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BBUUGGAACCPPUUSSZZTTAAHHÁÁZZII  LLAAKKOOSSOOKK!!  
  

Közmunka-mintaprogram III: 

mezőgazdasági földutak 

rendbetétele 

 
Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2015. 

március 1-jével elindított egy programot, 

melynek célja a mezőgazdasági földutak 

rendbetétele Bugac Nagyközség lakott 

külterületén. 

A program a Belügyminisztérium 

támogatásával, kistérségi (járási) startmunka 

mintaprogram céljából nyújtott támogatásából 

valósul meg. 

A 14.520.000 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 2.218.000 Ft dologi kiadásra, 

eszközökre nyújt fedezetet, melyből 48.000 Ft-

ért kézi szerszámokat szereztünk be, 1.678.000 

Ft-ért vásároltunk egy teherautót és 492.000 

Ft-ért 2 db láncfűrész került beszerzésre. 

Ennek a programnak a keretében Bugac  

Nagyközség Önkormányzata a kezelésében 

lévő mezőgazdasági földutak  

helyzetén kíván javítani, mert a nehéz 

mezőgazdasági gépek sok helyen  

„kinyomvályúsították” az utakat, a növények 

benőtték az útszéleket. Célunk  

ezen útszakasz kátyúinak, egyenlőtlenségeinek 

felszámolása, az út szélén belógó fák, benőtt 

bokrok kivágása, megmetszése, az utak 

szélesebbé tétele a biztonságos közlekedés 

érdekében. A munka elvégzése során nemcsak 

az utak területét tisztítjuk meg, hanem a 

rendelkezésre álló gépi eszközeink 

segítségével tüzelőanyagot, faaprítékot is 

készítünk. 

 

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. szeptember  

 

 

 

 

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

A programban Bugac külterületén 

folyamatosan, ütemezetten folynak a 

munkálatok. A tavaszi és a nyári időszakban a 

programban dolgozók  folyamatosan 

mentesítik a parlagfűvel benőtt területeket, 

illetve a közterületeken, az utak mentén a 

fűnyírásról is gondoskodnak. Gondozzák  

a főutcán lévő virágoskerteket, virágokat. A 

munkálatokról fotók készülnek, melyek 

megtekinthetők Bugac honlapján és a 

Facebook oldalunkon egyaránt. 

Szabó László 
 

SZÜRETI MULATSÁG BUGACON 
 

A Bugaci Futóhomok Ifjúsági Egyesület ebben 

az évben szeptember 19-én szervezi meg a 

szokásos Szüreti Mulatságot és felvonulást 

Bugacon,  a többi civil szervezettel, 

intézményeinkkel és az önkormányzattal 

összefogva.  

Ízelítő a programokból: 

-    14 órakor indul a felvonulás a Piaccsarnok 

      elől 

-    17 órakor indul a menettánc a Polgármesteri  

      Hivataltól (még várunk jelentkezőket) 

-    Menettánc után 20 óráig kulturális műsor,  

     borutca és vacsora a Művelődési Ház 

     udvarában  

-    20 órától hajnalig tartó  

     mulatság a vajdaságból  

     érkező  Kikindai Regruták zenekarral 
           Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Rendezők  
  

                                XV. AMATŐR   
                             KÉZMŰVES  
                           KIÁLLÍTÁS 

              2015. szeptember 5-12. 
              Látogatható hétfőtől-szombatig: 

             9.00-12.00 és 14.00-19.00 
Helyszín:  

Rigó József ÁMK Művelődési Háza Bugac 
A kiállítás megnyitója: 

2015. szeptember 5. /szombat/ 17.00 óra 

 

XXI. évf. 10. sz. 



Kitüntetettek  2015. 
Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi 

Önkormányzat az Államalapítás évfordulójára 

ünnepségét 2015. augusztus 20-án tartotta a Szent 

István Parkban. Az eseményen sor került ünnepi 

megemlékezésre, az Új kenyér szentelésére, 

áldására, és a „Bugac Községért” kitüntető cím 

átadására. 
 

