
 

                         
TISZTELT BUGACI 

BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 

2017.évi 

KÖZMEGHALLGATÁSOK- 

FALUGYŰLÉSEK 

BUGAC-BUGACPUSZTAHÁZA 

TELEPÜLÉSEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI 

TISZTELETTEL MEGHÍVJÁK ÖNT AZ EZ 

ÉVI KÖZMEGHALLGATÁSOKRA, 

FALUGYŰLÉSRE. 

HELYE, IDEJE: 

December 11./hétfő/ 17:00 órakor 

BUGACPUSZTAHÁZÁN /IKSZT ÉPÜLET/ 

December 12. /kedd/ 17:00 órakor 

ALSÓMONOSTORON /ÖNKORMÁNYZATI 

ÉPÜLET, VOLT CSENKI ISKOLA/ 

 December 13. /szerda/ 18:00 órakor 

BUGACON /MŰVELŐDÉSI HÁZ/ 

Kérjük szíves részvételüket! 

Szabó László                                   Kerekes László Zoltán 

 

LAKOSSÁGI SALAK, PERNYE és HAMU 

GYŰJTÉSÉRŐL 

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a kihűlt salak, 

pernye és hamu begyűjtését 2017. december 04.-től 

(hétfő) 2018. április 30-ig (kéthetente a páratlan héten) 

megkezdjük Bugac belterületi utcákban, alsómonostori 

utcákban és a bugacpusztaházi belterületi utcákban. A 

salakot, pernyét és salakot megfelelő teherbírású és nem 

sérült zsákokba kell kihelyezni reggel 7.00 óráig a 

közterületen jól látható helyen. 

Amennyiben a salak, pernye és hamu szállítási napja 

ünnepnapra esik, úgy a következő munkanapon történik 

meg az elszállítás.  

A zsákok egyenkénti súlya a 30 kg-ot nem haladhatja 

meg! 

Amennyiben a zsákok súlya a 30 kg-ot meghaladja, a 

salak és pernye elszállítására nem kerül sor. 

  Tóth Mihály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TÉLI IDŐSZAK ALATTI KÖZTERÜLETEK 

HASZNÁLATÁRÓL 

Tisztelt lakótelek tulajdonosok, telekhasználók! 

Mint köztudott a téli időszakban a megfagyott csapadék 

és a lehulló hó igen veszélyes állapotot teremt a 

közterületeken, főleg a lakóutakon és a járdákon. 

Az elmúlt évek tapasztalataként összegezhetem, hogy a 

járdák síkosság elleni védekezés és a hóeltakarítási 

kötelezettségnek a teketulajdonosok nem minden 

esetben, sokszor a megszólítás ellenére sem tettek 

eleget. 

Hiszen tudjuk, hogy ha a lehullott hó időben nem került 

le a járdáról, a letaposott és megfagyott csapadék 

balesetveszélyes állapotot idéz elő, mely egy kis 

odafigyeléssel és jó szándékkal elkerülhető. 

Ezért kéréssel fordulok a lakótelkek tulajdonosaihoz, 

hogy egy kicsit nagyobb figyelmet fordítsanak a 

lakótelkük előtti járdaszakaszok hó,-és 

jégmentesítésére, hiszen ezzel a lakótársaink egészségét 

és testi épségét óvjuk és védjük és az esetleges 

baleseteket is megelőzzük. 

Továbbá az utóbbi időszakban történt közterületi 

felügyeleti munka tapasztalataként megállapítható, 

hogy nem sok előrelépés történt a járműszerelvények 

telken belüli elhelyezése irányában. A téli időszakban 

fokozott veszélyt jelentenek a közterületen parkoló 

nagyobb járműszerelvények, mivel a lecsökkent 

szélességű útszelvényben a járműveket kerülgetni kell, 

ami könnyen vezethet töréskárhoz, vagy koccanásos 

balesetekhez, továbbá a szerelvények akadályozzák a 

közterületi hóeltakarítási munkák végzését 

Ennek elkerülése érdekében felhívom a 

járműszerelvény tulajdonosait és üzembentartóit, hogy a 

járműveket a saját telkükön belül helyezzék el, hiszen a 

vállalkozásuk végzéséhez telephelyet kellett megjelölni, 

amely telephely közterület nem lehet. 

A közterület foglalás és a téli hóeltakarítás rendeletben 

előirt szabályainak betartása végett a Hivatal 

folyamatos helyszíni ellenőrzést fog tartani, és helyszíni 

bírságot szab ki az engedély nélküli köz-

területfoglalásért, illetve a hó és jégmentesítési 

kötelezettséget nem teljesítő telektulajdonosnak illetve 

telekhasználónak. 
             Tóth Mihály 

Vezető főtanácsos 

 

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. december 
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Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt 

           2017. december 04-én 15:30 órára 

     a Művelődési Házba 

Arany János 

születésének 200. 

