
 

TISZTELT BUGACI ÉS 

BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 

Kedves Bugaciak, intézményeink, civil 

szervezeteink, lelkes fiatalok! 

Közeledik az Ősök Napja, zajlanak már az 

építkezések, folyik a szervezés. Mint minden évben, 

idén is szeretnénk segítséget kérni a parkolás 

lebonyolításához: Olyan önkénteseket keresünk, akik 

szívesen vállalják ezt a feladatot nagy segítséget 

nyújtva a három nap folyamán. 

A következő időpontokban van szükség munkaerőre a 

parkolókban: 

aug. 14. péntek             13-19 óra 

aug. 15. szombat          07-13 óra 

aug. 15. szombat          12-18 óra 

aug. 16. vasárnap         07-13 óra 

aug. 16. vasárnap         12-18 óra 

A jelentkezéseket augusztus 10-ig (hétfőn délelőttig) 

várjuk a polgármesteri hivatalba, az egyeztető 

megbeszélés aug. 10-én, hétfőn 17 órakor lesz a  

Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében. 

Köszönjük, hogy eddig is, minden évben sikerült a 

lakosság segítségével megszervezni, ellátni ezt a 

feladatot!!!                 

                                                              Szabó László 

FELHÍVÁS! 

Kérjük Önöket, figyeljünk együtt! 

Az elmúlt néhány napban több panasz is érkezett, hogy a 

temetőben nagyon megszaporodott a kiültetett virágok 

ellopásának száma.  

Gondolom, azzal mindenki tisztában van, hogy ez a cselekedet 

nem „csak” bosszúságot okoz a virág kiültetőjének hanem 

büntethető cselekedet is, és elég súlyos erkölcsi kérdéseket vet fel,.  

Kérjük Önöket, figyeljünk együtt! Sok zsebben lapul mobiltelefon 

kamerával, amivel felvehető, ha valaki a mások sírjain úgy 

palántálja a virágot, hogy a munka végeztével több lesz a 

szatyorban, mint volt. Továbbá kérjük Önöket, hogy amennyiben 

virág palántát vásárolnak, minimum legyen gyanús, ha egy olyan 

kertből árulják a növényeket, ahol egyébként nem nagyon van 

virág. 

Természetesen a polgárőrök és a rendőrök is értesítve lettek a 

problémáról, ők is fokozottan fogják figyelni a temető környékét. 

Amennyiben nem járunk eredménnyel, további intézkedésekre 

lesz szükség annak érdekében, hogy az eltévelyedett személyesen 

is értesítve legyen az elkövetett cselekedet következményeiről. 

Köszönjük, hogy együtt figyelünk!    
                   Endre Gábor 

 

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. augusztus 

 

 

 

MEGHÍVÓ 

BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA 

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT AZ 

ÁLLAMALAPÍTÁS ÉVFORDULÓJA  ALKALMÁBÓL 

MEGRENDEZENDŐ ÜNNEPSÉGRE       

2015. augusztus 20.  

/csütörtök/ 

17:30 órára 

Helyszín: Szent István Park  

Program: 

