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
2018. július

XXIV. évf. 9. sz.

TISZTELT BUGACI
BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK!
IGAZGATÁSI SZÜNET
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Bugaci
Közös
Önkormányzati
Hivatal
2018.
évi
munkarendjében a NYÁRI IDŐSZAKBAN
az igazgatási szünet
2018. július 9. napjától – július 20. napjáig tart
Az azonnal intézendő ügykörök – haláleset
anyakönyvezése, illetve soron kívül intézendő szociális
ügyek, a 06/30-473-7707 telefonszámon, előzetes
egyeztetést követően elintézhetők.
Szíves megértésüket köszönjük!

Mayer Ferenc
jegyző
ÁLLÁSHIRDETÉS
A Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot
hirdet
TAKARÍTÓNŐ
állás
betöltésére.
A
foglalkoztatás 8 órás munkaviszonyban történik.
Pályázat (önéletrajz) leadása az Önkormányzati
Hivatalban 2018. július 09. (hétfő) 09-12 óráig.
Érdeklődni lehet Mayer Ferenc jegyzőnél a 06/70-3336268-as telefonszámon vagy személyesen a hivatalban.

Szabó László
BÚCSÚ-ALSÓMONOSTOR
2018. július 29-én Szent Anna napi búcsú lesz BugacAlsómonostoron. A szentmisét 10 órakor tartják az
alsómonostori templomban.

KURULTAJ 2018
2018. augusztus 10. és 12. között ismét Bugac településen
kerül megrendezésre a KURULTAJ. Európa legnagyobb
hagyományőrző ünnepe. A rendezvény főszervezője a
Magyar-Turán Alapítvány. Önkormányzatunkkal való jó
együttműködésnek, a jó szervezésnek köszönhetően évrőlévre többen látogatnak el az ünnepre. Ennek köszönhetően
a KURULTAJ - terveink szerint - további turisztikai,
infrastrukturális fejlesztéseket generál Bugacon. Célunk
egy szabadtéri rendezvényközpont, egy történelmi
emlékpark kiépítése, ahol őseink lovas nomád
hagyományait mutatnánk be. Az alapítvány a helyszín
biztosításáért, a település és lakói segítségének
ellenszolgáltatásaként, ahogy eddig, idén is segíti
településünket.

Ebben az évben 2,74 millió Ft-tal támogatja az
ingatlanaink
fejlesztését
az
AranyLó
Bugac
Önkormányzati Kft-n keresztül. 2018-ban az ünnep
előkészületeiben és lebonyolításában vállalt feladataink
arányában és a segítők által beszedett parkolási díjak
mértékétől
függően,
további támogatást nyújt
fejlesztéseinkhez.
A rendezvény főszervezője a Magyar-Turán Alapítvány
várja azoknak a jelentkezését, akik szeretnének részt venni
a rendezvény sikeres lebonyolításában. Az elmúlt évekhez
hasonlóan a parkolókba várunk segítőket péntek
délutánra, szombatra és vasárnapra parkolójegyek
árusítására. Félnapos beosztásokkal összesen 50 embert
várunk. Az elmúlt évnek megfelelően, most is minden
félnapos műszak teljesítéséért 1 ételjegyet és egy Kurultajos pólót adunk, megköszönve a segítséget.
Jelentkezni személyesen a hivatalban Csendesné Lajkó
Gyöngyinél vagy telefonon a 76/575-100/109 mellék vagy
a 06/70-463-9841 telefonszámokon lehet. Kérünk
mindenkit, hogy lehetőség szerint július 30-ig
jelentkezzen.
Segítségüket előre is köszönjük!

Szabó László
KURULTAJ ŐSTERMELŐKNEK!
Nap mint nap tapasztaljuk a segítő szándékot a helyiek
részéről. Nélkülük évről-évre nem jöhetett volna létre, s
most is szegényebb lenne a magyar törzsi gyűlés.
Szeretnénk viszonozni a sok önzetlen támogatást és
felajánlást, ezért – viszonzásul – ezen az ünnepen
lehetőséget teremtünk azon helyi, bugaci és
bugacpusztaházi őstermelőknek, kézműveseknek, akik
hagyományos technológiával állítják elő termékeiket,
zöldséget, gyümölcsöt, mézet, tovább feldolgozott
élelmiszert (tésztát, lekvárt, befőttet, savanyúságot,
fűszereket), hogy minél szélesebb körben megismertessék
áruikat. Azoknak a bugaci és bugacpusztaházi
termelőknek, akik igazoltan saját termékeiket árusítják – a
vásározókra vonatkozó szabályok betartása mellett –
ingyenesen biztosítunk árusító helyet. A kézműves
vásárban kiállítani és árusítani szándékozók részére
felhívás a kurultaj.hu/vasarozoknak/ honlapon elérhető.
Várjuk jelentkezésüket! Bővebb információ, jelentkezés: a
hivatalban Csendesné Lajkó Gyöngyinél vagy telefonon a
76/575-100/109 mellék vagy a 06/70-463-9841
telefonszámokon.

