsoportban elért 

I.Csányi Gábor , II. Tóth Klaudia, III. Petrovics Tamás 

10 év alatti korcsoportban elért 

I. Tajti Bence,  II. Varga Álmos, III. Lesták Viktória 

Oklevél: 

A „Legfiatalabb Játékos „  Varga Emese 

A „Legtapasztaltabb Játékos” Rácz István 

 

Akiknek köszönettel tartozunk: 

Kósa Istvánnak és Banó-Szabó Viktornak, akiknek 

rendezvényünk kifogástalan hangminőségét köszönhetjük. 

Az iskola vezetőségének, az iskola dolgozóinak, a Napközi 

Otthonos Konyha dolgozóinak, akik idén is ízletes ebédet 

készítettek nekünk. 

Tóth Ilona, Szatmári Anett, Gyukicsné Magdolna, Szikszai 

Nikolett, Tormási Noémi óvó néniknek, valamint Feketéné 

Papp Éva, Juhász Mária, Tényi Tímea, Fekete Katalin tanár 

néniknek, akik segítségével egész nap kézműves 

foglalkozásokon vehettek részt a gyermekek. 

A Bugaci Polgárőr Egyesületnek, a Bugaci Önkéntes Tűzoltó 

Egyesületnek és a bugaci körzeti megbízottaknak, akik 

biztonságunkról gondoskodtak. 

Az Abonyi Imre Fogathajtó és Lovassport Egyesület 

tagjának, Korom Józsefnek, aki lehetővé tette, hogy 

vendégeink lovas fogattal kocsikázhassanak községünk utcáin.  

Varga Mihályné Székely Emesének, aki a Helytörténeti 

Gyűjtemény udvarán fogadta a népi kézműveseket, valamint az 

érdeklődőket a szövés rejtelmeibe bevezette. 

A Nagycsaládosok Bugaci Egyesületének, amiért az 

ínycsiklandó palacsintát – ami hozzávetőleg 2000 db volt - 

sütötték nekünk egész nap fáradhatatlanul. 

Köszönettel tartozunk:  Csányi Klaudiának, Szabó Máriának, 

Szeleczki Dánielnek, Kengyel Alexandrának, Nemcsok 

Mónikának, Petróczi Anitának, Csabai Viviennek, Csendesné 

Lajkó Gyöngyinek, Kis Nikinek, Steitz Anne-Sophienak, 

Szabó Csillának, Dancsecs Hajninak, Kovácsné Kiss Évinek, 

Endre Gábornak, Falusi Zsanettnek, akik a programok 

lebonyolításában részt vettek. 

Szeleczki Sándornak, aki megörökítette ezt a szép napot fotókon 

és videókon. 

Köszönjük a Polgármesteri Hivatal karbantartóinak és a közcélú 

munkaprogramban foglalkoztatottaknak, hogy a rendezvény elő 

és utómunkálataiban, és a nap során felmerülő nem csekély 

feladat elvégzésében számíthattunk rájuk. 

Köszönjük továbbá a sok munkát, és a segítőkész hozzáállást a 

Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, H. Pintér Andreának, Borics 

Krisztinának, Mészáros Andrásnénak és családjának, Rokolya 

Györgynének. 

Rendezvényünket támogatta:  

Abonyi Fogadó- Tóth Zsolt,  Abonyi Imre Fogathajtó és Lovas 

Sport Egyesület, Börcsök Erzsébet, Félegyházi Kenyérgyár, 

Fókusz Takarék 

Megaton Kft., Nagycsaládosok Bugaci Egyesülete, Misi Süti, 

Sirius Rádió, Plattner Éva  

Szabó László 
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TANYAPROGRAM 

PÁLYÁZATOK 2015. 

Beadható 2015. július 15-től 

forráskimerülésig! 
Érdeklődés, pályázatfigyelés, pályázatmenedzselés: 

Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 
Dr. Fröschl-Nagy Péter Jegyző Tel: 76/575-100/116 

Egyéni típusú, tanyagazdaságok számára kiírt 

pályázati konstrukciók 

Tanyagazdaságok fejlesztése 
 

Kedvezményezettek: tanyai gazdaságok (azon regisztrált 

őstermelők, egyéni vállalkozók vagy családi gazdaságok, akik 

lakóhelyük, vagy állandó lakcímük szerint 2015. január 1. előtti 

időponttól kezdve életvitelszerűen tanyán élnek, 

tanyagazdaságban mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, 

valamint a 2012., 2013., és 2014. évi összes bevételük átlagának 

legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott és 

ezen három évi mezőgazdasági tevékenységből származó 

bevételük átlaga nem haladta meg a nettó nyolcmillió forintot).  

