
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TISZTELT BUGACI 

BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

TÉLI REZSICSÖKKENTÉS 

Magyarország Kormánya döntött a téli 

rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé 

váló további intézkedésekről.  

12.000.- Ft természetbeni támogatásban részesül 

az a háztartás, amely nem részesült gáz-szolgáltatási 

támogatásban.  

A támogatás természetbeni formában adható: 

fűtőanyag kerül kiutalásra. A támogatás nem fedezi 

annak házhozszállítási és darabolási költségeit. 

Háztartás alatt az egy lakásban együtt lakó, ott 

bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett 

tartózkodási hellyel rendelkező személyek 

közössége értendő. A természetbeni támogatás 

biztosításához az szükséges, hogy azok a 

háztartások, akik nem részesültek a gáz-

támogatásban, igényüket jelentsék be az 

igénybejelentő nyomtatvány kitöltésével és azt 

2018. október 15 -ig juttassák el az 

Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőjéhez 

személyesen vagy postai úton. Az igénybejelentő 

nyomtatvány beszerezhető az Önkormányzati 

Hivatal szociális ügyintézőjénél, és 

bugacpusztaházi IKSZT Irodában, vagy letölthető a 

www.bugac.hu honlapról. 

SZÜRET MENETTÁNC FELHÍVÁS!!! 

 
Nagyon várjuk a táncolni vágyók jelentkezését, 

gyerekekét és felnőttekét egyaránt!!! 

 

Aki kedvet kapott a menettánchoz, 

egy kis szórakozáshoz, kérem  

jelentkezzen minél hamarabb a Művelődési Háznál, a 

Művelődési Ház Bugac Facebook oldalon vagy a 

30/1603214-es telefonszámon!  
Borics Krisztina 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KITÜNTETÉSEK  

A közelmúltban adták át  

a községi kitüntetéseket Bugacon. 

Az Önkormányzat legmagasabb elismerését a Bugac 

Községért kitüntető díjat Varga Mihályné Székely Emese 

kapta, azért az önzetlen, lelkiismeretes munkáért, 

amellyel a Nyugdíjas Klub néptánccsoportját vezette a 

kezdetektől, a Kálmán Lajos Népdalkörben nyújtott 

nélkülözhetetlen, színvonalas tevékenységéért, azért a 

példamutató, értékes munkáért, amellyel rendszeresen 

hozzájárult községi rendezvényeink sikeréhez. 

Szintén Bugac Községért díjat vehettek át a Bugaci 

Tanyaszínház tagjai, azért a szerepvállalásért, amellyel 

2010 óta tehetségükkel, kitartásukkal, szorgalmukkal 

igazi színházi élményt közvetítenek a bugaci 

lakosságnak, a környező települések közönségének- 

felhőtlen perceket, önfeledt szórakozást kínálva. Az 

önzetlenül segíteni tudó  társadalmi érzékenységért - 

a jótékonysági előadásokért…Mindazért a 

tevékenységért, amellyel Bugac település jó hírét 

erősítik szűkebb és tágabb környezetünkben. 

Tagok: Dávidné Borics Andrea, Dávid Ervin, Czinkóczi 
István, Falusi Zsanett, Ficsór István, Ficsórné Arany 
Andrea, H. Pintér Andrea, Kerekes László Zoltán, Rehák 
Barbara, Szabó Gabriella, Szabó László, Tóth Marianna és 
Tóth Sándor 

Köszönet azon tagok tevékenységéért is, akik az 

elmúlt 8 évben bár különböző időszakokra, de szintén 

oszlopos tagjai voltak a Bugaci Tanyaszínháznak, 

hozzátartoztak közösségéhez:  

Borics Marianna, Ferencfiné Gál Zsuzsanna, Juhász Tímea, 
Kengyel-Virág Veronika, Kovácsné Kiss Éva, Lovas Norbert, 
Sallai Mária 

Valamint köszönet az első évadban játszóknak! 

Bugac Nagyközség polgármesterének kitüntető díját 

Tholt Jánosné kapta a közigazgatásban teljesített közel 

négy évtizednyi szolgálatáért és a település javát 

szolgáló önzetlen, lelkiismeretes munkájáért. 

 

Szabó László 

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. szeptember 
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FBH-NP Nonprofit Kft.  

 
Társaságunk ezúton kíván tájékoztatást adni a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékok 

beszedésével kapcsolatban. 

Az NHKV Zrt. díjhátralékok csökkentése érdekében 

2018. január 1. napjától ügyfélszolgálati, illetve a 

díjhátralékok beszedésével összefüggő feladatok 

ellátásával bízta meg a Közszolgáltatási Díjbeszedő 

Konzorciumot. 

A számla esedékességét követően fennálló 

számlatartozás befizetését az ingatlanhasználókat 

személyesen felkereső hátralék-kezelők 

közreműködésével biztosítja, amellyel a díjtartozások 

rendezését kívánja megkönnyíteni késedelmi kamat és 

behajtási költség-átalány felszámítása nélkül. 

