
 

 

 

 

 

 

TISZTELT BUGACI ÉS 

BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 

KITÜNTETETTEK  2016. 

Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi 

Önkormányzat az Államalapítás évfordulójára ünnepségét 

2016. augusztus 20-án tartotta a Szent István Parkban. Az 

eseményen sor került ünnepi megemlékezésre, az Új kenyér 

áldására  és a „Bugac Községért” kitüntető cím átadására. 

„BUGAC KÖZSÉGÉRT” 
kitüntető címben részesült: 

 

Egriné Kovács Judit 
védőnő 

a Bugacon eltöltött több mint 4 évtizedes áldozatkész 

munkájáért, a felnövekvő nemzedék életútjának kimagasló 

felkészültségével és tevékenységével történő figyelemmel 

kíséréséért, a közösségi életben betöltött szerepéért. 
 

Polgárőr Szolgálat 
példamutató polgárőr tevékenységükért, a település életében 

kifejtett eredményes, áldozatkész munkájuk elismeréseként, a 

bűnmegelőzés területén végzett elkötelezettségükért. 
 

„BUGAC NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE” 
kitüntető díjban részesült: 

 

id. Flóring József 
pónifogathajtó  

 

Bugac és Bugacpusztaháza település közösségi életében 

nyújtott kimagasló, önzetlen, önkéntes munkavégzéséért, a 

megszámlálhatatlan alkalommal történt kocsikáztatásokért és 

lovas rendezvények szervezéséhez nyújtott segítségéért. 
Gratulálunk, s további  sok sikert kívánunk!  

                                                                   Szabó László 

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS 

Bugac Nagyközségi Önkormányzat és 

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 

Szociális Bizottsága a 2016. szeptemberi ülésén 

döntött a lakásépítési, lakásvásárlási és egyéb 

lakásépítési munkálatok végzése céljára adható 

támogatásra benyújtott kérelmekről. Ebben az 

évben 11 kérelem felelt meg a támogatás 

megállapításhoz szükséges helyi rendeletnek. 

Így a bizottságok a költségvetésben biztosított 

összegből 580.000 Ft-ot osztottak szét. 

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. október  

 

 

 

 

NNÉÉPPSSZZAAVVAAZZÁÁSS    22001166..  OOKKTTÓÓBBEERR  22..  
Szavazóköri eredmények /összesített adatok/ 

 

BUGAC TELEPÜLÉSEN: 
 

A szavazóköri névjegyzékben lévő választópolgárok 

száma: 2 234 fő.   Szavazóként megjelent választópolgárok 

száma 1190 fő (53,27 %). Urnában lévő lebélyegzett 

szavazólapok száma 1190 db. Érvénytelen lebélyegzett 

szavazólapok száma 25 db (2,10 %).         Érvényes 

szavazólapok száma 1165 db. Szavazatok száma 

/válaszonként/: IGEN szavazatok száma. 16 ( 1,37 %) 

NEM szavazatok száma: 1149 ( 98,63 %) 
 

BUGACPUSZTAHÁZA TELEPÜLÉSEN: 
 

A szavazóköri névjegyzékben lévő választópolgárok 

száma: 228 fő.   Szavazóként megjelent választópolgárok 

száma 127 fő (55,70 %). Urnában lévő lebélyegzett 

szavazólapok száma 127 db. Érvénytelen lebélyegzett 

szavazólapok száma 1 db ( 0,79 %).         Érvényes 

szavazólapok száma 169 db. Szavazatok száma 

/válaszonként/: IGEN szavazatok száma. 1 ( 0,79 %) NEM 

szavazatok száma: 126 (99,21 %) 

 

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA  

 

 BBUURRSSAA  HHUUNNGGAARRIICCAA  

Bugac és Bugacpusztaháza Községek 

Önkormányzatai csatlakoztak a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj pályázati 

rendszeréhez. 