KURULTAJ, BUGAC NAGYKÖZSÉG FOGADÁSA A
DÍSZVENDÉGEKNEK!
A 2018-as KURULTAJ keretében, augusztus 10-én péntek
délután Bugac településen látjuk vendégül a 27 országból
és tagköztársaságból érkező, majd 300 fős delegációkat. A
meghívott protokoll vendégekkel együtt, mintegy 340
főnek készítünk magyaros vacsorát, jó idő esetén a
parkban, ahol településünk kulturális életének szereplői is
bemutatkozási lehetőséget kapnak. Szeretnénk minden
idelátogató vendégnek maradandó élményt nyújtó estet
szervezni, közös erőből, összefogással, ezért kérünk
mindenkit, aki munkával (főzés, felszolgálás, mosogatás
feladatokra 12 fő) vagy alapanyag felajánlásával
(gyümölcs, birka, tej, zöldség, krumpli stb.) részt kíván
venni a vendéglátásban, jelentkezzen a hivatalban
Csendesné Lajkó Gyöngyinél vagy telefonon a 76/575100/109 mellék vagy a 06/70-463-9841 telefonszámokon.

Szabó László
JÁRÁSI STARTMUNKA MINTAPROGRAM

2017-ben a Járási startmunka mintaprogram
keretein belül – az Önkormányzatunk által
megvásárolt Petróczi tanyán - megtermelt
zöldségek folyamatosan biztosították a konyha
számára a friss alapanyagot, ami ismét jelentős
költségmegtakarítást eredményezett, valamint
gyermekeink általunk termelt, egészséges
alapanyagból készült ebédet ehettek. A tavalyi
évben
megtermelt
zöldségmennyiségek
a
következők:
Alapanyag
Petrezselyem zöld/csomó
Zöldborsó/kg
Csemegekukorica/db
Uborka/kg
Paprika/kg
Paradicsom/kg
Burgonya/kg
Tök/kg
Zöldbab/kg
Sárgarépa/kg
Fejtett bab/kg
Vöröshagyma/kg
Tarkabab/kg
Fejes káposzta/kg
Kelkáposzta/kg
Gyökér
Cékla/kg
Karalábé/kg

Mennyiség
330
129
650
971
391
503
6658
616
706
320
122
494
73
365
47
108
361
35

A kertünk idén is nagyon szép, várhatóan ismét jó
termésünk lesz.
Ezúton is köszönjük a konyhakertben dolgozó
kollégák munkáját.
Szabó László

„Mozdul év az éven…”
Születésnapi gondolataim-köszöneteim az igazi
meglepetés napján.
Minden egyes születésnap egy mérföldkő életünk útján,
mikor megállunk, és arra gondolunk:
„Ez az én különleges napom”
Ilyenkor hálálhatjuk meg mindazt, amit kaptunk,
ilyenkor büszkék lehetünk mélyen belül mindarra, amit
elértünk.
Ilyenkor
mindannyian
egy
pillanatra
visszaemlékezhetünk-majd boldogan tekinthetünk előre
arra, amit még tennünk kell.
A meghatottság szavaival köszönöm Emesének,
Marikának,
Imrének,
Palotás
házaspárnak,
népdalkörünk minden egyes tagjának, hogy
elképzelésüket szépséges tervekké, majd valósággá
tették. Családomnak is, hogy örömmel támogatták,
magukévá tették a Ti gondolataitokat.
Köszönöm pedagógus kollégáimnak, kikkel együtt
töltöttünk évtizedeket iskolánkban a gyermekek