évfordulója alkalmából 

rendezett irodalmi estre. 

Köszöntőt mond Szabó László polgármester 

Az emlékműsor előadója: Juhász István 

középiskolai tanár 

Közreműködnek: 

Kálmán Lajos Népdalkör és Citerazenekar 

Herbály Jánosné Radnóti díjas versmondó 

Lesták Sándorné tanárnő 

Dr. Mészáros Gyula - agrármérnök 

Rigó József Általános Iskola versmondói 

Meghívó 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Bugac Nagyközségi 

Önkormányzat Évezredek útján, 

Aranymonostor és látogatóközpont turisztikai 

fejlesztése I. ütem című, TOP-1.2.1-15-BK1-

2016-00001 sz. projektjének nyitó 

rendezvényére. 

Helyszín: 6114 Bugac, Béke u. 27. Művelődési 

Ház 

Időpont: 2017. december 7. 13-15 óráig 

Regisztráció: 12.30-tól 

Program: 13 órától 

Köszöntő: Szabó László Bugac Nagyközségi 

Önkormányzat polgármestere 

Ünnepi beszédek:  

Lezsák Sándor Bács-Kiskun megye 4. sz. 

választókerületének országgyűlési képviselője, a 

Magyar Országgyűlés alelnöke 

Rideg László Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 

elnöke 

Csáki Béla Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és 

Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Előadás: Dr. Rosta Szabolcs a Kecskeméti Katona 

József Múzeum igazgatója és Szabó László Bugac 

Nagyközségi Önkormányzat polgármestere 

Filmvetítés: Az 

Aranymonostor 

ereklyéje – Pazirik 

Informatikai Kft. 

dokumentumfilmje 

Beszélgetés a film 

alkotójával, Balogh 

Andrással. 

 

 

MEGHÍVÓ 

FILMVETÍTÉSSEL EGYBEKÖTÖTT 

TÁJÉKOZTATÓ 

A BUGACI ARANYMONOSTORRÓL 

 

Tisztelettel meghívjuk Bugac és 

Bugacpusztaháza lakóit és minden érdeklődőt a 

Bugac Nagyközségi Önkormányzat Évezredek 

útján, Aranymonostor és látogatóközpont 

turisztikai fejlesztése I. ütem című, TOP-1.2.1-

15-BK1-2016-00001 számú pályázatból Bugac 

településen elindult és további tervezések alatt 

álló turisztikai fejlesztéseket bemutató 

tájékoztató estre. 

Helyszín: 

6114 Bugac, Béke u. 27. Művelődési Ház 

Időpont:  

2017. december 7. 17 óra 

Köszöntő: Szabó László Bugac Nagyközségi 

Önkormányzat polgármestere 

Előadás: Dr. Rosta Szabolcs a Kecskeméti Katona 

József Múzeum igazgatója és Szabó László Bugac 

Nagyközségi Önkormányzat polgármestere 

Filmvetítés: Az Aranymonostor ereklyéje – 

Pazirik Informatikai Kft. dokumentumfilmje. 

 

 

„Év Egyetemi – Sportolója” díj 

A Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség 

(MEFS) november 23-án rendezte meg az “Év 

Egyetemi Sportolója” hagyományos díjátadó 

ünnepséget. 

Varga Klára Bugacról, a spanyolországi 

Fuengirolában megrendezett Egyetemi Csapat 

Bridzs- és Sakkbajnokságon elért 3. helyezésért 

vehette át a díjat. 

Gratulálunk! 

 



 

KÖSZÖNET A 20-AS ÉVEK JÓTÉKONYSÁGI 

TOLLAS BÁLJÁÉRT 

A Bugaci Óvoda Szülői Közössége az idén is 

megrendezte jótékonysági bálját! Nagy örömünkre 

szolgált a bál iránti nagy érdeklődés és részvétel! Hálás 

köszönettel tartozunk mindazoknak, akik jelenlétükkel 

megtisztelték rendezvényünket és külön köszönettel 

tartozunk azoknak, akik a 20-as évekre jellemző 

öltözetükkel növelték bálunk színvonalát! 

A bál sikeres megvalósításáért szülők, 

magánszemélyek, vállalkozók óvodai és iskolai 

dolgozók valamint a polgármesteri hivatal dolgozói 

fogtak össze 2017. november 25.-én, melyért nagy-nagy 

köszönettel tartozunk! 

Nagyon köszönjük a vállalkozóknak és 

magánszemélyeknek az anyagi illetve tombolatárgy 

felajánlásokat, hozzájárulva ez által egy eredményes bál 

megvalósításához! 

