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TISZTELT BUGACI LAKOSOK! 

 

    

 

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 

Tisztelettel meghívja Önt/Önöket az 

ÁLLAMALAPÍTÁS 

ÉVFORDULÓJÁRA RENDEZENDŐ 

ÜNNEPSÉGRE 

Időpont: 

2021. augusztus 20. péntek 9.00 óra 

Helyszín: 

Szent István-szobor 

Program: 

Ünnepi megemlékezés 

Új kenyér szentelése-áldása 

„Bugac községért” kitüntető cím 

átadása 

Szabó László polgármester 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a rendszeres  

gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó  

támogatás kifizetése: 2021. augusztus 25-26-án,  

9-15 óra között történik a Hivatal pénztárában 

(földszint). 

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS! 
 

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a lakásépítés, 

vásárlás vagy egyéb lakásépítési munkák céljára 

nyújtandó szociális támogatásra a kérelmek 

benyújtásának határideje 2021. augusztus 31.  

Bővebb információ – kérelem, nyomtatvány –az 

Önkormányzati Hivatalban kérhető. 
 

TÁJÉKOZTATÓ 

Az egészségügyi intézményekben továbbra is 

kötelező maradt a maszk használat, ezért kérjük, 

hogy amennyiben fogorvosi vagy védőnői ellátást 

vesz igénybe a váróteremben is szíveskedjen 

maszkot viselni. Minden hat év feletti számára 

kötelező kivétel, aki valamilyen értelmi, vagy 

pszichoszociális fogyatékossággal, vagy autizmus 

spektrumzavarral élő személy 

Közreműködésüket köszönjük! 
Dr. Horváth Anna       

Mészáros-Kósa Adrienn 

XXVII. évf. 7. szám 



Augusztus 17-én, 9-12 óra között VÉRADÁS lesz 

a Művelődési Házban. Kérjük a véradásra hozzák 

magukkal személyi igazolványukat, TAJ- és 

lakcímkártyájukat. 

Augusztus 17-én, 10-12-ig ingyenes 

HALLÁSVIZSGÁLAT lesz (felnőttek részére) a 

Művelődési Házban. Előre bejelentkezés 

szükséges, az alábbi telefonszámon:  

0670/644-3567.  

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Közösségi színterünk augusztus 18-21. között külső 

rendezvény miatt,  augusztus 21-29. között szabadság 

miatt zárva tart. Megértésüket köszönjük! 

 
Tóth-Faragó Anita 

közösségszervező 
 

„Egy Kisbaba mosolyában felfedezzük a pillanat 

örömét, 

szemében meglátjuk a holnap ígéretét, 

érintésében megérezzük a szeretet csodáját.” 

 

2021 Júniusban érkezett újszülöttek:  

 
Tamás Olivér Tádé  (2021.06.01.; an.: Pap Irén) 
 
Gilicze Lili (2021.06.03.; an.: Seregély Szilvia) 
 

Mészáros Olivér Zsolt (2021.06.05.; an.; Banó-Szabó 

Nikolett) 
 

 

2021 Júliusban érkezett újszülöttek:  

 

Tajti Boldizsár (2021.07.16.; an.: Tóth Renáta) 

 
Apró Mikolt Zsuzsanna (2021.07.31.; an.: Bereczki 

Zsuzsanna) 
Mészáros-Kósa Adrienn 

védőnő 

 

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR BUGACON 

 

Az előző évekhez hasonlóan idén is, 2021. július 26-

tól 30-ig a Szociális Szolgáltató Központ Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálata nyári napközis tábort 

szervezett a bugaci gyermekeknek, melynek 

helyszíne a Rigó József Általános Művelődési 

Központ Művelődési Háza volt. 

Az egy hetes táborban a gyermekek részt vettek 

ismerkedős, szórakoztató, boldogságnövelő 

játékokban, csapatjátékokban, többféle kézműves 

foglalkozáson. Bejártuk a Kiskun Múzeumot, ahol 

tárlatvezetőnk segítségével játékos formában 

ismerkedtek a gyerekek a különböző korok  

 

történetével. Lovas napunkon ellátogattunk egy 

lovas tanyára, ahol a lovak gondozásától a lovaglásig 

mindent kipróbálhattak az érdeklődő és vállalkozó 

szellemű táborozók. Dolly, a terápiás kutya több 

napon át szórakoztató játékokkal, versenyekkel 

örvendeztetett meg bennünket.  

