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LEPÉNY- ÉS NÁPOLYIGYÁRTÓ
ÜZEM ÉPÜL BUGACON
Több mint egymilliárd forintos beruházás
keretében lepény- és nápolyi gyártóüzem épül
Bugacon.
A beruházó Gastland Flight Catering Kft. és
önkormányzatunk a napokban írta alá, a volt
vásártér értékesítésére vonatkozó adás-vételi
szerződést. A fejlesztéshez szükséges területet
12.636.500 Ft-ért vásárolta meg a cég.
Újabb, jelentős mérföldkőhöz érkezett a település.
Nagy várakozással tekintünk a hamarosan induló
beruházás elé, amely nagyban növeli a község
népességmegtartó
képességét.
Az elmúlt időszakban nagyon sokat tettünk azért,
hogy növeljük a faluban élők életminőségét,
elégedettségét. Ezt bizonyítja az az örömteli tény
is, hogy idén ötven fővel emelkedett a település
lakosságszáma. Ebben a munkában sok erős
partnere volt eddig is önkormányzatunknak, helyi
vállalkozások, intézmények, civil közösségek,
akiknek köszönjük az eddigi munkájukat.
A Gastland Flight Catering Kft-vel egy újabb,
erős, modern technológiákat alkalmazó partnerrel
gazdagodtunk. Hölle Martin, hétszeres fogathajtó
világbajnok, a Gastland Flight Catering Kft.
ügyvezetője elmondta, a kormány támogatásával
a Magyar Multi Program keretein belül valósítják
meg a több mint egymilliárd forintos
beruházásukat Bugacon a volt vásártéren. A
területet az önkormányzat az elmúlt hónapokban
ipari területté minősítette annak érdekében, hogy
a munkahelyteremtő beruházás elindulhasson.
Ehhez már a szükséges infrastruktúra kiépítése is
megtörtént.
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A sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy a Bugacon
épülő csarnokban a piacon már jól bejáratot,
országos
frachise
hálózattal
rendelkező
„Lepényes” gyorsfagyasztott lepényeket gyártják
majd. A cég azzal a céllal alkotta meg a
lepényeket, hogy létrehozzon egy olyan street
food ételt, amely tovább viszi a magyar
tradíciókat. A több mint ezer négyzetméteres
lepényes üzem beruházás értéke 680 millió forint.
A tervezők nagyon odafigyeltek arra, hogy
minden előírásnak megfelelő, a környezetbe
beépülő, színvonalas, parkosított, modern,
munkaterületet hozzanak létre. A tervek szerint
naponta 7 ezer lepényt gyártanak majd benne.
Ugyanakkor a cégcsoport további 400 millió
forintos beruházás keretében a lepény mellett egy
nápolyi gyártósort is beállít az új csarnokba,
melynek építése hamarosan elindulhat. A
gyártógépeket már megvásárolták, úgy tervezik,
hogy a gyártást jövő év tavaszán indítják el. Az
üzem várhatóan harminc új munkahelyet teremt a
községben, a jelentkezés lehetőségéről és
feltételeiről a későbbiekben tájékoztatjuk a
lakosságot. A cégcsoport feltett szándéka, hogy a
most megvásárolt területen egy újabb vállalkozást
is beindítson. Egy modern üzemet terveznek
építeni, ahol a kész házak gyártásához,
előregyártott
elemeket
fognak
gyártani.
Elkészültek egy második csarnok tervei is, sőt
pályázatot nyújtottak be annak megvalósítására.
Az élelmiszergyártó cég Bugacra településével
jelentősen nő az önkormányzat bevétele is a cég
által fizetendő helyi iparűzési adóval, ezáltal
pedig magasabb színvonalon működtethetjük az
intézményeinket,
még
több
fejlesztést
valósíthatunk meg.
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FIGYELEM!
COVID19 4. HULLÁM KAPCSÁN…

LAKOSSÁGI SALAK, PERNYE ÉS
HAMU GYŰJTÉSE

Kedves Bugaciak!