Külön nagy köszönet azon szülőknek, akik nyersanyag 

felajánlással vagy kétkezi munkájukkal segítették 

rendezvényünket! Hálásak vagyunk azoknak, akik 

segítettek a szervezésben, a támogatók felkeresésében a 

bál előtt és után azon fáradoztak, hogy minden rendben 

legyen, és a helyére kerüljön! 

Köszönjük a Karikás Csárdának a bőséges és ízletes 

vacsorát és azt a rengeteg munkát (terítés, felszolgálás, 

eltakarítás, mosogatás) amitől bennünket szülőket évek 

óta megkímélnek, szavakkal nem lehet kifejezni, hogy 

ez mekkora segítség és, hogy ezért mi milyen hálásak 

vagyunk! 

Köszönjük Feketéné Szűcs Zsuzsanna óvó néninek és 

Szikszai Nikolett óvó néninek, hogy óvodánk 

nagycsoportosait felkészítve egy nagyon aranyos és 

vidám műsorral kedveskedtek vendégeinknek! 

Köszönjük a kiskunfélegyházi Art Kingdom 

táncosainak produkcióját! 

Végül, de nem utolsó sorban hatalmas köszönettel 

tartozunk a szülők fergeteges, színvonalas és káprázatos 

műsoráért, melyet Tarjányi Ferenc zumba oktató 

tanított be! Köszönjük minden résztvevőnek azt a sok 

energiát és időt, amit a próbákra rááldoztak, korhű ruhát 

húztak és szívvel-lélekkel hozzájárultak bálunk 

hatalmas sikeréhez! 

HÁLÁSAK VAGYUNK MINDENKINEK, AKI 

BÁRMIVEL IS HOZZÁJÁRULT EGY ISMÉT 

EREDMÉNYES BÁLHOZ!!! 

KÖSZÖNETTEL:  

A BUGACI ÓVODA SZÜLŐI KÖZÖSSÉGE 

 

Kedves Testvérek! 

Érsek atya, (Dr. Bábel Balázs) 2017 Dec. 1.-i 

hatállyal Kerekegyházára helyezett Plébánosnak. 

Helyemre  

Kis István atya fog érkezni. Dec. 3.-án 8.00-kor lesz 

a ’búcsú’ Misém.  

Szeretném megköszönni a Testvéreknek ezt a bő 7 

évet. (2010 Okt. 1.-én érkeztem.)  

Hála és köszönet van bennem az elmúlt 7 évért. 

Köszönöm a sok segítséget, együttgondolkodást, 

együttműködést, közös imát, közösségi alkalmakat, 

találkozásokat, táborokat… stb… Hála van bennem 

az Egyházközségért. A teljesség igénye nélkül: a 

Szentmisékért, az ima alkalmakért, a közösségekért, 

a zarándoklatokért, a búcsúkért, a lelkigyakorlatokért, 

a pásztorjátékokért, a templom és templomkert 

rendszeres karbantartásáért… stb…  

Különösen szép élménynek maradt meg bennem az 

évente megrendezésre kerülő ’Ismerjük meg 

Egyházmegyénket’ és ’Ismerjük meg Magyarország 

kegyhelyeit’ zarándoklataink, valamint a Hittanya 

táborozóinak nyújtott nagy-nagy szeretet, bőség… 

Örülök, hogy egyre többen magukénak érezték az 

Egyházközség, a Templom, a kert, a Plébánia 

ügyét… 

Köszönet és hála van bennem az Önkormányzat 

dolgozói és a Polgármester Úr felé is. Köszönet a 

támogatásért és összefogásért, ismét a teljesség 

igénye nélkül: a közös rendezvényekért – 

szolgálatokért, a templom és templomkert 

felújításáért, a rendszeres fűnyírásért, búcsúra 

padokért, sátorért…stb… a készségért.  

Köszönet a Tanár Testvéreknek, Diákoknak és 

Szülőknek minden szép pillanatért és közös 

szolgálatért.  

Nagy örömöm, hogy az Ifjúsági hittanosok, a Család 

csoport, a Rózsafüzér társulat, Móricgáton egy Igeélő 

csoport megalakulhatott.  

Hála telt szívvel gondolok vissza az 

Egyháztanácsosok, az Énekkar és a Ministránsok 

szolgálatára is.  

Valóban a teljesség igénye nélkül, köszönet 

Mindenkinek mindenért! Isten fizessen meg 

Mindenkinek bőségesen a jóságát!  

Kérem, fogadják nagy szeretettel Kis István atyát és 

segítség Őt is Mindannyiunk javára. 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

Norbi atya 

 



 

 

Emlékeztető az előző számunkban már 

megjelent programokról 

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS 

Idén december 3-án, vasárnap a reggeli misét követően, 

negyed 10 körül gyújtjuk meg az első adventi gyertyát a 

Művelődési Háznál elkészített adventi koszorún. A 

jelenlévőkkel ezt az alkalmat megragadva búcsúzunk 

el Ruskó Norbert atyától, a település lakói nevében. 