A személyes hátralék-beszedéssel párhuzamosan 

lehetőség van a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

díj számlázását is érintő adatváltozások 

bejelentésére is, az ügyfeleket a Közszolgáltatási 

Díjbeszedő Konzorcium megbízásából személyesen 

felkereső változás-kezelő munkatársaknál. 

Természetesen az FBH-NP Nonprofit Kft.; mint 

közszolgáltató ügyfélszolgálati irodáinak munkatársai 

mindenben állnak ügyfeleink rendelkezésére 

megszokott elérhetőségeinken. 

 
FBH-NP Nonprofit Kft. 

ISKOLÁS VAKÁCIÓ –AVAGY ÍGY TELT A NYÁR!  

KÖSZÖNET ÉRTE…. 

Az idei nyár a táborok nyara volt, gyermekeinknek 7 

ingyenes tábori lehetőség kínálkozott: június utolsó 2 

hetében zajlottak a tankerület által meghirdetett 

napközis táborok, valamint az önkormányzati 

pályázatból támogatott, a Táltos panzióban 

megrendezett táborok, amelyek aztán augusztus utolsó 

2 hetében szintén várták a gyerekeket. Augusztus 

közepén pedig részt vehettek tanulóink Kecskeméten 

az Aranyhomok Kistérségi Egyesület életmód-

táborában. Június-július-augusztus hónapban közel 140 

gyermek tölthetett el egy-egy hetet ingyenesen a fenti 

programokon. 

Hálás köszönet azoknak a pedagógusoknak, akik 

szervezték, irányították a gyerekek tábori életét, vagy 

megtartottak egy-egy foglalkozást, kísérték a csapatot 

a kirándulásokra…Táborvezetők voltak egy vagy több 

(akár 3!) táborban: Molnár Ágnes Lotte, Nemesné 

Kalmár Bernadett, Scholtz Brigitta, Pappné Németh 

Gabriella, Szabóné Tarjányi Mária, Bodor Fiametta, 

Juhász Árpád, Endre Gábor, Szűcs Tibor, Kázmér 

Klára, Juhász Mária Ibolya. Köszönjük a segítséget 

még: Fazekas Szilviának, Kalmár Piroskának, Fekete 

Katalinnak, Fodor Bélánénak, Domokosné Oroszi 

Juditnak, Lantos-Czakó Szimonettának.  

Köszönjük Endre Gábornak, Szűcs Tibornak, Fazekas 

Szilviának azt is, hogy mindig segítségünkre voltak a be-

és kipakolásnál! 

Ennyi gyermek szabadidejének megszervezése – pláne 

egy pályázat keretein belül- hatalmas háttérmunkát 

igényel. A tankerületi és az önkormányzati táborok 

koordinálását az iskola vezetősége, Kiri Sándorné és 

Kovácsné Kiss Éva végezte el. „A bugaci kincsesláda” 

önkormányzati pályázattal kapcsolatban pedig köszönet 

illeti a hivatal dolgozóinak, Mizsei Istvánné, Szíjjártó 

Mónika és Tóth Marianna munkáját, az AranyLó 

Önkormányzati Kft. ügyvezetőjének, Csendesné Lajkó 

Gyöngyi segítségét a helyszín biztosításával, az ott 

dolgozók támogatásával. A Művelődési Ház sok eszközt 

bocsájtott a rendelkezésünkre. 

És nem szeretnénk kihagyni azokat a szülőket, önkéntes 

segítőket, akik szintén hozzájárultak a sikeres 

táboroztatáshoz- munkájukkal, segítségükkel, 

felajánlásukkal vagy egy-egy program, feladat 

megvalósítása során: Köszönjük, Dr. Rosta Szabolcs, 

Szabó László, Mayer Ferenc, Szűcsné Mészáros Ágnes, 

Szabó Csaba és Szabóné Mészáros Bea, Halmi Zsolt, 

Papp Zoltán, Csernyik Ákos, Kósa István, Czakó Attila, 

Gilicze István, Varga László, Kázmér László és Kázmér 

Lászlóné, Fehér Vilmosné, Juhászné Kovács Kati, Görög 

Gergely,  Kengyel-Virág Veronika, Lovasné Bódog 

Orsolya, Juhász László, Farkas Nina Réka, Fekete Bence 

és csikóstársai, Endre Máté, SzSzK, posta, Coop-bolt 

dolgozói….! 

Az iskolában nemcsak programok zajlottak: 

karbantartási munkálatok is folytak, tisztítómeszelések, 

valamint a „Menő menzák” pályázatnak köszönhetően 

teljesen megújult az ebédlőnk bútorzatával együtt. Itt is 

voltak külsős, „önkéntes” segítőink, akiknek nem lehet 

elégszer megköszönni azt, hogy szabad idejüket áldozták 

fel az ebédlő újjávarázsolásához: Köszönjük a munkát 

Bozorádi Józsefnek, Bozorádi Mihálynak, a 

beszerzésben nyújtott segítséget Borbola Józsefnek, 

Borbola Gábornak. Köszönjük Dora Lajos segítségét is a 

munkálatok során. 

