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TÁJÉKOZTATÓ WiFi4EU INGYENES 

INTERNET HASZNÁLATRÓL BUGAC 

NAGYKÖZSÉGBEN 

Tájékoztatás WiFi4EU ingyenes internet 

használatról Bugac Nagyközségen 

„Az internetkapcsolat előmozdítása a helyi 

közösségekben” program keretén belül négy 

beltéri és kilenc kültéri helyszínen került 

kiépítésre ingyenes Wifi HotSpot hálózat Bugac 

illetve Alsómonostor közösségi helyszínein. Így a 

település területén több helyszínen díjtalanul 

vehető igénybe az internet, összesen 13 

hozzáférési pont segítségével.  

A WiFi4EU kezdeményezés célja, hogy ingyenes 

WiFi-hozzáférést biztosítson nyilvános helyeken, 

többek között parkokban, tereken, 

középületekben. A WiFi4EU kezdeményezés 

keretében a települések 15 ezer euró értékű 

utalványra pályázhattak, melyeket WiFi-

berendezések telepítésére használhatják olyan 

nyilvános helyeken, ahol még nem áll 

rendelkezésre ingyenes vezeték nélküli 

internetkapcsolat. 

Bugac Nagyközség Önkormányzata Európai 

Uniós forrásból, a WiFi4EU program keretében 

15 ezer Euro, vissza nem térítendő támogatással 

valósította meg telepítést és beüzemelést a KWN 

Telekom által. 

A szolgáltatás az alábbi helyszíneken vehető 

igénybe: 

Bugac Községháza bel- és kültér 

Bugac Béke utca buszmegálló 

Bugac Félegyházi úti buszmegálló 

Bugac játszótér 

Bugac Piaccsarnok bel- és kültér 

Bugac Sportpálya bel- és kültér 

Bugac Alsómonostor Csenki Iskola bel- és kültér 

Bugac Alsómonostor játszótér 

Bugac Alsómonostor buszmegálló 

A Wifi4EU elnevezésű hálózatra való 

csatlakozáshoz nem kell regisztrálni, jelszót 

megadni, teljesen nyílt hálózat. A WiFi4EU 

internetcsatlakozást kínáló helyszíneken 

tájékoztató táblák hívják fel a figyelmet a 

lehetőségre. 

A kiépített rendszer karbantartása, üzemeltetése 

és az internetszolgáltatást a következő években a 

KWN Telekom fogja biztosítani. 

A szolgáltatás használatához a „WiFi4EU” 

hálózatot kell keresni az okoseszközökkel. A 

csatlakozás után el kell fogadni a mobileszközön, 

vagy a böngészőablakban felugró használati 

feltételeket. Jelszavakra és regisztrációra nincs 

szükség! 

Keressék a "WIFI4EU" hálózat-azonosítót a 

jelzett helyeken!  

A magánszemélyek kommunális adója 2021. 

szeptember 30-ig fizethető pótlékmentesen. 

Amennyiben szeptember 20-ig sem kapták meg a 

befizetéshez szükséges csekket, az adataik 

pontosítása végett keressék kolleganőnket 

ügyfélfogadási időben a 76/575-100/101-es 

telefonszámon, vagy személyesen az 

Önkormányzati Hivatalban. 
Előre is köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul 

Bugac Nagyközség fejlődéséhez. 

Udvarhelyiné Jakó Krisztina  
adóügyi vezető-főtanácsos 

/Rádiné dr. Tabi Anita jegyző megbízásából/ 

XXVII. évf. 8. szám 

TISZTELT ADÓZÓK 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 

a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 

Áramszünet miatt 

2021. október 18-án (hétfő) zárva tart. 

Megértésüket köszönjük! 

Rádiné dr. Tabi Anita jegyző 
 



Augusztus 20.-án együtt ünnepeltük 

államalapításunk évfordulóját, az "új kenyér" 

szentelését, valamint Szabó László polgármester 

úr és Rádiné Dr. Tabi Anita jegyző asszony 

átadták a "Bugac községért" kitüntetéseket, 

amelyben Kiri Sándorné és Szeleczki Sándor 

részesült, Feketéné Hoffmann Katalin pedig 

polgármesteri kitüntetést kapott. Ezúton is 

Gratulálunk a kitüntetetteknek!  