Tájékoztatjuk a felsőfokú tanulmányokat 

folytató, Bugac és Bugacpusztaháza 

községben bejelentett lakóhellyel 

rendelkező hallgatókat, hogy pályázatukat 

 

2016. november 08. napjáig 

 

nyújthatják be. A pályázattal kapcsolatban  

információ a szociális ügyintézőnél kérhető, 

vagy a www. bugac. hu honlapon található. 
Bugac és Bugacpusztaháza  
Községek Önkormányzata 

  

 

XXII.  évf.  11. sz. 



TANKÖNYVTÁMOGATÁS 

  

AAzz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  iiddéénn  iiss  ttáámmooggaattjjaa  aazz  

ookkttaattáássii  iinnttéézzmméénnyyeekkbbeenn  ttaannuullóó  

ddiiáákkookkaatt,,  hhaallllggaattóókkaatt..  

      TTáájjéékkoozzttaattjjuukk  aa  sszzüüllőőkkeett,,  hhooggyy  BBuuggaacc  ééss  

BBuuggaaccppuusszzttaahháázzaa  KKöözzssééggeekk  TTáárrssuulltt  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  

22001166--bbaann  iiss  ttaannkköönnyyvvttáámmooggaattáássbbaann  rréésszzeessííttii  aa  kköözzéépp--  ééss  

ffeellssőőffookkúú  ttaannuullmmáánnyyookkaatt  ffoollyyttaattóó  ggyyeerrmmeekkeekkeett..  

AA  sszzaakkmmuunnkkáássttaannuullóókk  ééss  kköözzééppiisskkoolláássookk  eeggyysszzeerrii  

33000000,,--FFtt,,  aa  ffőőiisskkoolláánn,,  eeggyyeetteemmeenn  ttaannuullmmáánnyyookkaatt  

ffoollyyttaattóókk  eeggyysszzeerrii  55000000,,--FFtt  ttáámmooggaattáássbbaann  rréésszzeessüüllnneekk..  

AA  kkiiffiizzeettééss  22001166..  ookkttóóbbeerr  2266  --  2277--éénn  ttöörrttéénniikk,,    

22001166//22001177  ttaannéévvrree  vvoonnaattkkoozzóó,,  éérrvvéénnyyeess  iisskkoollaallááttooggaattáássii  

iiggaazzoollááss  bbeeccssaattoolláássáávvaall,,  aa  HHiivvaattaall  PPéénnzzttáárráábbaann  

//ffööllddsszziinntteenn//  nnaappoonnttaa  99  ––  1155  óórrááiigg..        
  

BESZÁMOLÓ A BABA- ÉS GYERMEKRUHA 

BÖRZÉRŐL 

A Szociális Szolgáltató Központ baba és gyermekruha börzét 

tartott 2016. szeptember 16-án az intézmény udvarán. A 

ruhák nagy része német adományokból származott, illetve 

több új ruhát kaptunk Palotás Ildikótól. A ruhaadományokért 

ezúton mondunk köszönetet! A börzén 25 család vett részt és 

nagyon sok ruha talált új gazdára.    

 Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy 

amennyiben segítségre szorulnak gyermekeik ruháztatásában, 

intézményünkben jelezhetik azt a család- és gyermekjóléti 

szolgálatnál ügyfélfogadási időben és a még raktáron lévő 

ruhákból válogathatnak! Kérjük a tisztelt lakosságot, 

hogy ha használt, kinőtt de még jó állapotú gyermekruhával, 

cipővel, megunt játékokkal rendelkeznek, ne dobják ki azt, az 

intézményben köszönettel átvesszük és szétosztjuk azoknak, 

akiknek szükségük van rá!                          

 Köszönettel:                      Rádiné Tabi Anita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVI – BÖLCSI  HÍREK 

 

 Szeptember 1-jén elkezdődött a 2016 – 2017-es 

Bölcsődei és Óvodai nevelési év, mely színesen indult, 

mivel a bölcsődés gyermekeket az udvaron a falon 

megjelent mesehősök fogadták. Bízunk benne, hogy sok 

mosolyt csalnak majd arcukra és vidámabban telnek az 

udvaron töltött óráik. 

A festést köszönjük: Tajti Annának, Lesták Nikolettának és 

Lesták Evelinnek. 

 2016. szeptember 10-én a községi Szüreti 

Mulatságon a Maci-csoport szüreti műsorral kedveskedett 

a falu apraja-nagyjának. Itt szeretnénk megköszönni a 

kedves szülőknek, hogy gyermekeiket elhozták a műsorra. 

A gyermekeket felkészítették: Endre Edit és Szalainé Őrző 

Emília óvó nénik, segítségünkre volt Tajti Anna 

pedagógiai asszisztens.  