Tudjuk, hogy oltott/oltatlan témában
megosztóak a vélemények a településen (is),
és sajnos az is látszik, hogy időnként ez
feszültséghez vezet. Nem áll szándékunkban
senki döntése felett ítélkezni, ugyanakkor
szeretnénk tájékoztatni a lakosságot néhány
olyan közérdekű tényről, amely egyrészt
érinti a településünket, másrészt a BácsKiskun Megyei Kórház kérése- tájékoztatása.
A
jelenlegi
helyzet
Bugacon:
az
immunizáltak aránya a 11 év feletti
lakossághoz viszonyítva 48,7%. Ez nem
elegendő ahhoz, hogy a vírus 4. hulláma ne
okozzon
jelentős
számú
súlyos
megbetegedést,
ami
komoly
megpróbáltatások elé állíthatja a települést,
szociális
és
egészségügyi
ellátórendszerünketmondják
a
szakemberek. Tény, hogy a jelenlegi variáns
nagyon gyorsan terjed és súlyos lefolyású
megbetegedéseket
okoza
kórház
beszámolója szerint leginkább az oltatlanok
körében. Sajnos vannak helyi tapasztalataink,
amelyek egyelőre ezt támasztják alá.
Szeretnénk tájékoztatni azokat a lakosokat,
akik még nem oltatták be magukat, hogy
amennyiben ebben a helyzetben az oltás
mellett döntenek, keressék a háziorvosukat,
ha gondot okoz az oltáshoz szükséges
regisztráció, keressék fel nyugodtan a
Szociális Szolgáltató Központ családsegítő
Kollégáit személyesen vagy a 76/372-572
telefonszámon! A kollégák a 3. oltás
felvételének
regisztrációja
esetén
is
segítenek. Igény esetén, az oltópontra való
bejutást is megszervezi önkormányzatunkleginkább az idős ellátottjaink körében lehet
erre szükség.
Most itt az idő, hogy újra átgondolják az oltás
szükségességének kérdését, kérjük, tegyék
ezt meg, mérlegeljenek, konzultáljanak
orvosokkal!
Mindannyiunknak felelős döntést, jó
egészséget és mielőbbi „szabadságot"
kívánok!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
kehült salak, pernye és hamu begyűjtését 2021.
november 15-től /hétfő/ 2022. április 25-ig
(kéthetente páros héten) megkezdjük Bugac
belterületi, alsómonostori és bugacpusztaházi
belterületi utcákban. A salakot megfelelő
teherbírású és nem sérült zsákokba kell kihelyezni
reggel 7:00 óráig a közterületen jól látható
helyen. Amennyiben a szállítás napja ünnepnapra
esik, úgy a következő munkanapon történik meg
az elszállítás. A zsákok egyenkénti súlya a 30
kg-ot nem haladhatja meg!
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MIRE TANÍT A MÚLT
Nemzetünk 1848 és 1956-os sebeit az élet írta
Magyarország
történelemkönyvébe
csupa
nagybetűvel. Az októberi hősök emléke legyen
tanúság
mindenki
számára,
amit
a
szabadságharcosok
hazaszeretete,
hite,
embersége, áldozatvállalása, önzetlensége üzen a
hatalomnak, hogy az egymással egyetértő vagy
eltérő eszmék egyetlen érdeket képviselve a
megvalósításkor szem előtt tartsák.
„A HAZA minden előtt”
Ember-ember iránti tisztelettel örökre szívünkbe
vésődjön, hogy szolgálni jöttünk a földre, nem
uralkodni. Nehéz helyzetekben, amikor tárt
karokra, kegyelemre, szeretetre lenne szükség, ne
ökölbe szorított kezekkel, összeszorított fogakkal
és keresztbe font karokkal szítanánk a
hatalomvágy és a gyűlölet tűzét. Akarjuk „Szabad
hazában élni boldogan….” melyet őseink vére
festett pirosra a szabadságért vívott harcok
mezején, és üzent a jövőnek
„Jegyezd fel az égre
Örök tanulságul,
Habár fölül a gálya,
S alul a víznek árja,
Azért a víz az Úr!”
Nem elég embernek születni. Embernek lenni
felelősség
önmagunkért,
embertársainkért,
hazánkért. ŐK VÁLLALTÁK. Onts értük
könnyet, mint ők a vért!
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