
 

 
                        TISZTELT BUGACI  

           BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 

Meghívó 

A Bugaci Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat 

meghívja a tagokat a 2017. október 10-én 17 órakor 

Rigó József Általános Művelődési Központ 

Művelődési Házában (6114, Bugac, Béke u. 27.sz) 

tartandó KÖZGYŰLÉSRE 

Tájékoztatásukra közlöm, hogy ha valaki nem tud a 

tagok közül személyesen részt venni, akkor Őket a 

korábban meghatalmazással ellátott személyek is 

képviselhetik. 

 

A közgyűlés napirendje: 

1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása 

(levezető elnök, jegyzőkönyv hitelesítők) 

2. Beszámoló az előző közgyűlés óta eltelt 

eseményekről 

3. Tájékoztató a Bugaci Csatornamű Beruházó 

Víziközmű Társulat 2016. évi egyszerűsített éves 

beszámolójáról, annak elfogadása 

4. A Bugaci Csatornamű Beruházó Víziközmű 

Társulat Ellenőrző Bizottsága beszámolója 

eddigi működésükről. 

5. Egyebek, tájékoztatások. 

A közgyűlés akkor is határozatképes, ha a tagok 

legalább kétharmada az általa korábban 

meghatalmazott képviselő útján, vagy személyesen 

leadja szavazatát. Egy tag egy szavazattal 

rendelkezik. 

Szabó László 

Elindult a felnőttek képességeit vizsgáló 

PIAAC-felmérés 

A KSH önkéntes adatszolgáltatáson alapuló 

lakossági adatfelvételt hajt végre Bugacon 

 2017. szeptember 1. és 2018. április 30. között.  

További információt erről, a www.bugac.hu 

honlapon találnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

A közelmúltban adták át a községi 

kitüntetéseket Bugacon. 

Az önkormányzat 

legmagasabb elismerését, a 

Bugac Községért kitüntető 

díjat a Rigó József ÁMK és 

Általános Iskola önkéntesei 

kapták, akik évek óta 

szerveznek kézműves 

foglalkozásokat a községi rendezvényeken. 

Színvonalas, példamutató munkájukkal 

rendszeresen hozzájárulnak falurendezvényeik 

sikeréhez, erősítik a település jó hírét. Az önkéntes 

csapat alapító tagjai: Kengyel-Virág Veronika, 

Takácsné Vörös Ibolya, Endre Edit, Juhász Mária 

Ibolya, Feketéné Papp Éva, Fekete Katalin. Később 

csatlakoztak: Tajti Anna, Feketéné Szűcs 

Zsuzsanna, Szikszai Nikolett, Tormási Nóra, Tóth 

Ilona Krisztina, Szabóné Kanyó Renáta, Eőriné 

Tényi Tímea, Kázmér Klára és Kalmár Piroska. 

Szintén Bugac Községért díjat vehetett át Tholt 

János Zsolt azért az önzetlen, lelkiismeretes edzői 

munkáért, amellyel a sportot népszerűsíti az 

óvodás és az iskolás gyermekek körében, a 

korosztályos labdarúgó-bajnokságokon elért 

kiemelkedő, megyei, országos sikerekért, a helyi 

utánpótlás neveléséért, a községi sportegyesületben 

végzett nélkülözhetetlen tevékenységéért. 

Bugac nagyközség polgármesterének kitüntető 

díját a bugaci Rigó József Általános Iskola 3-4. 

korcsoportos leánycsapata kapta, akik a sorozatos 

győzelmek után huszonöt megyei csapat közül 

Bács-Kiskun megyét képviselték az országos 

diákolimpián, ahol 4. helyezést értek el. A 

focicsapat tagjai: Baranyi Réka, Baranyi Zsófia, 

Csányi Bettina, Farkas Nina, Pallagi Vanda, 

Seregély Réka, Szálas Jessica, Szűcs Eszter, Tóth 

Klaudia és Vass Virág.     

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 

2017. szeptember 
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Ovi-Bölcsi Hírek 

A nyáron gazdag programokon vettek részt az óvoda és 

bölcsőde dolgozói:  

- Június 10-én Kecskeméten a Tojásfesztiválon 

képviseltük Bugacot, ahol nagy sikere volt a pavilon 

berendezésének és a mézeskalácsból készült 

tojásformák díszítésének.  

Ennek a két napnak a sikeréhez hozzájárult:  

Szalainé Őrző Emília, Takácsné Vörös Ibolya, Endre 

Edit, Tajti Anna, Csáki Bernadett, Tormási Nikolett, 

Bozorádiné Deli Klárika, Borics Krisztina. Köszönjük 

még ,Gulyás Imrének is a segítségét. 

 

- Június 23-án a pedagógus nap alkalmával az SZK 

köszöntötte az óvoda-bölcsőde egykori és jelenlegi 

dolgozóit. Megható verset mondott Eszik Hella és 

Gilicze Gergő. Köszönjük az ötletes tortát és a kedves 

fogadás megszervezését Fehér Vilmosné-Rozikának,  

Vaska-Potharn Attilának és feleségének,Tündinek, 

Bozorádi Mihálynak és feleségének , Klárikának. 