Ünnepi megemlékezés 

Új kenyér szentelése- áldása 

„Bugac Községért” kitüntető cím átadása 
    

Szabó László       Kerekes László Zoltán 

Közmunka-mintaprogram II.: a belterületi 

közúthálózat korszerűsítése 

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2015. március 1-jével 

elindított egy programot, melynek célja a belterületi közúthálózat 

(közút, kerékpárút, járda, árkok) korszerűsítése Bugac 

nagyközségben. A program a Belügyminisztérium támogatásával, 

kistérségi (járási) startmunka mintaprogram céljából nyújtott 

támogatásából valósul meg. A 14.519.000 Ft vissza nem 

térítendő összegből 12.302.000 Ft a településünkön 

foglalkoztatott 11 fő álláskereső közfoglalkoztatásból eredő 

közfoglalkoztatási bérét és az azt terhelő szociális hozzájárulási 

adót fedezi 1 év időtartamra 2016. február 29-ig. A fennmaradó 

2.217.000 Ft dologi kiadásra, eszközökre nyújt fedezetet, 

melyből 51.000 Ft-ért kézi szerszámokat szereztünk be, 2.166.000 

Ft pedig az építés anyagára fordítandó, melyből folyamatosan 

vásárolunk sódert, homokot, zsaluanyagot, cementet. A 

programban Bugac belterületén folyamatosan folynak a 

munkálatok ütemezetten, összehangoltan. Többek között a Béke 

utcán már új járda fogadja a gyalogosokat a Művelődési Ház és az 

orvosi rendelő előtt, illetve a parkunk mentén. A Hivatal melletti 

járda szintén megújult, csakúgy mint a Kossuth utca szakaszai. A 

buszmegállónál lévő új kerékpártároló betonozása is megtörtént 

már. A folyamatos munkának köszönhetően már egyre több 

helyen könnyebb a gyalogosforgalom lebonyolítása. A program 

keretén belül dolgozók alakították ki a gördeszkapálya bejáratát, 

segítettek az emlékkő állításakor, tisztítottak vízelvezető árkokat. 

A munkálatokról fotók készültek, melyek megtekinthetők Bugac 

honlapján és a Facebook oldalunkon egyaránt.  

                                                           Szabó László 
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Utcabál! 
Augusztus 22-én 

szeretettel várunk minden 

szórakozni vágyót Bugacon a 

Művelődési Házhoz, ahol 

21 órától 

RETRÓ utcabálat rendezünk! 

Hangulatfelelős:  

a Polka zenekar 

Az italokról a Kicsimanó presszó 

gondoskodik! 

A részvétel ingyenes! 

VANNAK MÉG CSODÁK… 
 

Nagybugacon az iskola melletti kápolna Keresztnél Jézus Szíve 

búcsú emlékére szervezett baráti-rokoni összejövetel került 

megrendezésre 2015. július 25-én. 

Felbecsülhetetlen érték a „mélybe fúródó gyökér” és azoknak a 

fáradtságot nem ismerő munkája, akik nem hagyják ezt kiszáradni. 

Köszönet érte Szűcs Ferencnek – Erzsikének és családjának, 

hogy minden év július utolsó szombatján hazavárják mindazokat, 

akik nem feledték szüleik példamutatását, gyermekkoruk boldog 

otthonát, s megtanulták az örök útravalót… „a semmiből is lehet 

paradicsomot teremteni emberség, becsület, szorgalom és igaz 

szeretet segítségével… 

Ilyenkor egy kicsit találkoznak a múltjukkal és mindannyian érzik 

annak a végtelen összetartásnak az erejét, ami erőt adott a 

szülőknek az itt maradáshoz, a terméketlennek látszó végtelen 

homoktenger áldást adó ölelésében, ahol legendás bátorsággal, 

küzdelmes élettel példát adtak ember-haza- és földszeretetből, 

áldozatvállalásból. 
Bár szétszórt a sors, 

De ez a mi otthonunk, 

Elvenni tőlünk nem lehet! 

Mindegy, hogy az ország, 

mely részén lakunk, 

Eljövünk, hogy még soká éljenek, 

A mélybe nyúló gyökerek. 

 

Köszönet mindenkinek, aki eljött, megtisztelte a nem mindennapi, 

de nagyon is megbecsülendő, példaértékű kezdeményezést, 

amelyből talán nagyon értékes hagyomány lehet. 

Lesták Sándorné 
meghívott vendég 

BÚCSÚ 
SZERETETTEL HÍVOM 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. 
                                                                     Norbi Atya 

 

 

 

OVI-BÖLCSI HÍREK 

Kedves Szülők! 

 2015. augusztus 12-én, szerdán 1700 órakor szülői 

értekezlet lesz az újonnan érkező bölcsis gyermekek 

szüleinek. A megjelenésre feltétlenül számítunk! 

 2015. augusztus 26-án, szerdán 1700 órakor 

minden kedves óvodás szülőt szeretettel várunk az óvodába 

szülői értekezletre, ahol tájékoztatást kapnak a 2015/2016-

os nevelési év kezdésről.  

 A nyári összevont csoport 2015. augusztus 31-vel 

megszűnik és szeptember 1-jével minden gyermek a saját 

csoportjában kezd. Szeretettel várjuk a gyermekeket a nyári 

pihenő után.  

                                     Kovács Sándorné 

 

 

 

XV. AMATŐR KÉZMŰVES KIÁLLÍTÁS 
 

„Minden érték, amivel szebbé teszed a világot!” 