Köszönjük a közreműködést a Kálmán Lajos 

Népdalkörnek, Bereczki Károlynak, Szűcs 

Ritának, Faragóné Bencsik Dóra lelkész 

asszonynak, Szaniszló Tibor atyának, Szűcs 

Tibornak, Dávid Ervinnek és Szabó Kornélnak. 

Valamint külön köszönjük a segítséget a 

"kenyérosztó" gyerekeknek. 
Tóth-Faragó Anita 

Művelődési Ház 

Egy Kisbaba mosolyában felfedezzük a 
pillanat örömét, 
szemében meglátjuk a holnap ígéretét, 
érintésében megérezzük a szeretet csodáját.” 

2021. Augusztusban érkezett újszülöttek: 

Czinkóczi István (2021.08.19.; 

an.: Dancsecs Hajnalka) 

Czinkóczi Zsófi (2021.08.19.; 

an.: Dancsecs Hajnalka) 

Tholt Milován Zalán (2021.08.22.; 

an.: Varga Csilla) 

Dobi Izabella (2021.08.25.; 

an.: Kullai Patrícia) 

Gratulálunk a babákhoz, sok boldogságot és jó 

egészséget kívánunk nekik! 

Mészáros-Kósa Adrienn védőnő 

2021. augusztus 31-én a leendő 1. osztályosok 

átlépték az iskola kapuját, melyen örömmel és 

izgatottan vettek részt a Tanévnyitó ünnepségen. 

E jeles alkalomból verssel köszöntötte az 

iskolakezdést Balla Réka és Filus Attila. 

Köszönjük a felkészítést Feketéné Szűcs 

Zsuzsanna és Szeleczki Brigitta óvó néniknek! 

2021. szeptember 01-jén Óvodánkban és 

Bölcsődénkben zökkenőmentesen kezdődött meg 

a 2021/2022-es nevelési évünk. 

A gördülékeny kezdéshez hozzájárult, hogy 

intézményünk 3 óvodai csoportja és a bölcsődei 

csoport kifestésre került a nyári zárva tartás ideje 

alatt. A Bölcsődéhez tartozó anyagköltséget 

pályázat útján nyertük. A festést Tóth Ottó 

ajánlotta fel, melyet ez úton is nagyon szépen 

köszönünk! 
Szeretnénk köszönetet mondani az óvodai és 

bölcsődei dolgozók nevében Csima Józsefnek és 

családjának a felajánlott kávégépért! 

Köszönettel tartozunk Bajusz Richárdnak és 

családjának az óvodás gyermekeink számára 

felajánlott udvari játékokért, melyeket nagy 

örömmel vettek birtokba! 

A nevelési évünk egészégvédelméhez 

hozzájárult a bugaci Ősborókás Gyógyszertár, 

köszönjük a fertőtlenítőszert. 

Theile Karl-Heinz és Sigrid Theile mindig 

gondol intézményünkre, most is 

gyermekruhákkal és játékokkal gazdagították a 

gyermekeket. Köszönjük szépen! 

Köszönjük volt óvodásunknak, Tarjányi 

Jankának, hogy gondolt jelenlegi óvodás 

gyermekeinkre, és nekik ajándékozta komplett 

barbie bababútor szettjét. 

2021 szeptemberétől beindultak nagycsoportos 

korú gyermekeinknek a szakkörök, ovi-focira és 

néptánc-népi játékokra volt lehetőség jelentkezni.  

A focit Lovas Tamás, a néptáncot pedig Feketéné 

Szűcs Zsuzsanna óvó néni tartja. 

Ebben a nevelési évben is lehetőség nyílt 

nagycsoportosainknak prevenciós célú 

mozgásfejlesztő tornára, melyet Hevérné Kis 

Anita mozgásfejlesztő szakember tart hetente 

egyszer. Köszönjük szépen! 

2021. szeptember 24-én intézményünk „Szüreti 

Mulatságot” rendez. A délelőtt folyamán a 

gyermekeknek különféle népi játékokkal, táncos 

bemutatóval készülünk, továbbá népi hangszerrel 

is ismerkedhetnek majd! Délután 16:00 órától 

óvodánk udvarán „Jótékonysági Szüreti 

Délutánt” szervezünk a Szülői Közösséggel 

közösen, melyre sok szeretettel várjuk a Kedves 

Szülőket is! 

