
 

TISZTELT BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI 

LAKOSOK! 

MEGHÍVÓ - VÁLLALKOZÓI FÓRUM 

Tisztelt Vállalkozó! 

Bugac Nagyközségi Önkormányzat és Bugacpusztaháza 

Községi Önkormányzat tájékoztatót szervez a helyi 

vállalkozóknak . 

Időpontja, helyszíne: 

2016. február 04. 11 óra 

Bugaci Művelődési Ház 
 
A találkozó témája: az előttünk álló uniós fejlesztési 

lehetőségek ismertetése az Önkormányzat és a helyi 

vállalkozások együttműködésének tükrében 

A téma aktualitása:2014-ben indult egy újabb 7 évig 

tartó Uniós fejlesztési ciklus. Az idei évben már konkrét 

pályázatok is megjelentek a kis és közepes vállalkozások 

számára. A kormány feltett szándéka, hogy a 2014-2020 

közötti időszakban, az Uniós fejlesztési pénzek 60%-át a 

vállalkozások fejlesztésére fordítja (amely nagyon nagy 

szám,  hiszen a 2007-2013-as időszakra vetítve ez az 

arány 16% körül volt). 

Tapasztalataink: Önkormányzataink sok Uniós pénzből 

finanszírozott projektet bonyolítottak az elmúlt 9 évben 

és bonyolítanak most is. Mi folyamatosan készülünk a 

következő 7 év kihívásaira, mert 2020 után várhatóan 

nem lesz újabb 7 éves ciklus, ahol vissza nem térítendő 

uniós pénzek nyerhetők. Bízunk abban, hogy arányosan, 

az átlagtól jóval több fejlesztési pénzt tudnak hozni 

településeinkre, amint az az elmúlt években is 

megvalósult.  Meggyőződésünk azonban, hogy a 

települések csak akkor lehetnek hosszútávon sikeresek, 

ha a helyi vállalkozások is sikeresek lesznek, és minél 

több vissza nem térítendő uniós pénzt tudnak nyerni 

fejlesztéseikhez. Ehhez a munkához ajánljuk fel 

partnerségünket, segítségünket. 

A találkozó terveink szerint 13 órakor állófogadással 

zárul, mellyel szeretnénk megköszönni a vállalkozóknak 

az Önkormányzattal való eddigi együttműködését. 

Bízunk abban, hogy a jövőben is       - egymást erősítve 

- hasonló eredményeket érünk el községünk 

fejlesztésében.  

A programra Falusi Zsanettnál lehet jelentkezni a 

76/575-100/105-ös melléken vagy a 

bugacado@bugac.hu e-mail címen. 

Hívjuk, várjuk az érdeklődőket! 

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 

2016. január 

 

 

******************************************* 
„KÉK VÍZ” ÉSZAK-BÁCS-KISKUN MEGYEI 

IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM 
 

2015 év végén befejeződött a településeinket is érintő  

ivóvízminőség-javító program. Ennek keretében egy 

teljesen új tisztítómű épült Bugacon valamint egy 

távvezeték, melyben a bugaci vizet kivezetjük  

Bugacpusztaházára. Mindemellett számos 

karbantartással összefüggő javítás, régi csövek cseréje is 

megvalósult. A program végrehajtását egy Uniós 

jogszabály írta elő. A határidő lejárta után több 

településen, ahol nem felelt meg a víz laborvizsgálati 

eredménye a jogszabályban előírtaknak- többek között 

Fülöpjakabon is- korlátozták a víz emberi fogyasztását a 

program megvalósulásáig. Az új rendszer indulásakor 

több panasz érkezett hozzánk a víz minőségével, a 

színével, az ízével és a szagával kapcsolatban. A 

szolgáltató, üzemeltető BÁCSVÍZ Zrt kezelte illetve 

folyamatosan kezeli a problémákat. Több panasz abból 

adódott, hogy az átadáskor bizonyos szakaszokon 

megfordult a víz áramlásának iránya, illetve elvégezték 

a csövek belső falának tisztítását és fertőtlenítését. 