Max. támogatási összeg/projekt: 3 M Ft  

Támogatásintenzitás: 75% és fiatal gazdálkodók esetében (a 

pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötte be) 

90%  

Támogatás vehető igénybe: ― tanyai lakóépület felújítása, ― 

gazdálkodási célú épületek felújítása, építése, ― gazdálkodási 

gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése, ― karám, 

kerítés létesítése, felújítása, ― szaporító anyag vásárlása, 

beszerzése, ― állatállomány kialakítása, bővítése, ― tanyai 

termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások 

létesítése, fejlesztése, ― tanyagazdaságok energetikai 

megújítása, ― egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges 

létesítmények beruházása, ― környezetkímélő, egyedi 

szennyvíz-kezelés és elhelyezése, valamint ― tanyai lakó- és 

vagyonbiztonsági 

eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó 

kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése.  

Egyéni típusú, tanyagazdaságok beindítása céljából kiírt 

pályázati konstrukció Tanyagazdaságok indító támogatása  
Kedvezményezettek: az a tanyán élő magánszemély, vagy 

őstermelő jogosult, aki a tanyás települések valamelyikén a) 

lakóhelye, vagy állandó lakcíme szerint 2015. január 1. előtti 

időponttól kezdve életvitelszerűen tanyán él, és b) a 2012., 2013., 

és 2014. évi mezőgazdasági tevékenységből származó 

bevételének átlaga nem haladta meg a bruttó hatszázezer forintot. 

Max. támogatási összeg/projekt: 3 M Ft  

Támogatásintenzitás: 75% és fiatal gazdálkodók esetében (a 

pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötte be) 

90%  

Támogatás vehető igénybe: ― tanyai lakóépület felújítása, ― 

gazdálkodási célú épületek felújítása, építése, ― gazdálkodási 

gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése, ― karám, 

kerítés létesítése, felújítása, ― szaporító anyag vásárlása, 

beszerzése, ― állatállomány kialakítása, bővítése, ― tanyai 

termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások 

létesítése, fejlesztése, ― tanyagazdaságok energetikai 

megújítása, ― egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges 

létesítmények beruházása, ― környezetkímélő, egyedi 

szennyvíz-kezelés és elhelyezése, valamint ― tanyai lakó- és 

vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot 

fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése. A 

támogatás csekély összegű támogatásnak minősül.  

Villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető 

villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztések céljából 

kiírt pályázati konstrukció  

Kedvezményezett: az a tanyán élő lakos, aki a tanyás települések 

valamelyikén a) lakóhelye, vagy állandó lakcíme szerint e 

rendelet hatálybalépését megelőző időponttól kezdve 

életvitelszerűen – az ingatlan-nyilvántartás szerint – tanyán él és 

b) az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett tanyaépület villamos 

energia ellátással nem rendelkezik.  

Max. támogatási összeg/projekt: 10 M Ft  

Támogatásintenzitás: 100%  

Támogatás vehető igénybe: villany nélküli tanyák lakóépületének 

alapvető villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztésekre. 

KÖZMUNKA-MINTAPROGRAM: 

I. KERTÉSZKEDÉSÜNK…. 

 
Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2015. március 1-jével 

elindított egy programot, melynek célja a konyhakerti 

növénytermesztés kialakítása Bugac Nagyközség intézményeinek 

alapanyag ellátására. A program a Belügyminisztérium 

támogatásával, kistérségi (járási) startmunka mintaprogram 

céljából nyújtott támogatásából valósul meg. A 9.680.000 Ft 

vissza nem térítendő összegből 8.201.152 Ft a településünkön 

foglalkoztatott 11 fő álláskereső közfoglalkoztatásból eredő 

közfoglalkoztatási bérét és az azt terhelő szociális hozzájárulási 

adót fedezi, a fennmaradó 1.478.848 Ft dologi kiadásra, 

eszközökre nyújt fedezetet, melyből szerszámokat, rotációs 

kapát, kerti traktort szereztünk be. A programban Bugac 

belterületén 10 kertben folyamatosan folynak a munkálatok. A 

kertek talaj előkészítését követően konyhakerti növények 

kerültek vetésre, palántálásra. A folyamatos gondozásnak 

köszönhetően május végére már megkezdődhetett a termények 

betakarítása. A mai napig 90 csomó petrezselyemzöldet, 96,75 kg 

fejtett zöldborsót juttattunk a központi konyha részére. Jelenleg a 

zöldbab betakarítása folyik, majd következik a csemege kukorica, 

petrezselyem, vöröshagyma és burgonya betakarítása. A kertekről 

folyamatosan fotók készültek, melyek megtekinthetők Bugac 

honlapján és a Facebook oldalunkon egyaránt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÚCSÚ                              
JÚLIUS 26-ÁN /VASÁRNAP/ 

BUGAC-ALSÓMONOSTORON  

SZENT ANNA NAPI  BÚCSÚ LESZ. 