2021. október 01-jén intézményünk teraszán 

fotózásra lesz lehetőség gyermekeink számára. A 

részletekkel kapcsolatban később értesíteni 

fogjuk a Kedves Szülőket! 
Endre Edit 

ÁMK intézményvezető 

 

KITÜNTETETTEK 2021 

 

OVI- BÖLCSI HÍREK 



Elindult a 2021/22-es tanév, amelynek rögtön a 

kezdetén sok-sok köszönettel tartozunk! 

A felső tagozatos iskolaszárny energetikai felújítása 

befejeződött: az újjá vált épület nyílászárócseréje, 

tetőcseréje, szigetelése, hőszivattyús fűtési rendszere, 

napelemei valamint a tornacsarnok felújítása nemcsak 

egy külsőleg szép épületet eredményezett, hanem 

várhatóan az épületszárny közüzemi költségeinek 

megszűnését is jelenti majd, amely hatalmas előrelépés 

az iskola jövőjét illetően. A felújítás időszakában 

megtapasztalhattuk az összefogást, a segítő szándékot, 

ami mellett nem mehetünk el a KÖSZÖNET-ek nélkül.  

Köszönjük: 

…Az Önkormányzatnak, a képviselő-testületnek, 

hogy annak ellenére, hogy az iskola Fenntartása, 

működtetése a Kecskeméti Tankerülethez tartozik, 

több éves előkészítő munka után megvalósította azt a 

hatalmas pályázati beruházást, ehhez jelentős önerőt 

biztosított, és számos olyan kisebbnek tűnő elemben 

segített a folyamat közben, ami már nem tartozott a 

pályázathoz, de megvalósításra került.  

…a Kecskeméti Tankerületi Központ vezetésének 

és dolgozóinak, akik, mint mindig, ebben a projektben 

is segítőként álltak mellénk: a felső tagozatos épület 

tetőhéjazat-cseréjét és a teljes belső festést nekik 

köszönhetjük.  

…a Bács-ép Generál KFT ügyvezetőjének, Vidéki 

Zsoltnak, aki alkalmazkodott ahhoz, hogy időnként 

párhuzamosan folyt az építkezés és a tanítás, és aki a 

minőség mellett tette le a voksát.  

… Szabó József és Gulyás Anita szülőknek mindazt 

a sok-sok segítséget, amit az iskola festése mellett 

kaptunk tőlük- a feladatukon túli munkavégzést, a 

konyhabútor és csempe felajánlást a kistanáriba.  

…Androvicz Istvánnak, hogy a tornacsarnok 

labdafogó hálójának kitisztítását az autómosó 

támogatta 

Külön köszönöm Endre Gábornak és Tamás 

Ferencnek, hogy minden felmerülő, „apróságnak” 

tűnő probléma megoldásában segítettek a nyár 

folyamán bőven a munkaidőn túl 

az Önkormányzat brigádjának, hogy számíthattunk 

rájuk 

És végül: hálás köszönetem az iskola egész 

alkalmazotti közösségének azért az augusztus végi 

másfél hétért, amit megéltünk együtt: karbantartó, 

takarító nénik, minden pedagógus és pedagógust segítő 

munkatárs, mindenki azon dolgozott együtt, egy nagy 

csapatként, hogy a nagy projekt utolsó simításai is 

helyükre kerüljenek, hogy szeptember elsején egy 

szinte új, tiszta, barátságos iskola fogadhassa a 

felsősöket. 

A rendkívüli tanévnyitó ünnepségünk kapcsán 

szeretném megköszönni a 4.a és 4.b osztály 

szereplőinek, osztályfőnökeiknek: Pappné Németh 

Gabriellának, Eőriné Tényi Tímeának, Endre 

Gábornak, Szabóné Tarjányi Máriának, valamint 

Juhász Máriának a műsorhoz nyújtott segítséget, Tóth 

Mariannának az előkészületben, a kiállítás 

megvalósulásában való támogatását, az önkormányzati 

hivatalnak, valamint Szabó Csilla és Kaszab-Varga 

Enikő hivatali dolgozóknak a vendéglátásban való 

helytállást. Köszönjük Endre Máténak és Kósa 

Istvánnak a hangosítást. 

