
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TISZTELT BUGACI 

BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 

 

MEGHÍVÓ 
 

Emlékezzünk együtt  
az 1956-os forradalom hőseire! 

 

Az 1956. évi forradalom és szabadságharc 

tiszteletére Fáklyás felvonulást szervezünk 2018. 

október 23-án, kedden 17 órától a Művelődési 

Háztól az Emlékműig, ahol elhelyezzük 

tiszteletünk jelképeként koszorúinkat. 

„Ott hol mondhatja: szabad vagyok, 

Ott hazáját fogja találni minden ember.” 
Eötvös József 

Szabó László                                 Kerekes László Zoltán

 

TANKÖNYVTÁMOGATÁS 

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy Bugac és 

Bugacpusztaháza Községek Társult Önkormányzata 

2018-ban is tankönyvtámogatásban részesíti a közép- 

és felsőfokú tanulmányokat folytató gyermekeket. A 

szakmunkástanulók és középiskolások egyszeri 3000,-

Ft, a főiskolán, egyetemen (nappali) tanulmányokat 

folytatók egyszeri 5000,-Ft támogatásban részesülnek. 

A kifizetés 2018. október 29-30. (hétfő-kedd) történik, 

2018/2019 tanévre vonatkozó, 30 napnál nem régebbi 

iskolalátogatási igazolás becsatolásával, a Hivatal 

Pénztárában (emeleten) naponta 9-15 óráig. 

BURSA HUNGARICA 

Bugac és Bugacpusztaháza Községek Önkormányzatai 

csatlakoztak a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszeréhez. 

Tájékoztatjuk a felsőfokú tanulmányokat folytató 

hallgatókat, illetve végzős középiskolai tanulókat, akik 

Bugac és Bugacpusztaháza községben bejelentett 
lakóhellyel rendelkeznek, hogy pályázatukat 2018. 

november 06. napjáig nyújthatják be. A pályázattal 

kapcsolatban információ a szociális ügyintézőnél kérhető 

vagy www.emet.gov.hu/hatter1/bursa_hungarica/ 
honlapon található. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ 

Tisztelt Segítőink, Támogatóink! 

Idén augusztus 10-11-12-én került megrendezésre a 

Kurultaj-Magyar Törzsi Gyűlés, a Hun és Türk tudatú 

népek legnagyobb seregszemléje, Európa legnagyobb 

hagyományőrző rendezvénye. Az esemény a 10 éves 

évfordulóhoz méltón, hatalmas sikerrel zárult. A 

rendkívüli hőség ellenére is közel kétszázezren 

látogattak el Bugacra és ünnepeltek velünk azon a 

hétvégén. Ez a siker nem kis részben azoknak a 

támogatóknak is köszönhető, akik adományukkal vagy 

önkéntesként a rendezvény során jelenlétükkel 

segítették a rendezők munkáját. 

A Turán Szövetség és a Magyar- Turán Közhasznú 

Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik 

áldozatvállalásukkal segítették a rendezvény 

megvalósítását, szép példát mutatva a magyarságnak az 

összefogásra. Ebből az alkalomból Bugac 

önkormányzatával közösen díszvacsorát adunk az 

önkéntes segítőknek, támogatóknak. 

A díszvacsora időpontja: 

2018. október 12. (péntek) 

Helyszíne: Karikás Csárda, Bugac puszta, 

a Kiskunsági Nemzeti Park bejáratánál 

GPS koordináták: N46°40’07;E19°38’05 

Az estre 17:30 órától gyülekezünk. 

18:00-tól köszönetnyilvánítások, majd vacsora. 

Az est 20:00 óra körül zárul. 

Minden segítőt, támogatót tisztelettel várunk! 

Magyar-Turán Alapítvány   Bugac Nagyközségi Önkormányzat 
 

ÉRTESÍTÉS 

Értesítjük a lakosságot, hogy 2018. október 13-án 

/szombat: munkanap/ 

AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

zárva tart! 

Mayer Ferenc 

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. október 
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http://www.emet.gov.hu/hatter1/bursa_hungarica/


jegyző 

PAPÍRGYŰJTÉS 

A Rigó József Általános Iskola PAPÍRGYŰJTÉST 

szervez. 