A szüreti forgatagban az Óvoda és Bölcsőde dolgozóinak 

szorgos-ügyes kezei által készült „terülj-terülj asztalkám”-

mal vártuk a résztvevőket. Köszönöm a dolgozók 

segítségét, és hogy együtt eltölthettünk néhány vidám órát. 

 2016. szeptember 23-án szüreti mulatságot 

tartottunk az óvodában, melyen vendégül láttuk az Időseket 

és az SZSZK vezetőjét, a Polgármester Urat, az Iskola 

igazgatónőjét és helyettesét, valamint a Könyvtár vezetőjét. 

A hagyományos délelőttünkön a gyerekek barkácsoltak, 

zöldségekből, gyümölcsökből állatfigurákat készítettek. A 

mulatság a csoportonkénti felvonulással kezdődött, minden 

csoport a saját maga által készített madárijesztővel érkezett 

az udvarra. Az udvaron az idősek is elkészíthették 

maguknak a madárijesztőjüket, amit magukkal vihettek az 

Idősek Otthonába. A műsorban a Bölcsődések és az 

Óvodások csoportonkénti mondókákkal, versekkel és 

énekekkel kedveskedtek vendégeinknek. A hangulatot 

fokozta a citerával kísért népdalcsokor előadása, amelyben 

közreműködött Herbály Jánosné Jolika néni, Szalainé Őrző 

Emília óvó néni és Feketéné Szűcs Zsuzsi óvó néni. 

Köszönjük Jolika néninek, hogy eljött hozzánk. A délelőtt 

közös zenés mulatsággal és falatozással folytatódott. A 

program zárásaként a Bölcsisek és az Óvodások a 

Madárijesztőikkel együtt az Óvoda körül felvonultak. 

 2016. szeptember 27-én a Könyvtárban 

bábelőadást láthatnak az óvodások a Mese Világnapja és 

Könyvtári Napok keretében. A bábelőadás címe: Őszi séta 

 2016. október 3-án az Idősek Világnapja 

alkalmából megrendezésre került ünnepség megnyitóján a 

Maci-csoportos óvodások versekkel, dalos játékokkal, 

tánccal készültek az időseknek.   

  

BÁLI BEHARANGOZÓ: 
Az Óvodai Szülői Közösség jóvoltából ez évben is 

megrendezésre kerül a jótékonysági „Katalin-bál”. 

2016. november 26-án. További részletek a Plakáton, a 

honlapon, s az aktuális Polgármesteri Hírlevélben. 

                                                            Endre Edit  

                                                             ÁMK - vezető      

                                                        