Ahhoz, hogy a víz belső összetétele megfeleljen a 

jogszabályban előírtaknak, az új tisztítóműben kezelésen 

esik át. Ez korábban nem volt így, s a folyamat 

kismértékben megváltoztatja a víz ízét. 

Amikor a BÁCSVÍZ átvette a kivitelezőtől 

üzemeltetésre a rendszert, kiderült, hogy a kivitelező 

indokolatlanul nagy mennyiségben használt vegyszert a 

víz kezeléséhez. A BÁCSVÍZ ez év elején megkezdte a 

rendszer finomhangolását, a vegyszerek és a víz 

kezelésének minimalizálását úgy, hogy a belső 

paraméterek megfeleljenek. Ennek következtében most 

időnként még nem azonos, időszakosan változó a víz íze, 

szaga. A végleges beállítások után ez állandósulni fog. 

Kérjük a türelmüket! Minőséggel kapcsolatos 

észrevételeiket jelezhetik a 70/453-7805-ös 

telefonszámon. 

Szabó László 
 

ÉRTESÍTÉS! 
 

A Bács-Kiskun Megyei   Kormányhivatal  

Kiskunfélegyházi Járási Hivatala  elköltözött a 

Kiskunfélegyházi  Polgármesteri  Hivatal I. emeletéről a  

6100. Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2. sz. alá 

/Innovációs Központ/. 

Részletek a www.bugac.hu honlapon….. 

 

XXII. évf. 1. sz. 

sz. 

javascript:void(0)
http://www.bugac.hu/


 

KOPJAFA A PARKBAN 

Sokan érdeklődtek, kinek állít emléket az a kopjafa, 

amely a tavalyi Ősök napja után, a segítőknek szánt 

fogadás alkalmakor került a parkunkba. A kérdésre a 

Magyar-Turán Szövetség által kiadott közlemény 

válaszol: Bugacon 2010 óta tartják Európa egyik 

legnagyobb hagyományőrző ünnepét, a Kurultaj – 

Magyar Törzsi Gyűlést. E rendezvény a lovasnomád  

elődökkel  büszkélkedő valamennyi – zömében Közép-

ázsiai- nemzetet egyesíti, 27 országból több száz 

díszvendég mellett százezernyi látogatót vonz minden 

második évben.  A szervezők 2011-ben életre hívták –és 

azóta minden  Kurultaj nélküli évben megrendezik- az 

Ősök Napját, a szintén ezen ősi értékek mentén a Kárpát-

medencei magyar hagyományőrzők legnagyobb 

ünnepévé vált, közel kétszáz lovas és ezer gyalogos 

hagyományőrző és több tízezernyi érdeklődő 

részvételével. Ez az ünnep honfoglaló őseink és dicső 

elődeik, Atilla és Árpád vezér előtt tiszteleg és 

célkitűzése egy, a hivatalos állami ünneprendbe illesztett 

ünnepnap beiktatása, melyen róluk emlékezik meg az 

egész nemzet. Amikor a Turán Szövetség meghirdette 

ezt a célkitűzést, a magyar társadalom legkülönbözőbb 

rétegeiből akadtak támogatók, akik azonnal a 

kezdeményezés mellé álltak. Köztük színészek is, mint 

Bicskey Lukács és Farkas Ignác színművészek.  Bicskey 

Lukács több történelmi filmben is szerepelt, a 

lovasnomád ősmagyar világ közel állt szívéhez, így 

előtte nem volt ismeretlen a Kurultaj. Az első hívó szóra 

csatlakozott az Ősök Napja szervezőihez és Farkas 

Ignáccal együtt vállalta el annak műsorvezetői, 

ünnepmesteri teendőit. Azóta műsorvezetőként az egyik 

állandó, elmaradhatatlan szimbóluma lett az Ősök 

Napjának és a Kurultajnak  is.  Bicskey  Lukács 

színművész a budapesti Új Színház tagja volt. 