 „Bugac Községért” kitüntető címben 

részesült: 
 

           Borics Zoltánné 
            nyugdíjas pedagógus 

negyven éves oktató-nevelő munkájáért, a bugaci 

gyermekek nevelésében kifejtett, odaadó 

tevékenységéért,  a közösségi életben vállalt 

szerepéért, a Bugacon élő emberek részére lelkesen 

szervezett közösségi kirándulásokért. 
   

posztumusz  

„BUGAC KÖZSÉGÉRT” 

kitüntető díjat adományozta 
 

nn..  JJuuhháásszz  KKáárroollyynnaakk,,  
akinek kezdeményezésére immáron 20 éve 

beszélhetünk aktív bugaci sakkéletről. Munkássága 

révén felnőttek és gyerekek egyaránt váltak a sport 

szerelmesévé. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy 

tanítványai közül több kiemelkedő tehetség 

nemzetközi  szinten is kiváló eredményeket ért el. 

 

 „Bugac Nagyközség Polgármestere” kitüntető 

díjban részesült: 
 

BBaalloogghh  MMiihháállyy  
 

„Misi süti” vezetőjének Bugac Önkormányzata és a 

helyi civilszervezetek, 

közösségek részére nyújtott támogatásáért. 

TThhoolltt  JJáánnooss  ZZssoolltt  
labdarúgó edzőnek 

 

a bugaci gyermekfoci szervezésében végzett 

önzetlen, példaértékű munkájáért,  

a gyermekek nevelésében, a sporton keresztül 

történő meghatározó értékek  közvetítéséért. 

Gratulálunk, s további  sok sikert kívánunk! 

                                                        Szabó László 
 

  

                    TTŰŰZZGGYYÚÚJJTTÁÁSSII  TTIILLAALLOOMM!!  

  
TToovváábbbbrraa  iiss  ttiillooss  aa  ttűűzzggyyúújjttááss  BBuuggaacc  ééss  

BBuuggaaccppuusszzttaahháázzaa    tteerrüülleettéénn  ffeekkvvőő  eerrddőőkkbbeenn  ééss  

ffáássííttáássookkoonn,,  vvaallaammiinntt  aazz  eerrddőőtteerrüülleetteekk  iilllleettvvee  

ffáássííttáássookk  hhaattáárrááttóóll  sszzáámmííttootttt  kkééttsszzáázz  mméétteerreenn  bbeellüüllii  

tteerrüülleetteekkeenn  kkiijjeellöölltt  ttűűzzrraakkóó  hheellyyeekkeenn  iiss,,  vvaallaammiinntt  aa  

kköözzúútt--  ééss  vvaassúútt  mmeennttii  ffáássííttáássookkbbaann,,  bbeelleeéérrttvvee  aa  

ppaarrllaagg  ééss  ggaazzééggeettéésstt  iiss!!  //RRéésszzlleetteekk  hheellyyii  

rreennddeelleettüünnkkbbeenn    aa  wwwwww..bbuuggaacc..hhuu  hhoonnllaappoonn//  

                                                                                            SSzzaabbóó  LLáásszzllóó 

 
             CSALÁDI FOCI NAP 

                  „      A sport szeretete Bugacon” című –    

                           NEA-MA-15-SZ-0482 – pályázat  

                                       keretében 
 

                2015. szeptember 12-én 

               9 órai kezdettel 

            CSALÁDI FOCI NAPOT 

rendez a Bugaci Diák Sportegyesület, melyre 

szeretettel várjuk a sportolni szerető gyermekeket 

és szüleiket, nagyszülőket a bugaci sportpályára.  

A nap folyamán izgalmas sorversenyek, célba rúgó 

verseny és szülő gyermek megmérettetések várják a 

résztvevőket.  

A jelentkezők, versenyzők ebédben részesülnek. 