A papírhulladékot november 5-9-ig várjuk az iskola 

udvarán elhelyezett konténerbe!!! 

Köszönjük, ha a közös hulladékgyűjtéssel 

támogatja intézményünk működését! 

                                                                                                                        
Az iskola vezetősége 

Aktualitások az iskolából…. 

A 2018/19-es tanévtől az államilag fenntartott 

iskolákban bevezetésre került a digitális napló. Azok a 

Szülők, akik nem kapták meg e-mail címükre a 

belépési kódokat, délutánonként 16 óráig keressék 

Scholtz Brigittát, akitől átvehetik azokat. 

 Iskolánkban 2018. október 12-én pénteken 

fényképezkedés lesz. 

 Október 13. szombat: munkanap (hétfői órarend) 

 Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap: október 26. 

péntek- az őszi szünet utáni első tanítási nap: 

november 5. hétfő 

Az iskola vezetősége 
 

BABA-MAMA KLUB 

Kedves Édesanyák! 

Sok szeretettel várok mindenkit az október 1-től 

induló BABA-MAMA KLUBBA.   

Köztünk a helyed, ha várandós vagy, ha otthon vagy 

csecsemőddel, 1-3 éves gyerkőcöddel és egy kis 

kikapcsolódásra vágysz, ha kicsit kimozdulnál a szürke 

hétköznapokból.  

Célom az egészségtudatosság fejlesztése, szülői 

szerepekkel kapcsolatos ismeretek bővítése, prevenció 

fontosságának hangsúlyozása. 

Látogass el még pocakban lévő / kúszó-mászó/ totyogó 

/futkározó gyermekeddel együtt SZERDA 

délutánonként 16:00-18:00-ig a Művelődési Házba. 

 
Péter-Szabó Anna 

védőnő 

MÉHNYAKSZŰRÉS 

 

Kedves bugaci, bugacpusztaházi lakosok! 

 

Értesítem a női lakosságot, hogy 2018.11.07-én és 

2018.11.21-én, 8-12 óráig méhnyakszűrés lesz az 

Egészségházban (Bugac, Béke u. 4).  

A méhnyakszűrés ideje alatt lehetőség lesz vércukor, 

vérnyomás mérésére is. 

A vizsgálatra hozzanak magukkal TAJ-kártyát és 

lakcímkártyát. 

 

Szeretettel várok mindenkit! 
Péter-Szabó Anna 

védőnő 
MÉZ FELAJÁNLÁS 

Közeledik a decemberi hónap!  

Már-már hagyománnyá vált,  

hogy minden évben kínálunk a gyerekeknek 

mézeskalácsházikó építő programot. Harmadik éve, hogy 

mi készítjük el hozzá a mézesformákat. Több mint 2000 

darab karácsonyi mézest gyúrunk be ilyenkor, melyet a 

gyerekek nagy örömmel építhetnek össze, dekorálhatnak 

ki. Novemberben szeretnénk megsütni a formákat, amihez 

egy kis támogatást kérnénk, azoktól, akiknek leledzik 

otthon egy kis méz, és szívesen hozzájárulna vele a 

programunkhoz. Nagyon megköszönnénk, hiszen egy 

fontos alapanyaga a mézeskalácsnak, és tudjuk, hogy 

legfinomabb méz, a házi méz!  Aki esetleg nem mézzel, 

de tojással, liszttel vagy margarinnal tudna hozzájárulni 

programunkhoz, azt is nagyon nagy köszönettel 

fogadnánk! 

Rigó József ÁMK Művelődési Ház 

 Borics Krisztina 

KÖTŐ-HORGOLÓ KLUB 

Újraindul a kötő-horgoló klub a Művelődési Házban!!! 

Nagyon sok szeretettel várjuk az újakat, és azokat is, akik 

már tudják a kötés, horgolás fortélyait, így tudásukat 

átadhatják a még tanulóknak. Jöjjenek, jöjjetek bátran, 

egy kis délutáni kikapcsolódásra! 