Budapesten dolgozott, de felszabadultan várta minden 

évben azt a néhány napot, amit szabadon tölthet a 

testvéreivel Bugacon, a pusztában. Egy volt közülünk. 

2015 tavaszán azonban utolérte az elkerülhetetlen. A 

gyógyíthatatlan betegség. Szívós küzdelme ellenére 

2015. április 8-án legyűrte. Lukács végakarata az volt, 

hogy ott nyugodjon, ahol a legjobban érezte magát, így 

az Ősök Napján –több száz hagyományőrző, 

honfoglalás-kori nomád viseletben, őseink hite szerint, 

sámándobok és ének hangjaival búcsúztatta. Hamvait a 

pusztában szórták szét. Az esemény emlékére Nemes 

Sándor, hejcei  fafaragó mester, - aki  a Kurultaj életfáját 

is faragta- készített egy emléktáblát, melyet az ünnepség 

után Bugac központjában a parkban helyeztek el. Most 

fent, a hetedik égben van, magyar testvéreink között. 

Onnan vigyáz minket, itt maradtakat, akik megyünk 

tovább az úton, amit ő is taposott. Az idei Kurultaj 

szertűzénél már hozzá is szól a fohász. A 2016-os 

Kurultaj időpontja: 2016. augusztus 12-13-14. 

 

 ISKOLAHÍREK 

A tanév rendje szerint az I. félév január 22-én ért véget. 

Ezen a napon iskolánkban igazgatói szünetet rendeltünk 

el, hiszen a Virág Mónika Történelem Emlékverseny 

zajlott.  

A versenynek a Művelődési Ház adott otthont, 7 iskola 

felsős, 4 fős csapata mérte össze tudását István király és 

az Árpád-kor témakörében.  A színes feladatok 

megoldásával iskolánk csapata,   a REX-essetek a II. 

helyen végzett. Gratulálunk a csapat tagjainak:  Banó- 

Szabó Dorinának, Kakuszi Kasszandrának, Papp 

Viktóriának, Szűcs Eszternek, és felkészítő 

tanáruknak, Megyeri Zsoltnak! 

A verseny szervezéséhez, sikeres lebonyolításához 

hozzájárultak: az Önkormányzat, a Művelődési Ház 

dolgozói, az Óvoda dolgozói, az iskola dolgozói, a Virág 

család, Bozorádiné Deli Klára, Kósa István, 

magánszemélyek. 

Köszönjük a segítséget mindenkinek, külön köszönjük a 

zsűri tagjainak : Rosta Szabolcsnak a kecskeméti 

Katona József Múzeum igazgatójának, Fekete 

Beatrixnek, a Kiskun Múzeum múzeumpedagógusának, 

Jánosiné Gyermán Erzsébetnek, Gátér polgármester 

asszonyának, hogy elfogadták felkérésünket. 

Aktuális:  

Január 16-án írták a 8. osztályosok a központi felvételit 

Január 25-29.: félévi bizonyítványok kiadása 

Február 1-4.: osztályszülői-értekezletek 

Február 05.: tanítás nélküli munkanap- félévi 

nevelőtestületi értekezlet 

Február 12. Alsós-felsős farsang / a középiskolás 

felvételi dokumentumok beérkezésének határideje 

Február 20. SZK-bál( előre is köszönjük minden szülő 

munkáját, aki segíti a Szülői Közösséget a bál 

megrendezésében) 

 Az adóbevallások időszaka megkezdődött: 

megköszönjük, ha adója 1%-ával gondol a „Bugaci 

Óvodásés Általános Iskoláskorú Gyermekekért 

Alapítvány”-ra             Adószám: 18353509-1-03 

 

 

PROGRAMAJÁNLÓ 

 

A Bugaci Óvodás és Általános Iskoláskorú 

Gyermekekért Alapítvány „EgészségVÁR” – NEA-

UN-SZ-0412- című pályázatának keretén belül 

megrendezésre kerül 

 

Dologné Kovács Izabella pszichológus előadása 

 

Az előadás témája:„Akkor vagy a barátom, ha……”- 

az érzelmi zsarolásról  

Időpont:   2016. február 05. 17.00 óra 

Helyszín:  Rigó József Általános Iskola 

Iskolás, óvodás korosztályt egyaránt érinti a téma, 

minden érdeklődőt szeretettel várunk!!!!! 