                                               Rendezők

 

 

ÜNNEP AZ ÜNNEPEN 

Megrendítően szép élményben volt részük 

azoknak, akik a Római Katolikus Szent 

István egyházközség búcsúi miséje után 

nem az ünnepi asztalhoz siettünk haza, 

hanem a Szűcs tanya előtti 

keresztszenteléshez, melyet a család 

hálából emeltetett, amiért otthonuk 

megmaradt, és gazdaságuk ma is hűen őrzi, 

tükrözi a múlt hagyományait. A hit 

erejével mutat utat, hogy viseljük a 

sorsunkat türelmesen, hisz minden 

kereszthez – amit az élet vállainkra tesz – 

tartozik egy feltámadás. Például most, a 

tanyavilágé, melynek romjait réges-régen 

befújta homokkal a pusztai szél. A kereszt 

mögötti térkép jelöli a helyeket, ahol 

egykor boldog otthont találtak az itt élő 

pásztorok. A jelenlévők közül, sokan 

befelé sírnak, Petőfi csodálatos gondolatát 

érezve: „Bár maradtam volna benne 

végig”. Ezt az eseményt az Ősök Napja 

rendezvény méltó befejezésének is tudom 

tekinteni, hiszen, ha Bíró András Zsolt 

szavait idézem: „Mikor mondható el 

valakiről, hogy méltó módon állít emléket 

a magyar múltnak? ...ha tiszta szívvel és 

lélekkel hitelesen próbálja ápolni és átadni 

az utókornak…” – akkor 

összekapcsolódnak. Sokan feladjuk, mert 

azt hisszük, hogy úgy egyszerűbb, de 

mindkét helyszínen és alkalommal nem ez 

történt.                            Lesták  Sándorné 
 

http://www.bugac.hu/


VVÉÉGGEETT  ÉÉRRTT  AA  BBUUGGAACCII  NNYYÁÁRRII  

NNAAPPKKÖÖZZIISS  TTÁÁBBOORR  

 

A Szociális Szolgáltató Központ 

szervezésében, Bugac Nagyközség 

Önkormányzatának támogatásával 

megvalósuló, 2015. július 20-án kezdődő és 

négy héten át tartó napközis tábor 2015. 

augusztus 14-én véget ért.  

A négy hét alatt 45 gyermek napközbeni 

felügyeletéről és a szünidő tartalmas 

eltöltéséről gondoskodtunk. A programok 

között lovas kocsikázás a Fásítási 

Múzeumhoz és Bugacpusztaházára a 

kilátóhoz,  játékos vetélkedők (szellemi és 

sport), kézműves programok (gyöngyfűzés, 

kollázs készítés, üvegfestés, léghajó készítés, 

rajzolás, festés, karkötő készítés), homokvár 

építés, mozi látogatás, strandolás, játszótér, 

meseolvasás, kirándulás a bugaci 

dombokhoz szerepelt. Az időjárás ellenére a 

hőségriadó idején, illetve az egy hét hűvös 

esős időben is igyekeztünk a gyermekek 

számára felejthetetlenné tenni a táborban 

töltött időt, reméljük ez sikerült és minden 

résztvevő jól érezte magát!  

Hálás szívvel mondok köszönetet azoknak, 

akik a tábor létrejöttében, a programok 

megvalósításában segítségünkre voltak: 

Bugac Nagyközség Önkormányzata, aki 

anyagi támogatást biztosított a táborhoz. 

Juhász László fogathajtó világbajnok, aki 

rendelkezésre bocsátotta lovait, lovas 

kocsiját, valamint személyes aktív 

részvételével tisztelte meg a táborozók lovas 

kocsis kirándulását. 

Tóth Antal nyugdíjas erdész, aki a bugaci 

Alföldfásítási Múzeum kiállításán 

végigkalauzolta a táborozókat három héten 

keresztül. 

Rigó József ÁMK Művelődési Ház dolgozói, 

akik termet biztosítottak, takarítottak 

utánunk, kinyitottak még szabad napjukon 

is és türelemmel viselték a cseppet sem 

csendes tábori életet.  