 

MŰVELŐDÉSI HÁZ NYITVATARTÁSI 

IDEJÉBEN LÁTOGATHATÓ A  



EMLÉKKŐ AVATÁS A FALUNAPON 

Lakossági kezdeményezésre elkészült, és a falunapon 

délelőtt 10 órakor Lezsák Sándor országgyűlési 

képviselőnk által a Szent István parkban felavatásra 

került az az emlékkő, ami településünk történetének kerek 

dátumairól emlékezik meg.  

Néhány adat az emlékkőről: anyaga rózsamárvány, 

tömege 1980 kg, költsége Bruttó 590.550 Ft, melyből a 

lakosság több, mint a felét, 315.000 Ft-ot gyűjtött össze.  

Segítettek a megvalósításban (sorrend nélkül): 

Endre Imre, Lázár György, Gulyás Istvánné, Szűcs 

Jánosné, Fekete Istvánné, Herbály Jánosné, Deli Imréné, 

Papp János, Csima Józsefné, Flóring Lászlóné, ifj. Endre 

Imre, Jegyes Sándorné, Dr. Mészáros Gyula, Horváth 

János, Flóring Istvánné, Agócs Mihályné, Gyukics 

Miklósné, Pintér Mihályné, Fehér Sándor, Berta Józsefné, 

Pávlicz Károly, Kiss Zoltánné, Kiss József Adorján, 

Bugaci Nyugdíjas Klub, Kovácsné Kiss Éva, Endre Beáta, 

Szemerédi Ferencné, Szabó Lászlóné, Tóth Marianna, 

Szabó László, Szabó Péter, Szalai István, Börcsök András 

Sándor, Kovács Sándorné, Horváth Sándorné, Borics 

Zoltán, Németh Attiláné, Endre Gábor, Hársfa Bolt, 

Hársfa Presszó, Rigó József Ált. Isk. dolgozói, ifj. Király 

Sándor, Flóringné Farkas Katalin, Bíró Sándor, Fekete 

József és Fekete Józsefné (pedagógusok), 

Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Fekete Györgyné,Korom 

Mihályné és a Polgármesteri Hivatal dolgozói. 

Köszönjük a magánszemélyek és kollektívák 

hozzájárulását, mellyel mindenki köszönetet mondhatott 

falujának. 

Endre Gábor 
 

ÉRTESÍTÉS! 
 
SAJNÁLATTAL ÉRTESÍTJÜK A LAKOSSÁGOT, HOGY A 

HENTESÜZLET BÉRLŐJE JÚLIUS 1-EL FELMONDOTT. 

ÖNKORMÁNYZATUNK MINDENT MEGTESZ ANNAK 
ÉRDEKÉBEN, HOGY MINÉL ELŐBB ÚJ BÉRLŐT TALÁLJON. 

AZ ÜZLET  ÚJBOLI KINYITÁSÁRÓL A HELYBEN SZOKÁSOS 

MÓDON /POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL, HONLAP, PLAKÁT/ 
FOGJUK A VÁSÁRLÓKAT ÉRTESÍTENI. 

                                   SZÍVES MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!  

 

INGYENES NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉS 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma idén is 

meghirdette az ingyenes nyári gyermekétkeztetést segítő 

pályázatát, mely pályázaton Bugac Nagyközségi 

Önkormányzat is részt vett. Az Önkormányzat pályázata 

pozitív elbírálásban részesült, a pályázat megvalósítására 

elnyert összeg 946.000-Ft. Ezen összegből ötven fő 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermek 43 napon keresztül - két időszakban 2015. június 

16.- július 03-ig, 2015. július 20.- 2015. augusztus 28-ig – 

napi egyszeri meleg étkezést (ebéd) kap. A pályázat az 

Önkormányzat, a Rigó József ÁMK konyhája valamint a 

Szociális Szolgáltató Központ szoros együttműködésével 

valósul meg.  