 

 

 

 



 

FELHÍVÁS! 

A képviselő testületi döntésnek köszönhetően 

intézményünkben az ételérzékenységben 

szenvedő gyermekek a jogszabályoknak 

megfelelően a kiskunfélegyházi Oázis szállóból 

kapják naponta kiszállítva a dietetikus 

felügyelete mellett készült ételeket. 

Ezáltal lehetőség nyílik településünk lakói 

számára is, hogy hozzájussanak a speciális 

étrendekhez; gluténmentes, cukormentes, 

valamint tej-, tojás-, és tartósítószer mentes 

menük rendeléséhez. 

További információ kérhető Bozorádiné Deli 

Kláránál, a 06 70 453 8257-es telefonszámon.  

 
 

KÖSZÖNET 
 

A Szociális Szolgáltató Központ munkatársai 
nevében Boldog Békés Új Esztendőt kívánok, 
minden kedves Ellátottunk, Támogatónk részére 
és mindazok számára, akik részesei voltak 
intézményünk mindennapjainak, megköszönve a 
2015-ös évben mutatott bizalmukat, 
elismerésüket, támogatásukat, segítségüket! 
Tisztelettel:               Rádiné Tabi Anita             
                                        intézményvezető 
 

 

TÁJÉKOZTATÓ! 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 

önkormányzataink a szociális ellátásokról 

szóló 3/2015. (II. 27.) számú rendelete alapján 

nyújtott települési támogatások február 29-ig 

kerültek megállapításra. Az újabb igények 

benyújtására folyamatosan van lehetőség. 

HIRDETMÉNY 

FILANTROP Kft. 
/6000. Kecskemét, Ipar u. 2. Tel: 481-322/ 

Bugac-Bugacpusztaháza területén az alábbi 

időpontban végezte, illetve végzi a kémények 

ellenőrzését: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Bugac település programok 2016 
Sorszám Időpont Program 

1. február 20. Iskolás bál 

2. március 15. Nemzeti Ünnep 

3. március 18-20. Terep rally 

4. március 23. Húsvéti készülődés 

5. március 25. Mozi 

6. április 11. Költészet napja est 

7. április 22. Szent György napi vásár 

8. április 23. Hétszínvirág 

9. május 7. Majális 

10. május 14. vagy 28. Családi Nap Alsómonostoron 

11. május 21. Operett gála 

12. június 3. Évzáró 

13. június 11. Abonyi Imre Hajtófesztivál 

14. június 18. Ballagás 

15. június 24. Tanévzáró 

16. július 9. Falunap 

17. július 24. Búcsú Alsómonostoron 

18. augusztus 12-14. Kurultaj 

19. augusztus 20. Községi ünnepség 

20. augusztus 20. Utcabál 

21. augusztus 21. Búcsú Bugacon 

22. szeptember 10. Szüret Bugacon 

23. október 3-7. Idősek hete 

24. október 8. Szüret Alsómonostoron 

25. október 23. Nemzeti Ünnep: Emlékest 

26. november 5. Juhász Károly Sakk 

Emlékverseny 

27. november 27. Adventi gyertyagyújtás 

28. december 5. Házhoz megy a Mikulás 

29. december 9. Karácsonyi vásár, Betlehemállítás 

30. december 15. Karácsonyi sakkverseny 

31. december 31. Szilveszteri bál 



      

   

 

 

 