KKÖÖSSZZÖÖNNEETT  

Futóhomok” Ifjúsági Egyesületünk, 2016. szeptember 10-én 

rendezte meg a hagyományőrző Szüreti Mulatságot Bugacon. A 

szüreti felvonulás 14 órakor kezdődött. Köszönjük minden 

felvonuló fogatosnak, csikósnak és mezőgazdasági vagy egyéb 

jármű vezetőjének és utasainak, minden kínálásban segítőnek, 

hogy idén is egy igen látványos, szép menetet tudtunk szervezni a 

résztvevőkből. Egyesületünk és az egész település nevében 

köszönjük a muzsikálást az idén is nagy létszámú és jó hangulatú 

Wies Ottó vezette zenész csapatnak! És külön tisztelettel 

köszönjük Végh Jánosnak, hogy zenészeink szállításáról 

gondoskodott. Köszönjük sofőrjüknek, Cseh Lászlónak, hogy 

biztosította a muzsikusok szállítását, és a sok ügyeskezű 

segítségnek, akik a zenészautót dekorálták. Köszönjük Endre 

Imrének és Makány Máriának, hogy elfogadták felkérésünket a 

bíró és a bíróné tisztére. Köszönjük Kunszabó Ferencnek és 

feleségének, hogy a bírópár részére biztosította a fogatát, valamint 

a Bugacpuszta Kft-nek, a fogathajtóknak, hogy a csőszök 

szállításához idén is rendelkezésünkre álltak. 17 órakor a 

Hivataltól a Művelődési Házig nagyszámú közönség kísérte a 

menettáncosokat a főutcán. Köszönjük,a kunszállási Csűrcsavaró 

Néptánc Együttesnek és mindazoknak, akik viseletet öltöttekés 

megörvendeztették a közönséget táncukkal. Köszönjük a 

felkészítésben való segítséget Kátai Tibornak, Falusi Zsanettnek, 

Falusi Henriettnek. 18 órától a Művelődési Ház udvarán kulturális 

műsort láthattak az érdeklődők a színpadon, köszönjük a fellépést 

a Maci csoportos óvodásoknak, és felkészítőjüknek Szalainé Őrző 

Emília, Endre Edit és Tajti Anna óvónéniknek, az iskola 

néptáncos csoportjának és felkészítőjüknek, Varga Andreasnak, a 

Kálmán Lajos Népdalkörnek, a Nyugdíjas Klub táncosainak és a 

kunszállási Csűrcsavaró Néptánc Együttesnek. Külön köszönetet 

szeretnénk mondani a rendezvénysátor hangosításáért Kósa 

Istvánnak. Köszönjük Ficsór Istvánnak, hogy egész délután 

konferálta programjainkat! Köszönjük a Művelődési Ház 

vezetőjének, Borics Krisztinának és segítőinek, Vörösné Tormási 

Noéminek és Csáki Bernadettnek a rendezvény szervezésében és 

lebonyolításában vállalt rengeteg munkát, segítséget! Köszönet 

illeti még a Rigó József Általános Iskola és a Rigó József ÁMK 

Óvodájának dolgozóit, a Nagycsaládos Egyesület tagjait, Balogh 

Mihályt, és Antalné Balogh Orsolyát, valamint a Misisüti 

dolgozóit, Balogh Mihályt és feleségét Balogh Mihálynét, továbbá 

a Mozgáskorlátozottak Bugaci Egyesületének tagjait, hogy a 

borudvarban finom ételekkel és italokkal kínálták vendégeinket. 

Köszönjük a kézműves foglalkozást tartó tanár néniknek, 

Feketéné Papp Évának, Fodor Fiamettának és óvó néniknek, Tajti 

Annának, Tormási Nórának munkájukat! Köszönjük továbbá a 

borkóstolóhoz kapott felajánlásokat, Dobszai Csabának és Szőke 

Tóth Mihálynak. A bor mellé fogyasztott pogácsát a Félegyházi 

Kenyérgyárnak kell megköszönnünk.   

 Szeretnénk megköszönni Szeleczki Sándornak, hogy 

fotóival megörökítette nekünk a Bugaci Szüreti Mulatságot. 

Tovább sorolva a rendezvény támogatóit, segítőit, köszönetet 

szeretnénk még mondani: a bócsai Abonyi Fogadónak és Tóth 

Zsoltnak, a Bugaci Önkormányzatnak, a Bugacpuszta Kft.-nek, 

Nagy Marikának, Tormási Józsefnek, Varga Lászlónak, Kovács 

Imrének, Czinkóczi Zoltánnak, a Bugaci Polgárőr Egyesületnek, 

Gilicze Istvánnak, Káli Richárdnak, Némethné Tóth Klárának, 

Fehér Vilmosnak. Köszönetet szeretnénk még mondani 

Mészárosné Gizikének és családjának, valamint a Polgármesteri 

Hivatal karbantartó brigádjának és a segítő közcélú 

munkaprogramban dolgozóknak.          

Köszönjük még az egyesület további tagjainak a szervezés és 

lebonyolítás során végzett munkájukat: Némethné Tóth Klára, 

Borics Marianna, Ficsor István, Dávid Ervin, Kovácsné Kiss Éva. 

Az udvaron 100 évvel ezelőtti szüreti hangulatban fotóztuk 

vendégeinket. Részükre hamarosan sor kerül a fotók email-ben 

történő továbbítására. Köszönjük a fotózásban a segítséget Dora 

Krisztofernek és Bódog Barnabásnak. Egyesületünk nevében 

minden kedves vendégnek köszönjük, hogy ismét ellátogattak 

hagyományőrző programunkra, reméljük, hogy ez alkalommal is 

jól szórakoztak a Szüreti Mulatságon és jól kitáncolták magukat a 

reggelig tartó bálban.     

    Bugaci „Futóhomok” Ifjúsági Egyesület elnöke 

KEDVES TESTVÉREK! 