Jelentkezni lehet: a Művelődési Háznál, Borics 

Krisztinánál (30/160 3214) és Lesták Sándorné Évikénél 

(70/374 0031) 

Várunk mindenkit szeretettel! Első alkalom: október 17. 

(szerda) 17 óra! Aki szívesen jönne, de nem jó neki az 

időpont, kérem az is jelentkezzen! 

 

FELHÍVÁS! 

VESZETTSÉG ELLENI VÉDEKEZÉS 

 

A BKMKH Kiskunfélegyházi Járási Hivatala, mint 

elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hivatalból 

eljárása keretében a veszettség elleni védekezés részletes 

szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 8. § 

(5) pontja alapján Kiskunfélegyháza Járás területén, így 

Bugac közigazgatási területén is 

2018. szeptember 29. napjától számított 21 napig 

(október 19-ig) ebzárlatot és legeltetési tilalmat 

rendel el. 

A helyi vakcinázási kampány megkezdésétől számított 

huszonegy napig az ebeket megkötve, vagy zárva kell 

tartani és csak pórázon lehet közterületre vinni. A jelzett 

időszak alatt a kezelt területen TILOS a legeltetés! Ezek 

a korlátozó intézkedések elsősorban a vakcinázás 

hatékonyságát segítik azzal, hogy a kóborló ebek vagy 

legelő állatok ne vehessék fel a róka számára kihelyezett 

csalétkeket. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon 

élő vagy háziállatot talál, a tetemet hagyja érintetlenül, és 

haladéktalanul értesítse a legközelebbi állatorvost, a helyi 

önkormányzatot vagy vadásztársaságot. 



SZÜRET-BESZÁMOLÓ 

A Rigó József ÁMK Művelődési Ház és a Bugaci 

„Futóhomok” Ifjúsági Egyesület 2018. szeptember 

29-én rendezte meg a hagyományőrző Szüreti 

Mulatságot Bugacon. 

A szüreti felvonulás 15 órakor kezdődött. 

Köszönjük minden felvonuló fogatosnak, 

csikósnak és mezőgazdasági vagy egyéb jármű 

vezetőjének és utasainak, minden kínálásban 

segítőnek, hogy idén is egy igen látványos, szép 

menetet tudtunk szervezni a résztvevőkből.  

Az egész település nevében köszönjük a 

muzsikálást a felvonulás alatt Vaska-Potharn 

Attilának, Seregély Jácintnak, Seregély 

Renátónak! 

Köszönjük Rádiné Tabi Anitának és Rádi 

Róbertnek, hogy elfogadták felkérésünket a bíró és 

a bíróné tisztjére. 

Köszönjük Kunszabó Feri bácsinak, a Lovassport 

Egyesületnek, a Puszta Kft.-nek, Tímár Imrének, 

Tóth Bélának, Horák Zsoltnak, hogy a bírópár és a 

csőszök részére biztosították a fogatokat, a 

lovakat. 

Némethné Klárinak és családjának, hogy 

koordinálták a felvonulás alatt a kínálást.  

17 órakor a Hivataltól a Művelődési Házig 

nagyszámú közönség kísérte a menettáncosokat a 

főutcán. Köszönjük mindazoknak, akik 

felkészültek a csodás tánccal, viseletet öltöttek és 

megörvendeztették a közönséget táncukkal. 

Nagy-nagy köszönet Falusi Zsanettnek és Falusi 

Henriettnek a felkészítésért, valamint, hogy 

sokadik éve vállalják ezt a nemes feladatot. 

18 órától a Művelődési Ház udvarán kulturális 

műsort láthattak az érdeklődők a színpadon, 

köszönjük a fellépést a Nyuszi csoportos 

óvodásoknak, és felkészítőjüknek Takácsné Vörös 

Ibolya és Szeleczki Brigitta óvónéniknek, a 

Kálmán Lajos Népdalkörnek, valamint a Felnőtt 

néptáncos csoport táncosainak.  

Ezek után hirdettük ki 2018 Szüret szépét, 

valamint a Muslinca királyt. Győzteseink Ficsórné 

Arany Andrea és Lovas Norbert. Gratulálunk 

nekik!  