Várjuk Önöket, kezdjük el együtt az ünnepi készülődést! 

KARÁCSONYI KIÁLLÍTÁS 

Az elmúlt évekhez hasonlóan szeretnénk kiállítani kézzel 

készített betlehemeket a Művelődési Házban, viszont idén 

újításként, a betlehemek mellé nagy örömmel várunk 

bármilyen kézműves karácsonyi dekorációt, 

karácsonyfadíszt, asztaldíszt, ajtódíszt,   melyeket 

kiállíthatunk az előtérben! Ha Ön/Te különböző 

technikával (csuhéból, mézeskalácsból, agyagból, filcből, 

tésztából, papírból hajtogatva, nemezből, horgolva, 

faragva, festve, varrva) otthon készít vagy készített 

betlehemet, karácsonyi tárgyakat, kérjük, hozza be 

hozzánk december 7-ig, hogy munkájával színesebbé 

tegye/ tedd községünk karácsonyát! 

KARÁCSONYI SAKKVERSENY  

Kedves sakkot kedvelők! Idén is megrendezzük a 

karácsonyi sakkversenyt a Művelődési Házban! 

December 15-én, pénteken sok szeretettel várjuk a 

sakkozni vágyókat! 

KARÁCSONYI VÁSÁR 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, nézelődőt és 

vásárlót 2017. december 8-án, /pénteken/ 16 és 19 óra 

között Kézműves Karácsonyi Vásárra és Foglalkozásra a 

Művelődési Házhoz!  

KARÁCSONYVÁRÓ ÜNNEPSÉG 
Sok szeretettel várunk mindenkit 2017. december 21-én, 

csütörtökön délután öt órakor kezdődő ünnepi 

műsorunkra a Művelődési Házba!  

HÁZHOZ MEGY A MIKULÁS! 
December 5-én házhoz megy a Mikulás!  

Kedves Szülők, Nagyszülők, Keresztszülők! Ha 

szeretteiknek a MIKULÁSSAL szeretnék elküldeni 

ajándékaikat, december 4-ig jelezzék az Óvodában illetve 

a Művelődési Házban! E díjtalan szolgáltatást a község 

minden lakója igénybe veheti! Csak az előre jelzett 

igényeket tudjuk teljesíteni! 

OVI-BÖLCSI HÍREK 

• 2017. november 10-én az Idősek Napközi Otthonának 

udvarán a Nyuszi csoportosok vettek részt a 

„Nemzedékek diófáinak” ünnepén. A gyermekek 

nevében is köszönjük a kedves ajándékokat, a finom 

süteményeket és a meleg teát. 

• November 25-én megtartottuk a Jótékonysági bálunkat, 

amely sikerrel és szép eredménnyel zárult. Itt szeretnénk 

megköszönni a szervezőknek, segítőknek és a 

fellépőknek az áldozatos munkájukat. 

• December 5-én Nyílt napot tartunk a Nyuszi és Mókus 

csoportban. Minden érdeklődő szülőt szeretettel várunk. 

• December 6-án érkezik a Mikulás az Óvodába és 

Bölcsődébe, akit a gyermekek már nagyon várnak. 

• December 7-én a Szegedi Látványszínház előadásában a 

”Frici Manó a téli forgatagban” című műsorát láthatjuk. 

• December 8-án a Művelődési Háznál megrendezésre 

kerülő Karácsonyi vásáron az Óvoda- Bölcsőde dolgozói 

által készített mézeskalácsokkal és ajándéktárgyakkal 

várjuk a látogatókat. Kézműves foglalkozással is 

készülünk a gyermekeknek. 

• Hagyományainkhoz hűen a nagycsoport néptáncosai 

felelevenítik a„Lucázáshoz” kapcsolódó szokásokat. 

• December 14-én a Művelődési Ház szervezésében 

mézeskalács díszítésben vehetünk részt. Köszönjük a 

dolgozóknak és segítőiknek az előkészítő munkát. 

• Óvodánkban és Bölcsődénkben a Karácsonyi ünnepséget 

december 19-én délelőtt tartjuk. 

• December 21-én Községünk Karácsonyi ünnepségén 

fellépnek a nagycsoport néptáncosai Feketéné Szűcs 

Zsuzsanna és Szikszai Nikolett óvó néni felkészítésével. 

• Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy december 27 – 

29-ig az intézmény zárva tart. Megértésüket köszönjük. 

Mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 

Boldog Új Évet kívánnak az Óvoda és Bölcsőde 

dolgozói. 

 Endre Edit                                                                                      
ÁMK intézményvezető    

 