Szeretnénk megköszönni azoknak a szülőknek a ránk 

gondolást, akik figyelmességgel, tárgyi felajánlással 

támogatták osztályuk vagy az iskola tanévkezdését, 

így: Bozó Tünde, Tarjányiné Horváth Bernadett, 

Kengyel Attila, Szabó Rita 

Az helvéciai református gyülekezet tárgyi felajánlását 

2 kisgyermek iskolakezdéséhez Faragóné Bencsik 

Dóra közreműködésével, ugyanezen területen Csiló 

Péterné felajánlását. 

A 4.a osztály nevében szeretnénk megköszönni Balázs 

Mihályné Zsuzsika néninek a felejthetetlen 

kertlátogatás lehetőségét. 

Köszönjük a Könyvtárnak- Kengyel-Virág 

Veronikának az alsó tagozatosoknak tartott várfoglaló 

foglalkozásokat! 

Köszönjük az Ősborókás Gyógyszertár 

fertőtlenítőszer-felajánlását!!! 

Aktuális:  

Elkezdődött a tanév, az aktuális járványügyi 

intézkedések betartásával- Köszönjük a szülők 

megértését! 

Sikeresen lezajlottak a leginkább udvaron tartott szülői 

értekezletek szeptember 13-ától. 

Továbbra is szeretnénk kérni, hogy beteg gyermeket ne 

hozzanak közösségbe, illetve orvosi igazolással 

kerüljön a tanulónk vissza az iskolába! 

A Magyar Falu pályázatnak köszönhetően várhatóan 

szeptember végén -október elején letelepítésre 

kerülnek az udvar új játékai. Az eszközök 

beszerzéséhez 2 Millió Ft-ot nyert a Bugaci Óvodás és 

Általános Iskoláskorú Gyermekekért Alapítvány- 

köszönjük a megírásban nyújtott segítséget Borbola 

Józsefnének! 

Mindannyiunknak jó egészséget, sikeres tanévet 

kívánunk! 

Az iskola vezetősége 

ISKOLAHÍREK-KÖSZÖNET 



Több éves előkészület után Bugac Nagyközségi 

Önkormányzata megvalósított az 

„Önkormányzati Épületek energetikai 

korszerűsítése” című pályázat keretein belül egy 

329 millió Ft-os pályázati beruházást, melyhez 42 

millió Ft önrészt biztosítottunk. Megtörtént az 

emeletes iskolaszárny, a tornacsarnok és a 

Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése, 

melynek keretében nemcsak a nyílászárók 

cseréje, az épület teljes szigetelése, hanem 

modern, megújuló energiát hasznosító 

hőszivattyús fűtési rendszer is kiépítésre került, 

így a fűtési költség szinte nullára redukálódott. 

Ezúton szeretnénk megköszönni 
 - Rideg László elnök úrnak és a Megyei 

Önkormányzatnak, hogy konzorciumi 

partnerként segítették a projekt megvalósítását 

- Lezsák Sándornak, választókerületünk 

országgyűlési képviselőjének, hogy minden 

rendelkezésre álló eszközzel támogatta ezt a 

falunk jövője szempontjából meghatározó 

beruházást úgy, ahogyan az összes többi 

fejlesztéseinket is. 
Szabó László polgármester 

Tájékoztatjuk a Szülőket, hogy Bugac 

Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi 

Önkormányzata 2021-ben is 

tankönyvtámogatásban részesíti a nappali 

tagozaton közép- és felsőfokú tanulmányokat 

folytató gyermekeket. 2021-től a 

szakmunkástanulók, középiskolások és a 

főiskolán, egyetemen, nappali tagozaton tanuló 

diákok is egyszeri 10.000,- Forint támogatásban 

részesülnek.  

A támogatást a Bugaci Közös Önkormányzati 

Hivatal szociális ügyintézőjénél található 

Kérelem nyomtatványon kell igényelni, a 

kérelemhez kötelezően mellékelni kell 30 napnál 

nem régebbi iskolalátogatási igazolást és  a család 

jövedelmi helyzetének igazolására alkalmas 

dokumentumokat (pl. munkáltatói igazolás). 