Hallgattunk hangulatos gitárzenét, együtt 

énekeltünk, valamint a bugaci Rigó József ÁMK 

Könyvtárába is ellátogattunk. 

A tábor szervezésében és megvalósításában 

köszönettel tartozunk: 

Bugac Nagyközség Önkormányzatának, a Rigó 

József ÁMK Művelődési Háza dolgozóinak, Tóth-

Faragó Anitának, Balogh Mihálynénak, a Rigó 

József ÁMK Konyha dolgozóinak. Kovácsné Kiss 

Évának és a Rigó József Általános Iskolának, 

Kengyel-Virág Veronikának a Rigó József ÁMK 

Könyvtár könyvtárosának, Svájci Katinak, azaz 

Bosshard Pascalenak és Pajkos nevű lovának, Szabó 

Csaba Pálné Beának és családjának, Kovács 

Balázsnak, a Kutyával Egy Mosolyért 

Alapítványnak és a kiskunfélegyházi Kiskun 

Múzeum dolgozóinak, Szalai Károly és Lesták 

Zoltán tanyagondnoknak, a két diák segítőnek Rácz 

Erikának és Kovács Tamásnak. Köszönjük a tábor 

megszervezését Fodor Kitti és Szatmári Anett 

családsegítőknek! 
 

Dr. Kovácsné Juhász Ildikó 
intézményvezető 

 

ISKOLA-TANÉVKEZDÉS-AKTUÁLIS 

 

Tisztelt Szülők! 

 

A tanévkezdéssel kapcsolatban a következő 

időpontokról szeretnénk tájékoztatni Önöket: 

 

Tankönyvosztás: 2021. augusztus 24. kedd 8-16 

óráig (Ekkor lesz lehetőség az éves tanulói 

biztosítás megkötésére is, illetve ekkor mérjük fel 

az étkezési igényeket.) 

Tanévnyitó ünnepély:  

  2021. augusztus 31. kedd 17 óra 

Első tanítási nap: 2021. szeptember 1. szerda 

 

A szünet hátralévő idejére további szép vakációt 

kívánunk! 

 
Az iskola vezetősége 



BÚCSÚ 

2021. augusztus 22-én Szent István napi búcsú lesz 

Bugacon. A szentmisét 10 órakor tartják az bugaci 

templomban. 
        Tibor atya 

 
 

 

 

P R O G R A M O K 

P É N T E K (augusztus 13.) 

 14:00 Megnyílik a hatalmas kézműves vásár 

 17:00 A "Nomád vonulás" főpróbája 

 18:00 Seregszemle főpróbája 

S Z Í N P A D 

 17:15 Avar Horda 

 19:00 Petrás Mária 

 21:00 Csík Zenekar 

 22:30 Hajdux 

S Z O M B A T (augusztus 14.) 

 9:00 A Puszták Népe lovasviadal selejtezőinek 

kezdete 

 10:00 Tradicionális íjászversen kezdete 

 10:00 Agár bemutató és vadászat 

 10:30 Lovasbirkózás (selejtező) 

 11:00 ”Turul népe” – lovas solymász bemutató 

(Krekács Zoltán) 

 11:30 A Vermes-törzs lovasharc bemutatója 

 12:00 Őseink lova – az aranyszőrű paripa (Kocs 

Mihály és csapata) Ahal teke lovak bemutatója 

 13:00 Nomád vonulás – a ”Magyarok 

bejövetele”- a Honfoglalás korát idéző 

monumentális felvonulás, lovakkal, szekerekkel, 

tevékkel 

 13:30 Seregszemle – a Kárpát-medencei magyar 

hagyományőrzők legnagyobb lovas és gyalogos 

felvonulása 

 13:50h Díszbeszédek 

 14:15 Csata – Zalavár bevétele: a magyar 

törzsszövetség birtokba veszi a teljes Dunántúlt. 