A támogatásban részesülő gyermekek nevében is 

köszönjük az Önkormányzatnak, hogy pályázott és ezáltal 

lehetőséget biztosított az ingyenes nyári gyermekétkeztetés 

megvalósítására! 

                                        SzSzK intézményvezető 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÁR A BUGACI NYÁRI  

  NAPKÖZIS TÁBOR!!! 

 

A Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti és 

Családsegítő Szolgálata szervezésében, Bugac 

Nagyközség Önkormányzatának támogatásával 

7-13 éves gyermekek részére szervezünk *nyári 

napközis tábort  

A tábor 4 x 1 héten keresztül kerül megrendezésre: 

2015. július 20. - 2015. július 24. 

2015. július 27. - 2015. július 31. 

2015. augusztus 03. – 2015. augusztus 07. 

2015. augusztus 10. - 2015. augusztus 14. 
 

Jelentkezni lehet a tábor teljes idejére, illetve egy-egy 

hétre is. 

Heti létszámkeret: 20 fő 

Tábor helyszíne: Rigó József ÁMK Művelődési Ház 

Jelentkezési határidő:  

2015. július 13. 

Részvételi díj: 2.500-Ft/fő/hét + ebéd térítési díja  

(a nyári gyermekétkeztetésben részesülőknek 

ingyenes az ebéd) 

Napközis tábor szolgáltatásai: 

- 8.00-órától 16.00-óráig gyermekfelügyelet       

               biztosítása,  színes programok szervezése  

               mellett 

- Vetélkedők, társasjátékok, kézművesség,  
               lovas program, túrázás 

- Kirándulás: strand (Kiskunfélegyháza),    

               Kecskeméti Vadaskert 

Jelentkezni a Szociális Szolgáltató Központban 

lehet személyesen vagy a 76/372-512 

telefonszámon: 

Rádiné Tabi Anita intézményvezetőnél,Kulman Anita 

és Horváth Klaudia családgondozóknál. 

A tábor részvételi feltétele a Jelentkezési lap és Szülői 

nyilatkozat kitöltése és leadása, a részvételi díj befizetése 

a heti táborkezdést megelőző hét péntekig.  
* Elsősorban azon gyermekek jelentkezését várjuk, 

akiknek a felügyelete a szülők munkahelyi kötelezettsége 

miatt, nem, vagy nehezen megoldható a nyári szünetben.  

 

Rádiné Tabi Anita 
 



 
VACSORÁZZUNK EGYÜTT 

FEHÉRBEN… 

2015. július 18-án,  
szombaton a  

bugaci Szent István Parkban! 
Hozza el családját, barátait és töltsenek el együtt egy 
nyugodt, hangulatos vacsorát a Parkban! 
Önnek arról kell gondoskodnia, hogy a vendégei fehér 
ruhában (férfi vendégek esetleg világos nadrágban) 
jöjjenek és hozzon magával az asztaltársaság ételt, 
italt, amit az este alatt fogyaszt majd. 
A vacsorához asztalokat, padokat, a hangulathoz 
zenét, fényeket, díszítést mi biztosítunk majd. 
Jöjjön el szeretteivel, állítsuk meg egy estére a rohanó 
idő kerekét, és … 

Vacsorázzunk együtt fehérben! 
A vacsora részleteivel kapcsolatban a 76/575-498-as 
és a 70/374-0028-as telefonszámon érdeklődhet. Ha 
úgy dönt, hogy velünk tart, kérjük, július 16-án estig 
jelezze részvételi szándékát a fenti számokon az 
asztalfoglalás miatt. 
 

MEGNYERT PÁLYÁZATOK!!! 

 
Az elmúlt napokban sok jó hírt kaptunk: 

Önkormányzatunk és a civil szféra több beadott pályázata 

sikeres elbírálást kapott. 

Így nyert: 

•       Bugac Nagyközségi Önkormányzat, a szociális alap 

szolgáltatások fejlesztésére, egy MERCEDES BENZ 

VITO kisbusz vásárlásához  7.870.000Ft-ot, (önerő a 27% 

ÁFA) 

•       Bugacpusztaháza a szociális alap szolgáltatások 

fejlesztésére, egy SKODA YETI terepjáró vásárlásához 

5.000.000Ft-ot, (önerő a 27% ÁFA) 

•       Polgárőr Szolgálat SUZUKI VITARA terepjáró 

vásárlásához 6.350.000Ft-ot, nincs önerő 

•       Bugaci Önkéntes Tűzoltó Egyesület  400 000 Ft-ot 

működésre 

•       Bugaci Óvodás és Általános Iskoláskorú 

Gyermekekért Alapítvány 1 886 500Ft-ot szakmai célra és 

működésre 

•       Bugaci Diáksport Egyesület 1 335 000Ft-ot szakmai 

célra és működésre 

•       Valamint Bugac Nagyközségi Önkormányzat 

1500000 Ft-ot nyert a helyi Értéktár működésére, 

programjának megvalósítására. 