- Június 24-én a Falunapon  Tormási Nóra,Lajos-Szalai  

Gyöngyi,Szikszai Nikolett és  Feketéné Szűcs 

Zsuzsanna  a kézműves udvarban várta a gyermekeket.  

- Július 21-ig az intézmény zárva tartott. A zárva tartás 

alatt megtörténtek a tisztító meszelések, melyet 

köszönünk Lesták Zoltánnak. Két csoportszoba új 

padlózatot kapott, amely a Polgármesteri Hivatal és az 

SZK összefogásával valósult meg. Köszönjük a 

gyermekek nevében is. Az óvoda udvarán lévő 

„zsibongó” külső festését köszönjük Lovasné Bódog 

Orsikának. Tajti Annának és Ónodi Anasztáziának a 

falra festett mesefigurákat, amelyek a gyermekek arcára 

mosolyt varázsolnak.  

- Az Ősök napján végzett munkáját köszönjük Tajti 

Annának, Szikszai Nikolettnek, Lajos-Szalai 

Gyöngyinek és Takácsné Vörös Ibolyának.  

- Augusztus 18-án rendeztük be a Bugacot bemutató 

faházat Kecskeméten. Köszönet Borics Krisztinának, 

Endre Editnek, Erika és Terike dajka néniknek, akik 

ügyes kezeikkel sok segítséget nyújtottak a 

dekorálásban. Köszönjük Czakó Tibornak a kellékek 

szállítását. Bugac standját augusztus 19-én nyitottuk 

meg a Hírős Hét Fesztivál nézői előtt, ahol tíz napon át 

képviseltük Bugacot. Köszönjük a résztvevőknek, Tajti 

Annának, Szalainé Őrző Emíliának, Endre Editnek, 

Burján Máriának, Borics Krisztinának, Tóth Ilona 

Krisztinának és gyermekeinek.  

- Augusztus 20-án nagy megtiszteltetésben volt része 

közösségünknek. A „BUGAC KÖZSÉGÉRT” kitüntető 

díjat kaptuk meg elismerésként a kézműves 

foglalkozásokon való részvételünkért. Köszönjük az 

ÁMK dolgozói nevében. 

A 2017-18-as nevelési évre gyermeknek és felnőttnek 

egyaránt vidám évkezdést kívánunk.  

                                                                                                                            
Endre Edit                                                                                                                                

ÁMK  vezető 

 

 

MEGHÍVÓ  
 

A Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a  

Szociális Szolgáltató Központ munkatársai 

szeretettel meghívnak minden kedves Ünnepeltet és 

érdeklődőt 

2017. október 01. napján 08.00 órakor 

A Szent István Római Katolikus Templomba 

Szentmisére az idősekért  

valamint  

2017. október 02. napján 14.00 órakor 

az Idősek Világnapja alkalmából rendezett 

Ünnepségre 

a Rigó József ÁMK Művelődési Házba 

 

    Részvételére tisztelettel számítunk! 

 

IDŐSEK VILÁGNAPJA ÜNNEPI MŰSOR 

2017. október 02. hétfő 14.00-óra 

Rigó József ÁMK Művelődési Ház 

 

Az ünnepi programot megnyitják, és az időseket 

köszöntik  

Szabó László és Kerekes László Zoltán Polgármester 

Urak. 

 

Kálmán Lajos Népdalkör és Citerazenekar  előadása 

 

Herbály Jánosné szavalata 

 

Kiskunfélegyházi Mazsorett Együttes  

 

Nefelejcs és Pillangó csoportjának műsora 

 

Lesták Sándorné szavalata 

 

Rigó József Általános Iskola  

4. osztályos tanulóinak előadása 

 

Rigó József ÁMK.  

Nagycsoportos Óvodásainak előadása  

 

„Nosztalgia Kabaré” - zenés kabaré egy 

felvonásban,  

          a budapesti Szabad Ötletek Színházának 

műsora. 

 

Az ünnepi műsor előtt de.10.00-órától a Művelődési 

Házban egészségügyi szűrővizsgálatokat végez a  

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  

Népegészségügyi Főosztálya 

 

 



Agrár-szaktanácsadás Bugacon! 

Tisztelt Gazdálkodók! 

Feltételezem, Önök között is van olyan, akivel 

előfordult már, hogy a gazdálkodásához kapcsolódó 

bürokratikus teendők elvégzése során több kérdése is 

felmerült és nem tudta, hirtelen kihez is forduljon 

megoldásért. Esetleg egy tévesen értelmezett 

jogszabályi előírás következtében elutasították a 

támogatási kérelmét, és ezáltal komoly összegektől 

esett el. Egyre inkább túlbonyolítják a mezőgazdasági 

támogatási rendszert, ezáltal minden ezzel kapcsolatos 

ügyintézés is nehezebben átlátható. Egy-egy apró 

figyelmetlenségnek is súlyos következményei lehetnek. 