Lovas és gyalogos seregek összecsapása 

valamint a lovasságok összecsapása 

 14:40 Mónus József tradicionális íjász 

világbajnok bemutatója és tisztelet lövése a nagy 

ősök emlékére 

 15:00 Dabasi csikós bemutató 

 15:00 Nomád szablyavívó viadal (ketrec) 

 15:25 A Nyugati Gyepű Pajzsa és az Anda 

Lovasharc csapat bemutatója 

 15:55 Bagatur – bolgár hagyományőrszó csapat 

harci bemutatója 

 16:20 ”Puszta vágta” lovas gyorsasági verseny 

 17:00 Gyalogos hadi bemutató (Nyugati Gyepű 

és a Ceglédberceli Turán Hagyományőrző 

Egyesület, és az egyesített gyalogos haderő) 

 17:30 Köböre viadal (nomád, lovassport viadal) 

 18:30 Lovasbirkózás (döntő) 

S Z Í N P A D 

 10:00 Tekergő Meseösvény 

 11:00 Fehér Boglárka 

 11:30 Regélő Fehér Táltosok 

 12:30 Fehér Holló Öskü 

 15:00 Gulyás László 

 16:30 Ujgur néptáncbemutató 

 17:30 Domog – mongol zenekar 

 19:00 Magyar Rhapsody Projekt 

 21:00 Török Tilla Folk experience 

 22:30 Hajdux 

V A S Á R N A P (augusztus 15.) 

 10:00 Agár bemutató és vadászat 

 10:30 Turán Kupa: Lovasíjász bajnokság 

 11:00 Vértes hadivívás (ketrec) 

 11:50 ”Turul népe” – lovassolymász bemutató 

(Krekács Zoltán) 

 13:00 Nomád vonulás – a ”Magyarok 

bejövetele” – a Honfoglalás korát idéző 

monumentális felvonulás, lovakkal, 

szekerekkel, tevékkel. 

 13:30 Seregszemle – a Kárpát medencei 

magyar hagyományőrzők legnagyobb lovas és 

gyalogos felvonulása 

 14:15 Lovas lándzsa viadal (Nyugati Gyepű 

Pajzsa, Anda Lovasharc csapat, Turán 

Lovasharc csapat) 

 14:40 Tradicionális íjász távlövő verseny 

 15:30 Pusztai Rókák hagyományőrző csapat 

harci bemutatója 

 16:30 A Felvidéki Dalia harci bemutatója 

 16:30 Köböre (nomád, lovassport viadal) – 

döntő 

 17:15 Puszta vágta (lovas gyorsasági verseny)  

 18:00 Szertűz 

S Z Í N P A D 

 10:00 Évkerék Társulat 

 11:00 Sólyomfi-Nagy Zoltán 

 11:30 Varkocs 

 12:00 Ujgur néptáncbemutató 

 12:30 Regös Sziránszki József 

 15:00 Domog – mongol zenekar 

 16:00 Kurul Dobosok 

 17:00 Regélő Fehér Táltosok 



 

OVI- BÖLCSI HÍREK 

 

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy 2021. 

augusztus 26-án (csütörtökön) 16 óra 30 perckor 

összevont Szülői Értekezletet tartunk az intézményünk 

udvarán, minden óvodás és bölcsődés gyermek szülei 

részére. Ezt követően igény szerint csoportonkénti 

beszélgetésre lesz lehetőség. 

Szeretettel várjuk az új és a régi gyermekek Kedves 

Szüleit! 

A 2021/2022-es nevelési év 2021. szeptember 01-jén 

(szerdán) kezdődik, ekkor már minden kisgyermeket 

szeretettel várunk a saját csoportjába.      

                            

Továbbra is fenntartjuk „zsilipes-rendszerünket”, 

köszönjük a Kedves Szülők megértését, 

együttműködését. 
Endre Edit 

ÁMK intézményvezető 

4 vár, 16 bástya, számos feladat és számtalan élmény! 

Egyszóval ismét VÁRFOGLALÓ a Könyvtárban! A 

nyári szünetben olvasásnépszerűsítő játékunkra 

invitáljuk a nagyobb óvodásokat és a kisiskolásokat! 

Nemcsak a játék élményét, de az iskolakezdés 

közeledtével egy kis játékos bemelegítés lehetőségét is 

ígéri a játék!  

Várjuk a lelkes várfoglalókat, csatlakozzanak a 

programba! Aki minden bástyát elfoglal, jutalomban 

részesül! 