Idén tizenötödik alkalommal rendezzük meg az 

Amatőr Kézműves Kiállítást a Rigó József ÁMK 

Művelődési Házában. 2007-től kezdve kétévente 

mutatjuk be a helyi és vendég amatőr kiállítók 

munkáit, hogy legyen idő és lehetőség a megújulásra.  

Az idei kiállítást szeptemberben rendezzük, ahova 

szeretettel és tisztelettel hívjuk és várjuk az eddigi és 

az új alkotókat egyaránt. Ugyan addig még sok idő 

van hátra, de az előttünk álló hónapok talán új ötletek 

megvalósítására is lehetőséget nyújtanak.   

                                    Borics Krisztina 

Értesítjük… 

a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermekek szüleit, 

hogy a gyermekek után járó egyszeri támogatás - 

Erzsébet Utalvány formában (gyermekenként 5800 

Ft értékben) – kifizetése 2015. augusztus utolsó 

hetén várható. A pontos dátumról tájékoztatjuk 

Önöket az Önkormányzat hirdető tábláján.   

    Szabóné Kocsis Orsolya 

 LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a lakáscélú 

támogatási kérelmek benyújtási határideje 

                        2015. augusztus 31.

                  Bővebb információ           

– kérelem, nyomtatvány - a polgármesteri 

hivatalban  a szociális ügyeket intéző 

irodában kérhető. 

 



Kedves bugaci lakosok! 
A településünk értéktár-bizottsága elkezdte a 

gyűjtőmunkát, melynek célja a helyi értékek 

feltérképezése,  feldolgozása, megőrzése, 

bemutatása az utókor számára. 

Kérjük a kedves bugaciakat, segítsék a bizottság 

munkáját egy kérdőív kitöltésével, amelyben 

ötleteket várunk arra vonatkozóan, hogy a 

lakosság milyen értéket (pl. természeti kincset, 

hagyományt, szellemi terméket, épületet, 

jellegzetes ételt, kézműves tevékenységet, stb.) 

lát megőrzésre érdemesnek Bugacon. 

A kérdőív elérhető a Polgármesteri Hivatalban, a 

Művelődési Házban, elektronikusan letölthető a 

Bugac-honlapról.  

Kérjük, a kitöltött kérdőíveket a Polgármesteri 

Hivatal titkárságán adják le! 

Köszönjük szépen ötleteiket, támogatásukat! 

   Értéktár Bizottság 
 

                                      Tankönyvosztás időpontja: 
 

2015. augusztus 26-27-én 

                                    8 órától 16.00 óráig. 

 

Kérjük a szülőket, hogy a gyermekvédelmi 

támogatásról szóló érvényes papírjaikat, a 

nagycsaládosok a családi pótlék igazoló szelvényt, 

tartósan beteg gyermek orvosi igazolását, vagy a 

tankönyv befizetési csekket feltétlen hozzák magukkal!! 

 

Ünnepélyes tanévnyitó ünnepély: 

2015. augusztus 31.-én /hétfőn/  17.00 órakor. 

                                              Kiri Sándorné 

 

 

MUNKALEHETŐSÉG! 

 

A HUMÁNIA HRS GROUP ZRT. 

munkavállalókat keres Kiskunfélegyházára, 

mirelit termékek előállításához, hűtőházi 

betanított munkára, 3 műszakban. Bérezés: 

Minimálbér+pótlékok! 

A munkalehetőséggel kapcsolatban, bővebb 

tájékoztatót tart a cég képviselője 2015. augusztus 

12-én, szerdán, 17 órakor Bugacon a Művelődési 

Házban. 

 

Érdeklődni lehet: Aszódi Dávid 06-70-450-4692. 

 

                                  

                                  

                                TUDJA-E? 

- Az Állami Számvevőszék 2015. július 21-én újra 

megérkezett hivatalunkba és megkezdte a korábbi, 2007-

2011-es időszakra vonatkozó ellenőrzésében tett 

megállapítások végrehajtásának utóellenőrzését! 

Szokatlan módon, egy időben, ezzel párhuzamosan- a 

választások előtti névtelen feljelentések 

következményeként-, elindult a 2011-2014-es évek 

Állami Számvevőszéki vizsgálata is. A vizsgálatok 

ellenőrzési szakasza 2015. szeptember 29-éig tart. A 

hihetetlen mennyiségű iratanyag összekészítése, 

hitelesítése, szkennelése és elektronikus feltöltése  

nagyon sok plusz munkát, túlórát és hétvégi 

munkavégzést is megkövetel a hivatal dolgozóitól. 