Az ilyen esetek elkerülésére kínálok Önöknek 

szakszerű, biztos segítséget. 

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy 

településükön agrár-szaktanácsadásba kezdtem.  

Főbb tevékenységi körök:  

 

-gazdálkodási naplók készítése 

 -gázolaj jövedéki adó visszaigénylése  

-területalapú kérelmek beadása (SAPS + zöldítés) 

 -különféle földhasználati szerződések készítése  

-földhivatali ügyintézés és egyéb hivatalokkal való 

kapcsolattartás 

 -nitrát adatszolgáltatás 

 -monitoring adatszolgáltatás  

-talaj és levél mintavételezés 

 -tanyafejlesztési pályázatírás 

 

Amennyiben Ön úgy gondolja, szüksége van bármely 

területen szakszerű segítségemre, várom szeretettel 

minden szerdán 9:00-14:00-ig, az agrár-szolgáltató 

irodában. 

Tisztelettel: Sági Márk 

                                                  agrár-szaktanácsadó                     

tel.: 06-70/944-1493 

 

 

 

 

 

   

                                                  

XVI. Amatőr Kézműves Kiáll ítás 
Bugaci gyerekek, felnőttek, nénik és 

bácsik alkotásai  

2017. szeptember 30-ig. 

Látogatható kedd kivételével minden 

hétköznap: 90 0-190 0  

Helyszín: Rigó József ÁMK Művelődési 

Ház 

Gyere el, és nézd meg, milyen ügyes 

kezűek élnek a mi falunkban!  

Várjuk a közönségszavazatokat a helyszínen 

elhelyezett ládába, melynek eredményét a szüreti 

mulatságon fogjuk kihirdetni! 

Felhívás! 

Közeledik a szeptember 30. a szüreti 

felvonulás és mulatság Bugacon! 

 
Szívesen fogadunk bármilyen felajánlást a szüreti 

programunkhoz! Az idei évben a Polgármesteri 

Hivatal parkolójánál állítunk fel egy standot, 

csőszeink csak ezen a helyszínen fognak kínálni, ide 

is szívesen fogadunk „innivalót”, egy kis sütit vagy 

gyümölcsöt. A Művelődési Ház udvarába, sátorba 

dekorációnak dísztököt, borostyánt, kukoricát stb. 

Kérjük, jelezzék a Művelődési Háznál, ha községünk 

egyik legtöbb lakosát megmozgató programjához, 

Önök is hozzá tudnak járulni! 

 

 

 

 



 

 

Bugaci Szüreti Mulatság 

2017. szeptember 30. 

Részletes programok: 

14 órától  Mezőgazdasági gépek gyülekezője a Piaccsarnok udvarán 

14 óra 30-tól   Fogatok és csikósok gyülekezője ugyanitt 

15 órától  Látványos, zenés szüreti felvonulás a település utcáin 

16 óra 30-tól Kínáló stand az Önkormányzati Hivatal parkolójánál, csőszeink csak ezen a helyszínen 

kínálnak, a felvonulás alatt nem. 

17 órától  Menettánc a Főutcán a Polgármesteri Hivataltól a Művelődési Házig 

Szeretettel várjuk a táncosok csoportja mögé azokat a kedves nézelődőket, akiknek kedvük támad 

megmozgatni a lábaikat jóféle magyar népzenére vagy csak a táncosok mögött sétálva elhaladni a Művelődési 

Házig. 

17 óra 30-tól változatos szüreti programok a Művelődési Háznál: 

 Szüreti kínáló standok 

100 éves szüreti fotózás 

Kézműves foglalkozás 

Bugaci óvódások műsora 

Kálmán Lajos Népdalkör és Citerazenekar 

Bugaci Felnőtt néptáncosok csoportja 

     Az Amatőr Kézműves Kiállítás a nagyteremben 12 órától látogatható, 18 óráig várjuk a       szavazatokat a 

legjobban tetsző alkotásokra! 

18 óra 30-tól  Amatőr kézműves kiállítás közönségszavazatának eredményhirdetése 

19 óra Szüret Szépe és Muslinca Király választás eredményhirdetés és díjátadó 

A 15 és 99 éves közötti viseletben lévő hölgyek közül 2017-ben is megválasztjuk a Szüret Szépét, valamint a 

jelen lévő urak közül a Muslinca Királyt. 

20 órától Szüreti bál a rendezvénysátorban, ahol reggelig tartó mulatsággal várjuk Önöket! 

A talpalávalót a Csibe És Barátai zenekar húzza. 

A belépés díjtalan! 

A nap folyamán a vendéglátásról, ételekről és italokról a KicsiManó és Hegedűs László gondoskodik! 

Rendező: Futóhomok Ifjúsági Egyesület  

Együttműködő partner: Rigó József ÁMK Művelődési Ház 

A programváltozás jogát fenntartjuk  

Bugaci Futóhomok Ifjúsági Egyesület 

6114 Bugac, Béke u. 27.      

Társadalmi szerepvállalás erősítése és helyi közösségeink fejlesztése Bugacon 

EFOP-1.3.5-16-2016-00510 