 

Újdonságainkról, programjainkról facebook-

oldalunkon folyamatosan beszámolunk! Kövessenek 

minket a közösségi felületeken, és természetesen 

várjuk régi és új olvasóinkat személyesen is a 

Könyvtárba! 
Kengyel-Virág Veronika 

könyvtáros 

 

Tisztelt Adózók! 
Helyi adókban 2021. szeptember 15-ig fizethetők az 

esedékes helyi adók, adóelőlegek! Segítve az önkéntes 

adófizetést Bugac Nagyközség Önkormányzati 

Adóhatósága a magánszemély adózóknak postán, vagy az 

elektronikus tárhelyekre küldi meg, míg az elektronikus 

ügyintézésre kötelezetteknek csak az elektronikus 

tárhelyekre küldi meg az adószámla fizetési értesítőket. 

A kivonatok tartalmával kapcsolatosan honlapunkon is 

találnak tájékoztatást. Illetve amennyiben a tartozással, 

vagy az adózással kapcsolatosan kérdéseik merülnének 

fel, vagy egyeztetni szeretnének, úgy munkatársunk 

készséggel áll az Önök rendelkezésére ügyfélfogadási 

időben a 76/575-100/105-ös telefonszámon, vagy 

személyesen az Önkormányzati Hivatalban. 

Előre is köszönjük, hogy az adókötelezettségeinek pontos 

teljesítésével, valamint befizetett adójával hozzájárul 

Bugac Nagyközség fejlődéséhez 

Bugac Nagyközség Önkormányzatának Jegyzője 
 

TÁJÉKOZTATÁS A BÁCSVIZ-ES ELSZÁMOLÓ 

SZÁMLÁKKAL KAPCSOLATBAN 

Több jelzés érkezett önkormányzatunkhoz azzal 

kapcsolatban, hogy a BÁCSVÍZ Zrt., mint ivóvíz és 

csatorna szolgáltató, jelentős összegű elszámoló 

számlát küldött ki a háztartásoknak, melynek oka, hogy 

az  előző évek elszámolóló számlái nagy 

valószínűséggel becsült mérőállás alapján készültek. A 

szolgáltató a tavalyi évben a veszélyhelyzet ideje alatt 

a leolvasási tevékenységet szüneteltette, mely 

időszakban más lehetőség nem volt, csak az előző évek 

fogyasztása alapján kalkulált értékkel történő 

elszámoló számla megküldése. Előfordulhat, hogy az 

elmúlt időszakban a belső ivóvíz hálózaton 

meghibásodás történt (pl. fagycsap meghibásodás, 

belső vezeték meghibásodás). A vonatkozó 

jogszabályok szerint a belső ivóvízhálózaton történő 

meghibásodást haladéktalanul el kell hárítani és a 

meghibásodás tényét a 06 80 / 40 30 20-as 

telefonszámon vagy az info@bacsviz.hu e-mail címre 

írásban jelezni kell. A szolgáltató a bejelentést 

követően felveszi a kapcsolatot időpont egyeztetés 

céljából a felhasználóval és a helyszínen 

jegyzőkönyvet készít. Az ellenőrzés alkalmával a 

javítást számlával kell igazolni. Abban az esetben, ha a 

felhasználási helyre vonatkozóan a felhasználó 

rendelkezik csatornabekötéssel és az ellenőrzés során 

bebizonyosodik, hogy a víz elfolyását műszaki 

meghibásodás okozta, az átlag fogyasztás feletti 

csatornadíj elengedésre kerül.  

A BÁCSVÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatójával történt 

egyeztetés alapján azoknak a felhasználóknak, akiknek 

a magasabb összegű elszámoló számla kifizetése 

problémát jelent, vagy a belső hálózaton történő 

meghibásodásból adódóan a számlakorrekciót 

követően okoz gondot a számla befizetése, a BÁCSVÍZ 

Zrt. 12 havi részletfizetést biztosít. A részletfizetési 

igényt írásban kell megküldeni az info@bacsviz.hu e-

mail címre vagy a 6000 Kecskemét, Izsáki út 13. 

postacímre. A részletek fizetése mellet az aktuális 

számlákat is fizetni kell, egyéb esetben a részletfizetési 

megállapodás megszűnik. 
Szabó László polgármester 