19 órától Bozsó József és Steinkohl Erika repített 

bennünket a jó hangulatú operettek világába. 

Köszönjük nekik, hogy ellátogattak hozzánk. 

Külön köszönetet szeretnénk mondani a 

rendezvénysátor hangosításáért Kósa Istvánnak. 

Köszönjük Rehák Barbarának és Ficsór Istvánnak, 

hogy egész délután konferálta programjainkat! 

Köszönet illeti a Rigó József ÁMK Óvodájának 

dolgozóit, a Nagycsaládos Egyesület tagjait, a 

Misi süti dolgozóit, továbbá a 

Mozgáskorlátozottak Bugaci Egyesületének és a 

Futóhomok Ifjúsági Egyesület tagjait, hogy a 

borudvarban finom ételekkel és italokkal kínálták 

vendégeinket.  

Köszönjük Gilicze Istvánnak, Mészáros 

Józsefnek, és a Bugaci Polgárőr Egyesületnek, 

hogy biztosították a felvonulás menetét.  

Köszönjük a kézműves foglalkozást tartó tanár 

néniknek, Feketéné Papp Évának, Scholtz 

Brigittának, Molnár Ágnes Lottinak! Köszönjük 

továbbá a borkóstolóhoz kapott felajánlást Endre 

Imrének és Dobszai Csabának. A bor mellé 

fogyasztott pogácsát a Félegyházi Kenyérgyárnak 

kell megköszönnünk. 

Szeretnénk megköszönni Szeleczki Sándornak és 

Szabó Dánielnek, hogy fotóival megörökítette 

nekünk a Bugaci Szüreti Mulatságot. 

Tovább sorolva a rendezvény támogatóit, segítőit, 

köszönetet szeretnénk még mondani: KicsiManó 

munkatársainak, Hegedűs Lászlónak, a Bugaci 

Önkormányzatnak, Dávidné Borics Andreának, 

Dávid Ervinnek, Borics Mariannának, Czinkóczi 

Istvánnak, Dancsecs Hajninak, Fehér Vilmosnak.  

Köszönetet szeretnénk még mondani, Mészárosné 

Gizikének és családjának, valamint a 

Polgármesteri Hivatal brigádjának, Lesták 

Lászlónak, Dávid Ervinnek, Burján Istvánnak, 

Somogyi Szilveszternek, Papp Lászlónak, és a 

vasárnapi takarításhoz a sok segítséget Feketéné 

Hoffman Katinak, Hajagos Icunak, Tarjányi 

Margitnak, Kristóf Juditnak, és Rokolya 

Györgynének. 

Az udvaron 100 évvel ezelőtti szüreti hangulatban 

fotóztuk vendégeinket. Részükre hamarosan sor 

kerül a fotók email-ben, közösségi hálón történő 

továbbítására. Köszönjük a fotózásban a segítséget 

Szabó Dánielnek.  

Minden kedves vendégnek köszönjük, hogy ismét 

ellátogattak hagyományőrző programunkra, 

reméljük, hogy ez alkalommal is jól szórakoztak a 

Szüreti Mulatságon és jól kitáncolták magukat a 

hajnalig tartó bálban.  

Rigó József ÁMK Művelődési Ház 

 Borics Krisztina 



LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS 

Bugac Nagyközségi Önkormányzat Szociális 

Bizottsága a 2018. szeptemberi ülésén döntött a 

lakásépítési, lakásvásárlási és egyéb lakásépítési 

munkálatok végzése céljára adható támogatásra 

benyújtott kérelmekről. Ebben az évben 6 kérelem 

felelt meg a támogatás megállapításához szükséges 

helyi rendeletnek. Így a bizottság a költségvetésben 

biztosított összegből 400.000,-Ft-ot osztott szét. 

KÖSZÖNTÖTTÜK AZ IDŐSEKET 

Az ENSZ Közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 

01-jét az idősek világnapjává. Ebből az alkalomból 

köszöntöttük a településen élő idős embereket.  

2018. október 01. napján, délután a Szociális 

Szolgáltató Központ ünnepi műsort szervezett a Rigó 

József ÁMK Művelődési Házban.  