Örülünk annak, hogy civil szervezeteink egyre jobban 

kihasználják a pályázatok adta lehetőségeket, köszönjük 

mindazoknak, akik a pályázatok megírásán, lebonyolításán 

dolgoztak, dolgoznak! 

 

FOGORVOSI RENDELÉS 2015.07. 01-TŐL 
 

  Hétfő:      800-1300  

  Kedd:   1300-1800  

  Szerda:       800-1300  

  Csütörtök:  1300-1800 

  Péntek:          800-1300 

 

TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÁÁSS,,  FFEELLHHÍÍVVÁÁSS    

AA  SSZZEENNNNYYVVÍÍZZCCSSAATTOORRNNAA  RRÁÁKKÖÖTTÉÉSSII  

MMUUNNKKÁÁLLAATTOOKK  KKAAPPCCSSÁÁNN  

Jól halad a csatorna építése, a hálózat 84%-a, a telekre 

történő bekötések 91%-a elkészült. Ez azt jelenti, hogy 

Bugacon 3-400 méter híján kész a hálózat, Alsómonostor 

van hátra. A tisztító telep elkészülési határideje szeptember 

vége. Folyamatos az elkészült hálózat kamerázása és 

víztartási próbája. Akik nem kötöttek LTP szerződést és 

maguk rendelik meg a telken belüli bekötést, a próbaüzem 

megkezdéséig (ennek időpontjáról kapnak majd 

tájékoztatót) ráérnek a munkálatokkal. A próbaüzem 

megkezdéséig szigorúan tilos a hálózatra való rákötés! 

Az LTP megtakarítási szerződést kötöttek portáin a 

bekötések kiépítését a Víziközmű Társulás megszervezi, és 

várhatóan július második felében utcánként kezdi! 

Utcánként időben értesítjük az érintetteket, és kérjük,  

hogy engedjék be az általunk megbízott vállalkozót! Első 

lépésként kiépítik majd a vezetéket, de nem kötik rá a 

hálózatra. A próbaüzem megkezdésekor még egyszer 

visszamennek a kiépített, telken belüli bekötésekhez és egy 

rövid beavatkozással rákötik a hálózatra. Így tudjuk  

garantálni, hogy rövid időn belül meglegyen a 

próbaüzemhez szükséges szennyvízmennyiség. 

Köszönöm segítő együttműködésüket! 

Szabó László 

ŐŐSSÖÖKK  NNAAPPJJAA--  FFEELLHHÍÍVVÁÁSS  ŐŐSSTTEERRMMEELLŐŐKKNNEEKK,,  

KKÉÉZZMMŰŰVVEESSEEKKNNEEKK!! 

Az elmúlt években jelentős segítséget kaptunk a bugaci 

lakosoktól a Kurultaj-ok és az Ősök Napja rendezvények 

megszervezéséhez. A helyiek  segítő szándéka nélkül nem 

jöhettek volna létre a rendezvények.  

Szeretnénk viszonozni a sok önzetlen támogatást és 

felajánlást, ezért –viszonzásul az augusztus 14-15-16-án 

megrendezésre kerülő Ősök Napja 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: 

Bugaci Közös Önkormányzati Hivatalban Csendesné 

Lajkó Gyöngyinél (76/575-100, 109-es mellék)  

Magyar-Turán Alapítvány 

 

TÁJÉKOZTATÁS 
 

2015. június 29-étől a Kiskunfélegyházi Járási Hivatal Okmányirodai 

Osztálya átmenetileg (a kormányablak kialakításáig) az Innovációs 

Központban (Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2. szám) fogadja a 
Tisztelt Ügyfeleket.  

Hétfő                    7,00 – 17,00 óráig 

Kedd                     8,00 – 13,00 óráig                              

Szerda                   8,00 – 18,00 óráig                              

Csütörtök             8,00 – 18,00 óráig                              

Péntek                  8,00 – 13,00 óráig  

Kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük!  

                     dr. Sipos Krisztina 