nevelésében. Minden jelenlévő pedagógusnak,
hogy a kedves meglepetés örömében együtt lehettünk.
Köszönöm a nyugdíjasklub vezetőjének, Évinek, a
mindig szép érzéseket keltő köszöntőt, a klub minden
tagjának az őszinte kedvességet.
S polgármestereinknek mindenkori segítségét, szíves
jelenlétét ezen a számomra különleges napon.
Lelkészasszonyunk példabeszédét gyülekezetünkben.
A Művelődési Ház vezetőjének, Krisztinának is
köszönöm,
hogy
mindenkor
segítő
készek
munkatársaival.
Csodálatos, elragadó boldog érzés igaz barátaim;
népdalkörünk szívből jövő éneke, legkedvesebb
dalaimmal.
Mindezek koronájaként örömünkre a Kazincbarcikai
Galagonya Citerazenekar jelenléte, csodálatos
előadása.
Köszönöm Nektek e felejthetetlen napot, a gyönyörű
virágok mellett a szép szavakat, dalainkat, a népdal a
népzene összetartó erejét, a szeretet áradatát.
Köszönöm a szépséget, szívből éreztem:
„a lélek útjai az igazak.”
Hittem, hiszem: A SZERETET AZ ÉLET
Radnóti Miklós szavai jutnak eszembe:
„……Mennyi az amennyit eddig éltem?.......mozdul év
az éven…”

Herbályné Jolika
Június 30-án Országos Népzenei Minősítő
Hangverseny és ifj. Vígh Sándor Emlékverseny
részesei voltunk Püspökladányban. Népdalkörünk
minden tagjának szeretettel köszönöm a sikeres
helytállást; a két A R A N Y minősítést.

Herbályné Jolika
Népdalkörvezető

KÖSZÖNET…

RÉGIÓS CSALÁDI NAP

…a Tanyaszínház minden tagjának a baráti
kapcsolatban levő nyugdíjas klubok KiskunfélegyházaOrgovány-Fülöpjakab-Bugac
nevében,
hogy
megtisztelő
lehetőséget
kaptunk
előadásuk
megtekintésére, melyet június 24-én csak nekünk
mutattak be.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a
családi napra!

Köszönjük és gratulálunk minden szereplőnek különkülön és az együttesnek ahhoz, hogy olyan
természetesen, profikat megszégyenítő biztonsággal
ragadták magukkal a közönséget. Nem megjátszották,
hanem eljátszották szerepeiket, amely a közönség
felejthetetlen élményévé vált.

2018.07.21 (szombat)
helyszín: Táltos Panzió Bugac, Nagybugac 135.
GPS: N 46°40,259' E 19°39,227'

További munkájukhoz kívánunk erőt, egészséget,
kitartást és a sikerhez szükséges alázat és szorgalom ne
múljon el, ami most áthatotta az előadást.

Kétféle csomag lehetőséget kínálunk:

Lesták Sándorné

Pár információ:

1. A csomag tartalma: bőséges bográcsgulyás
és sütemény ebédre
lovaskocsikázás
csikós bemutató
1000 Ft / fő felnőttnek
700 Ft / fő gyermeknek
2. B csomag tartalma:
lovaskocsikázás
csikós bemutató
400 Ft /fő felnőttnek
200 Ft / fő gyermeknek
A csomag igényléseket legkésőbb július 15-ig
szeretnénk kérni.

TÁJÉKOZTATÓ
A Fókusz Takarékszövetkezet bugaci fiókjának nyitvatartása
2018. június 25-től az alábbiak szerint változik:

Hétfő – ZÁRVA
Kedd: 7.30-15.30 (pénztár, ügyfélfogadás)
Szerda-Péntek: ZÁRVA

Akik
bármelyik
csomagot
megrendelik,
karszalagot kapnak, ami feljogosítja őket a
lovaskocsizásra amik 11-15 óra között járnak
forgórendszerben így megközelítőleg tudnunk kell
hányan vesznek részt rajta, hány kocsit kell
biztosítanunk. Továbbá ezzel a karszalaggal
rendelkezők a Panziótól kb 3 km -re lévő pusztára
is igen nagy kedvezménnyel tudnak kilátogatni, a
felnőttek 900 Ft /fő a gyermekeknek pedig
ingyenes a belépő, ebben az árban minden
megtekinthető a pusztán.
Büfé üzemelni fog. Lehet hozni plédeket, amikre le
tudtok ülni, de lesznek asztalok és padok is.
A csomagokat rendelni és fizetni a Misi sütiben
lehet 8-16 óráig.
Nagycsaládosok Bugaci Egyesülete