Az ünnepséget Szabó László Polgármester Úr nyitotta 

meg. Az ünnepi hangulat megteremtésében és a 

rendezvény színvonalának emelésében fellépésükkel, 

műsorukkal segítségünkre voltak: 

Kálmán Lajos Népdalkör és Citerazenekar, 

Herbály Jánosné Jolika néni, 

Lesták Sándorné Éva néni, 

Rigó József Általános Iskola 4. osztályos tanulói 

Felkészítő tanár: Fodor Béláné 

Rigó József ÁMK Óvoda Nyuszi csoportból a 

Nagycsoportosok 

Felkészítő óvónénik: Takácsné Vörös Ibolya és 

Szeleczki Brigitta 

Záró műsorszámként „Táncdalfesztivált” láthattunk 

a Békéscsabai Jókai Színház művészeinek előadásában 
 

Ezúton mondunk köszönetet minden kedves 

fellépőnknek műsorukért, a hangulatért, azért, hogy 

ismét számíthattunk Rájuk és velünk voltak ezen a szép 

napon!!! 

A műsor után vendégül láttuk mindazokat, akik 

megtiszteltek azzal, hogy eljöttek az ünnepségre, és 

velünk töltötték a délutánt. 

Köszönjük a támogatást, amit a vendéglátáshoz 

kaptunk: 

a Fornetti Kft-nek, 

Borics Zoltánnak, 

Szalai Istvánnak, 

Kullai Enikőnek (Vitaminsarok zöldségbolt) 

Hársfa Boltnak, 

Börcsök Erzsébetnek, 

Juhászné Kovács Katalinnak, 

Integrál Zrt. 75. sz. Önkiszolgáló boltnak, 

Jolafruct Kft (Jakabszállás) Tánczos Lászlónak 

VIP314 KFT az „EZ VÍZ” tulajdonosa 

Rádiné Tabi Anita 
intézményvezető 

 

Ami nem adatott meg fiatal éveinkben 

Fizikai fáradságunkat félretéve, egészségi 

állapotunkat figyelembe véve, nem megterhelő 

programok keretén belül gyönyörködtünk 

„Csodaszép Magyarország” természeti 

szépségeiben, az emberi alkotások több százéves 

remekműveiben, a határt átlépve e sokat 

szenvedett nemzet ott élő magyarjainak, 

magyarságukat megőrző lakóiban és a táj 

vonzásában. Ma is felejthetetlen élményt nyújtó 

látni- és érezni való várja a nyitott szívű turistákat. 

Ma is miénk! 

Augusztus 30-án Pannonhalmán a Főapátság 

ámulatba ejtő építészeti emlékei, a Szent Márton-

hegy borvidékei, a Főkönyvtár impozáns 

épületének több ezer kötetes termei, az ég és föld 

ajándékát adó bor készítésének folyamata, a 

gyógynövénykertészet, csak volt a miénk, ami 

egyetlen nap láthatóvá vált. Augusztus 31 – 

szeptember 2-ig 3 nap Kárpátalján. „Isten nem tett 

ígéretet arra, hogy kiemel a nehéz helyzetből, azt 

viszont ígérte, hogy átvezet rajtuk.” Ez az ígéret 

adott erőt Kárpátalja lakóinak, hogy „mi nem 

megyünk el, ez a hely az otthonunk…” Őrzik a táj 

minden négyzetméterét, templomait, várakat és 

romokat, kulturális hagyományokat – néptánc – 

hozzájuk kapcsolódó eseményekkel igazolva, 

hogy a magyar nép történelmének nagyon fontos 

részei. 

Beregszász-Munkács-Bene-Csetfalva-

Mezőgecse-Sipot-vízesés. Sajnos mindebből ma 

„amit a szív felfoghat magába, sajátunknak csak 

annyit mondhatunk” 

Köszönjük az „Együtt Egymásért” Nyugdíjas 

Klubnak, Lantosné Magdikának, az Ipartestületből 

Jánosnak, Tündének, Tibornak, hogy részesei 

lehettünk a felejthetetlen 4 napnak. 

 
Lesták Sándorné 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