Rigó József ÁMK konyha 

élelmezésvezetőjének és dolgozóinak a plusz 

feladatként jelentkező táborozó gyermekek 

ebédeltetésért. 

Valamint köszönöm a táborban részt vevő 

gyermekek szüleinek a bizalmat, hogy 

gyermeküket ránk bízták, a tábor ideje alatt 

velünk együttműködtek! Kedves Gyerekek 

befejezésként azzal  búcsúzom Tőletek, hogy 

ne felejtsétek Nyári szünidő  és Bugaci 

Nyári Napközis Tábor LESZ JÖVŐRE IS!!! 

                                      Rádiné Tabi Anita 
                                     SzSzK intézményvezető 

ISKOLAHÍREK-BECSENGETTEK! 

 

Aug. 31-én, az ünnepélyes tanévnyitón 

megnyitottuk a 2015/16-os tanévet. 

Iskolánkban 218 gyermek kezdi meg 

tanulmányait 11 osztályban.  

2015. szeptember 9-én 17 órára várjuk a 

szülőket a tanévnyitó szülői értekezletre, 

valamint ezen a napon lesznek az  

osztályszülői értekezletek is. 

Gyermeknek, szülőnek, pedagógusnak 

egyaránt élményekben, sikerekben gazdag 

tanévet kívánunk! 

   Az iskola vezetősége 
 

ZÁNKÁN ERZSÉBETTEL 
 

2015. aug. 16. és 21. között 62 bugaci gyerek 7 

felnőtt kíséretében Zánkán próbálhatta ki az 

Erzsébet tábor ezévi csodáit. 

Az már az induláskor egyértelmű volt 

számunkra, hogy a tavalyi „bűnös” tábor luxusát 

semmi sem tudja felülmúlni, így egy megfelelő 

szintű elvárással induló csoport az elvárásoknak 

megfelelő szintű szolgáltatás mellett tölthette el a 

hat napot. 

Persze tudom, sokféle „de” elhangzott közben és 

utána is szállásra, étkezésre vonatkozóan, de 

összességében nagyon sok élménnyel tértek haza 

gyerekeink annak ellenére, hogy az időjárás nem 

az a tipikus fürdőruháért kiáltó balatoni verőfény 

volt. 

Azért fürödtünk, túráztunk, sportoltunk, 

játszottunk, ismerkedtek a táborlakók, szóval… 

szerintem (és az általam megkérdezett gyerekek 

szerint is) feledhetetlen napok voltak, köszönjük 

őket. 

Köszönjük, leginkább a pályázatban aktív részt 

vállaló Fazekas Szilviának és Szűcs Tibornak. 

Igazságtalan lennék, ha nem mondanék még két 

köszönetet!  

KEDVES SZÜLŐK! ÖNÖKNEK ÉS AZ ÖNÖK 

SZÜLEINEK SZERETNÉNK KÖSZÖNETET 

MONDANI A FELÜGYELŐK NEVÉBEN. 

Gyerekeink tisztelettudóan, fegyelmezetten 

viselkedtek egy-két kivételtől eltekintve, de 

ezeket az eseteket gyorsan sikerült rendezni. Ha a 

fák közül üvöltözve jött a házunk felé néhány 

gyerek, mi felnőttek elégedetten dőlhettünk hátra, 

mert tudtuk, hogy „ezek még nem a mieink”. 

KEDVES TÁBORBAN JÁRT GYEREKEK! 

Ismét, most már írásban is szeretném 

megköszönni nektek az utazás és a táborozás 

napjaiban tanúsított magatartásotokat. Így ez 

nekünk is élmény volt. 

Raktározzuk el az élményeket, adjuk át 

másoknak is egy részét, hiszen nekünk attól nem 

lesz kevesebb, de lehet, hogy jövőre ő is úgy 

dönt, hogy kipróbálja ezt a pihenési módot! 

Endre Gábor 



 