Ezúton is szeretném megköszönni nekik, hogy a nyári 

szabadságokat félretéve is azon dolgoznak, hogy 

teljesítsük az ÁSZ kéréseit.               Szabó László 

HÍREK A NYUGDÍJAS KLUB ÉLETÉBŐL 

2015. január 15-től… 
Köszönjünk Szemerédyné Erzsike néninek a 32 év 

munkáját – rendezvényeket, kirándulásokat, ünnepeket – 

melyet, ha jól tudunk folytatni korunknak megfelelő 

aktivitással egy összetartó közösséget alkotva, élettel és 

életbe vetett hittel töltsük meg a múló időt. Köszönöm 

mindannyiunk nevében a sokszor fárasztó munkát, ami 

mindig meghozta eredményét, hisz a klub nem szűnt meg 

és egy kicsit másképp, de működik. Pótszilvesztereztünk 

január 24-én Fülöpjakabon 29  fő részvételével, nagyon jó 

hangulatban.  Wass Albert felolvasó nap Petőfi 

Könyvtárban Kiskunfélegyházán február 21. Egy nap 

Bécsben február 25-én. Baráti találkozó március 16-án 

Kunszálláson a fülöpjakabiakkal közösen. Felszabadult 

légkör, kitűnő hangulat. Április 1-én vettünk végső búcsút 

Kovácsné Makány Veronka klubtársunktól, aki visszaadta 

lelkét teremtőjének egy küzdelmekkel teli, tartalmas 

mindig valami új- és új céltól vezérelt élet és egy hosszan 

tartó méltósággal és türelemmel viselt betegség után.   

Hagyományos, költészetnapi ünnepi műsor Kunszálláson 

április 11-én. Jól választott versek, méltó emlékezés Tóthné 

Marikára. Május 20-án Jász-Kun Emléknap 

Kiskunfélegyházán a Kiskun Múzeumban. Pünkösdi búcsú 

május 24-én Petőfiszálláson. Egyházközségi nap május 25-

én a Római Katolikus Templom kertjébe tervezve, de az 

időjárás miatt az altemplomban lett megtartva. 

Hagyományteremtő kezdeményezés, annak érdekében, 

hogy összetartozunk hitre-korra való tekintet nélkül. 

Falunap június 20. Kellemes idő, változatos sok program, 

meg tudta mozdítani a korosztályunkat is. Az emlékkő 

avatása megerősítés volt, arra a gondolatra … „a múltat 

tiszteld a jelenben és tartsd a jövőnek!”Fárasztó, tartalmas, 

szép napot töltöttünk július 4-én Máriabesnyő - Gödöllő - 

Vácrátót épített –természetes - és lélekemelő 

környezetében. Ezenkívül minden hó első szerdáján tartott 

összejöveteleken volt: nőnapi köszöntés, nyuszi - húsvéti 

szokásnak megfelelően, anyák napi műsor a Rigó József 

Általános Iskola 3. osztályának előadásában, 

pedagógusnapi köszöntő. Igyekszünk valóra váltani 

célunkat. Nem adhatunk több időt az életünknek, de 

adhatunk több életet az időnknek. 

                                     Lesták Sándorné    

                                                                                      klubvezető 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Programok: 

 Lovasíjász bemutatók 

 Harcászati bemutatók 

 Buszkasi/ köpgar 

 Lovas birkózás 

 Íjászverseny 

 Lovasverseny 

 Régészeti kiállítás 

 Tudományos előadások 

 Kézműves bemutató és vásár 

 Szertűz őseink tiszteletére  

 

A kezdeményezés célja egy, a hivatalos állami 

ünneprendbe illő emléknap honfoglaló és 

honmegtartó őseink emlékezetére. 

Jelenlétünkkel fejezzük ki igényünket e nap 

törvénybe iktatása mellett!  

Részletes program a : www.kurultaj.hu, vagy  a                               

www.osoknapja.hu és a www.bugac.hu 

honlapon  

 

http://www.kurultaj.hu/
http://www.osoknapja.hu/
http://www.bugac.hu/