A „menő menzás” csapatnak-Borbola Józsefnének, 

Bozorádiné Deli Klárának, Fekete Katalinnak pedig 

köszönjük a pályázat-adta lehetőségeket és sok erőt 

kívánunk a folytatáshoz! 

A kis nyári visszatekintő után eredményekben gazdag, 

sikeres 2018/19-es tanévet kívánunk minden szülőnek, 

diákunknak….és jó szívvel ajánljuk a szeptember 15-ei 

családi sportnapot….Látogassanak ki minél többen a 

Táltos panzióhoz, hiszen mozgalmas programok 

ígérkeznek! 

                                                                                                                                   
Az iskola vezetősége 

Szabó László 
 



„Bács-Kiskunban Itthon vagy” 

ösztöndíj pályázat 

A „Bács-Kiskunban itthon vagy” ösztöndíj pályázat, 

első szakasza sikeresen lezárult, amelyben közel 10 

millió forint gazdára talált a sikeresen pályázók között. 

Az igények és az ösztöndíj véleményező testületek 

javaslata alapján, számtalan könnyítés, új lehetőség 

teszi elérhetőbbé többek számára a második 

felhívásban megjelenő ösztöndíjat. A havi, akár 50 

ezer forintos támogatásra rendelkezésre álló forrás 100 

millió forint, amely arra vár, hogy megyénk fiataljai 

továbbtanulásuk érdekében felhasználják. A 

következő pályázati ciklus felhívása 2018. augusztus 

15-től  elérhető a bacskiskun.hu oldalon, amely 

október elejéig teszi lehetővé a jelentkezést a megyei 

ösztöndíjra. 

A pályázatok benyújtásának határideje: október 1.  

Részletes információk, pályázati felhívás: 

http://www.bacskiskun.hu/oldalak/bacs-kiskunban-

itthon-vagy-osztondij-palyazat 

FIGYELEM 

Kedves Szülők és Gyermekek! 

Baba- és gyermekruha börzét tartunk 

2018. szeptember 21-én (péntek) 

1530-18 óráig 

a bugaci Művelődési Házban! 
 

    Használt, de még jó állapotú 

ruhák      közül lehet válogatni,  

0-18 éves korosztályig, és cserébe 

csak egy aláírást kérünk! 

 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a 

Szociális Szolgáltató Központ munkatársai! 

NYÁRUTÓ BATYUS SÜTÖGETÉS ÉS 

KERTMOZI 😊 

Helyszín: Művelődési Ház udvar 

Időpont: 2018. 09. 14. péntek  

19 órától batyus sütögetés nyárson, szabadtűzön 

Asztalt és székeket, és korlátozott számban nyársat 

biztosítunk. A családot, a barátokat, egy kis enni és 

inni valót ti hozzatok! Ja, és a jó hangulatot  

20 órától filmvetítés az udvaron - Egy jó kis retro 

vígjáték  

A hűvösödő időre való tekintettel, a fázósabbak 

hozzanak plédet magukkal! 

Bővebb információ:  Borics Krisztina 

30/160 3214 

 

CSALÁDI EGÉSZSÉG ÉS 

SPORTNAP 

Helyszín: Táltos Lovaspanzió 

Bugac, Nagybugac 135. 

Időpont: 2018. szeptember 15. 

2018. szeptember 15-én szombaton 8:30-tól várja 

a Menő Menzák csapata a családok apraját-

nagyját egész napos rendezvényükre.  

Programok: 

8.30 Köszöntő, tájékoztatás 

8.45 A hamarosan Bugacon nyíló Shake Power 

Plate Mozgás Stúdió bemutatkozása 

9.00  A focit kedvelő gyerekeknek és 

családjaiknak folyamatosan mérkőzések 

kerülnek megrendezésre 

 

 

9.00 Egy Csepp Figyelem Alapítvány által 

szervezett egészségprogramok 

- egészségügyi szűrések 

- táplálkozási tanácsadás 

- játékos élelmiszerismeret, modern 

cukorhelyettesítők 

- egészséges nassolnivalók kóstolása 

- egészség-kvíz ajándékokkal 

12.30 Ebéd a Karikás Csárda közreműködésével 

14.30 Bugaci Futóhomok Ifjúsági Egyesület 

Judo     és Jiu-Jitsu Klub bemutatója 

15.00 Alakreform edzés és előadás Rubint 

Rékával 

16.30 Eredményhirdetés 

 

A Bugaci Óvodás és Általános Iskoláskorú 

Gyermekekért Alapítvány szeretettel várja az 

érdeklődőket. 

 

A rendezvény ingyenesen látogatható!  

http://www.bacskiskun.hu/oldalak/bacs-kiskunban-itthon-vagy-osztondij-palyazat
http://www.bacskiskun.hu/oldalak/bacs-kiskunban-itthon-vagy-osztondij-palyazat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