Bővebb információ a szociális ügyintézőnél 

Seregélyné Fekete Ibolyánál személyesen a 

Hivatalban vagy telefonon a 76/575-100 

telefonszámon kérhető.  
A kérelem benyújtási határideje: 2021. október 1. 

napjától október 29. napjáig. 

A kifizetés 2021. november első két hetében történik. 

Rádiné dr. Tabi Anita jegyző 

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az MVM 

Démász Áramhálózati Kft. előre tervezett 

munkálatokat fog végezni 2021. október 18-án 08:00 

és 17:00 között az alábbi területeken: 

Bartók Béla u. 2-44, 1-41., Dózsa György u. 2-44, 1-

45, Félegyházi út 8., Kiskert 250., Nyírfa u. 23., Petőfi 

u. 2-42., 1-41., Régi Templom u. 2-48., 1-55., tanya 

282/9 hrs-500., Ady Endre u. 20-42., 5-9., Béke u. 2-

24., 1-27., Felsőmonostor tanya 250-536., 499-627., 

Móricz Zsigmond u. 20-64/A., 15-519., Abonyi Imre 

u. 2-50., 1-47., Buckasor 2., 1-1., Cserény u. 2-14., 1-

11., Kada Elek u. 2-42., 1-27., Mikszáth Kálmán u. 2-

32., 3-1243 hrsz., Orgoványi u. 2-8., 1-9., Rövid u. 2-

4., 7., Szabadság tér 4-4/D., 1-19. 
Ezen időszakban a villamosenergia-szolgáltatás 

szünetelni fog. 

Minden nagy dolog kis lépéssel kezdődik, amely 2009-

ben első megrendezett találkozó volt, ahol egy életre 

szóló élménnyel lettünk gazdagabbak. Megerősödött 

bennünk a hit, hogy a hamvadó parázs is lángra gyúlhat 

Szűcs Ferenc és családjának köszönhetően. 

Könnyfátyolos szemekből szavak nélkül is áradt az 

emlék, betöltve a kihalt iskolaudvart, a ma már 

álomvilágnak tűnő, régeláthatatlan puszta, a szél fújta 

homoktenger, a terméketlennek látszó róna áldást 

nyújtó ölelésében évtizedeken át élő, boldog családok 

életéről, akik a természet lágy ölén, Isten tenyerén 

kuporogva nőttek emberré. Azóta minden év július 

utolsó szombatján, Nagybugacon 1924-ben épült 

iskolánál Jézus Szíve búcsút hirdetnek és várják a 

valaha itt élt tisztalelkű, dolgos embereket és 

családtagjaikat. Az 1990-es évek végén Szabó István 

piarista atya és cserkészei kaput nyitottak az 

elnéptelenedett tájon, ha évente csak 2-3 alkalommal 

is, de élet zengi be az iskolát, melynek falai közt 

szeretni, tisztelni, emlékezni tudó embereket neveltek, 

ahogy Endre Imre volt polgármester fogalmazott Rigó 

József néptanítónak elhelyezett emléktáblán. Szűcs 

Ferenc és családja több helyen állított emléket a 

valamikor 110 család belátható távolságra, emberektől 

alig háborgatott növény- és állatvilágban épült 

tanyavilágának. 

2021-ben Szabó István atya tiszteletére a 8. számú 

cserkészkerület Klosz Gábor elnöke vezetésével 

csatlakozott az emléktábla állításához. A szívet 

melengető esemény hiszem, hogy kitörölhetetlenül 

velünk és a fiatalokkal lesz sok-sok éven át, hogy a 

megkezdett úton haladva hagyomány legyen a Jézus 

Szíve búcsú és egyben a boldog találkozás és az 

emlékezés napja. A múlt tiszteletben tartásával őrizzük 

szűkebb hazánk történelmének kicsinyke darabját. 

Olyanná lesz a jövő nemzedéke, amilyen a jelen 

iskolája. Rajtunk is múlik! Tegyünk érte! 

   Lesták Sándorné Klubvezető

 

Csendes Csodák… 

 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

TÁJÉKOZTATÁS ISKOLÁZTATÁSI 

TÁMOGATÁSRÓL 

ÉRTESÍTÉS ÁRAMSZÜNETRŐL 