 

Szeretettel adom közre Böjte Csaba testvér üzenetét tanévkezdésre 

(részlet) + egy szép imádságot tovább gondolásra. 

Jóságoddal, fényeddel öntözgesd a rád bízottakat! – a ferences 

atya tanév eleji üzenete nem csak pedagógusoknak szól. 

„Ebben az új tanévben arra kérlek szívem minden melegével, 

hogy légy áldott napfény, meleg őszi eső, jóságoddal, fényeddel 

öntözgesd a rád bízottakat, és meglásd, a gyermekek, a 

munkatársaid, de még a hatóságok is, akár a sivatag szélén évek 

óta töpörödő, aszalódott kis magvak, megerednek, kihajtanak, 

majd csodálatos virágszirmokba borulva elkezdik kibontakoztatni 

csodás gyümölcseiket. Hidd el, hogy arra vár mindenki, hogy 

kiszeressétek aszalódó létükből az életet dicsérő jókedvet, színes 

virágokat, bomló gyümölcsöket. Nem taktikás fortélyokkal, 

mindenféle „okos eszközök” trükkös felhasználásával kell színes 

kartonból szirmokat ügyeskedni a megszáradt magvakra, hanem a 

bennük lévő csodás életet kell hiteddel, jóságos szent jelenléteddel 

kibontakoztatnod. Csodás, izgalmas, nagy kaland! 

Testvérem, te nem egy szépségverseny zsűrije vagy, hogy 

megállapítsd valakiről, hogy mennyit ér, te ne a száraz magvat 

lásd magad előtt, hanem az életet, a csodás szirmokat, és a 

jövendő érett gyümölcsöket a „töpörödött", rád bízott 

gyermekben, a melletted dolgozó munkatársban. Azért kaptunk 

egy újabb évet az élet Urától, hogy türelmes jósággal kiszeressük 

egymásból az értékeket. 

Ez a ti csodálatos, mindennél szebb feladatotok! És ha jól 

dolgoztok, akkor a drága fizetésetek is!” 

 

Imádság tanév kezdetén: 

/Dr. Teleki Béla SJ: Szavalókönyv I. Agapé, Újvidék, 1992., 13. 

o./ 

„Ismét az iskola köré gyűltek, Uram, azok a gyermekek, akiket 

annyira szeretsz, s akiket földi életedben oly szívesen engedtél 

magadhoz. 

Engedd kérünk, hogy ne csak közelítsünk Hozzád, hanem meg is 

találjunk, itt az oltárnál is, és az iskolában is. 

Abban a tudásanyagban, amelyet elsajátítva még alaposabban 

megismerünk Téged, mert műveidben láthatunk Téged. 

Adj nekünk ehhez erőt, tehetséget és szorgalmat, tanárainknak 

pedig elegendő szeretetet, igazságosságot és türelmet. 

Sokfelé lobbannak fel a világon, Uram, a szeretetlenség tüzei; 

gyakran állnak szemben egymással idősebbek és fiatalok, mert 

éket ver közéjük a meg nem értés és a szeretetlenség. 

Ajándékozd meg kérünk az idősebbeket a belátással, a 

fiatalabbakat pedig a türelemmel. És akkor ismét szeretetben 

találkoznak egymással azok a nemzedékek, amelyek most nem 

tudnak egymás nyelvén beszélni. Te tizenkét éves korodban 

csodálkozva kérdezted szüleidtől: „Nem tudtátok, hogy Atyám 

házában kell lennem?” 

Add meg, hogy a mai fiatalok számára is ilyen természetessé 

váljék az atyai házban való tartózkodás. Benépesülnek az iskolák, 

Uram, s napról napra hallgatjuk most ismét a napfényben fürdő 

termek csodálatos zengését, melynek hangjával nem versenghet 

semmiféle zenekar.  

Add meg, kérünk, hogy évről évre többen legyenek ezekben a 

termekben, és sok család vállalja a gyermekek felnevelésének 

áldozatát. 

Kérjük ehhez a Boldogságos Szűzanya, Bölcsesség Széke, 

Apostolok Királynéja különleges áldását is! Ámen.” 

Mindenkinek szép évkezdést, áldott munkát kívánok!         

Norbi atya 



                                                                                                 

                                        

 

 

 


