
 

 

 

 
 

 

TISZTELT BUGACI ÉS BUGACPUSZTAHÁZI 

LAKOSOK! 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

2019. október 13. napján tartandó választásával 

összefüggésben a Helyi Választási Bizottság a 

szavazólapok adattartalmát az alábbiak szerint jóváhagyta: 

BUGAC településen a polgármesteri szavazólap 

adattartalma: 

Déri Csaba    független jelölt 

Szabó László    független jelölt 

A helyi önkormányzati képviselői szavazólap 

adattartalma: 

Kiss József Adorján  független jelölt 

Kósa István   független jelölt 

Déri Csaba   független jelölt 

Mészáros-Kósa Adrienn független jelölt 

Néma József   független jelölt 

Vaska-Potharn Attila  független jelölt 

Mihály József  független jelölt 

Endre Gábor    független jelölt 

Szatmári István József  független jelölt 

Kovácsné Kiss Éva  független jelölt 

Petrovics István  független jelölt 

BUGACPUSZTAHÁZA településen a polgármesteri 

szavazólap adattartalma: 

Kerekes László Zoltán független jelölt 

A helyi önkormányzati képviselői szavazólap 

adattartalma: 

Válik Gyöngyi Ilona  független jelölt 

Szabó Attila Tiborné  független jelölt  

Gulyás Imre    független jelölt  

Csík Attila    független jelölt 
Mayer Ferenc 

jegyző 

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

JELÖLT BEMUTATKOZÓ 

VÁLASZTÁSI GYŰLÉST 

tart, melyre 

TISZTELETTEL MEGHÍV 

minden választópolgárt és jelöltet 

2019. október 7-én /hétfőn/ 

18.00 órára a 

KÖZSÉGI MŰVELŐDÉSI HÁZBA. 

A választási gyűlésen lehetőséget kapnak a 

település polgármester- és képviselő-jelöltjei a 

bemutatkozásra. 
 

Várunk minden érdeklődőt! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
TESTÜLETI ÜLÉSEN HOZOTT DÖNTÉSEK: 

A szeptember 04-ei testületi ülésen történt, a testület 

elfogadta: 

 az ÁMK beszámolóját a 2018. évi munkájáról 

 az AranyLó Bugac Önk. KFT beszámolóját a 2019-es 

év első félévéről, melyből kiderült, hogy ezen időszak 

alatt 8.582.369 Ft bevételt és 6.424.270 Ft kiadást 

realizált, melyből 1.792.430Ft-ot felújításokra, 

karbantartásokra és eszközvásárlásra költött. Így 

pénzkészlete 2.158.099 Ft-al nőt. 

 a Települési arculati Kézikönyvet és a településkép 

védelméről szóló rendeletet 

 a tájékoztatót a településeink egészségügyi ellátásáról. 

Melyből kiderült, hogy jogerőssé vált a megépült 

központi orvosi rendelő használatba vételi engedélye. 

Ezek után nyílt lehetőség az orvosi, fogorvosi és 

védőnői rendelők működési engedélyek módosítására, 

ami kb 3-4 hetet vesz igénybe. A védőnő és a fogorvos 

kérelmét már beadta az önkormányzat, az orvosok 

kérelmét maguk az orvosok nyújtják be, mivel 

vállalkozóként dolgoznak. A doktor úr kérelmének 

elkészítése folyamatban van, hogy mielőbb 

megtörténhessen a költözés az új rendelőbe, amelyet 

ingyenesen biztosítunk az orvosok számára, még a rezsi 

költséget is átvállalva. Közben a doktornő 2 hónapra 

szabadságra ment, az ő működési engedélyének 

módosítását a visszaérkezése után tudjuk intézni. 

Célunk, hogy mielőbb, amint a 3 módosítás jogerős lesz, 

megtörténjen az átköltözés, hogy a lakosok az új 

rendelőkben vehessék igénybe az ellátásokat. 

A testület 2019. augusztus 26-i rendkívüli ülésén döntött 

arról, hogy a Magyar Falu Program keretében, minden 

lehetséges forrást összevon és csak egyetlen célterületre, 

belterületi utak portalanítására nyújt be pályázatot, 
mivel belterületi utak építésére hosszú évek óta ez az 

egyetlen kiírásra került pályázat. Ez a beruházás építési 

engedélyhez kötött, melyhez terveket kellett készíteni. A 

munka megkezdése előtt mérlegelni kellett, hogy mely 

utcák portalanítása történjék meg a következő ütemben. 

Elsőként a mindkét oldalon lakott Hunyadi utca főutca 

felőli első részét tartottuk a legfontosabbnak az 

iskolaidőben lévő forgalom miatt, majd az Orgoványi utcát, 

mely a templom előtti meglévő út által így közvetlen 

kapcsolatba hozható a főutcával. Megrendeltük a Hunyadi 

utca terveit a Rövid utca kereszteződéséig és az Orgoványi 

utcáét, két szakaszra bontva, mert nem volt előre látható, 

hogy az újfajta hígított bitumenes záró réteggel ellátott 

útból hány métert lesz lehetőségünk majd megépíteni. 

A tervek ismeretében kért árajánlatok alapján, a reálisan 

elnyerhető keret, 530 méter út megépítését teszi lehetővé, 

így a Hunyadi és az Orgoványi utca teljes szakaszának 

megépítését nem futja az elnyerhető összeg.  



Ezek alapján a testület úgy döntött, hogy a pályázatát a 

Hunyadi utca Rövid utcáig tartó szakaszára és az 

Orgoványi utca Alkotmány utca és a víztorony közig tartó 

szakaszára nyújtja be. A Magyar Falu Program várhatóan 

jövőre is folytatódik, terveink szerint továbbra is csak 

belterületi utak építésére kívánunk majd pályázni, minden 

elnyerhető forrás erejéig. Jövő évi célunk, befejezni az 

Orgoványi utcát, valamint további terveket készíteni, 

melyek alapján, sikeres pályázatok esetén újabb utcákat 

tudunk majd építeni. A jelenlegi pályázatról várhatóan 1-2 

héten belül döntés születik 
Szabó László 

KITÜNTETETTEK 2019. 

Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi 

Önkormányzat 2019. augusztus 20-án tartotta az 

Államalapítás évfordulójára rendezett ünnepségét a Szent 

István Parkban. Az eseményen sor került ünnepi 

megemlékezésre, az Új kenyér áldására, a „Bugac 

Díszpolgára” és a „Bugac Községért” kitüntető címek 

átadására. 

 „Bugac Díszpolgára” kitüntető címben részesült: 
Fekete József 

(nyugdíjas pedagógus) 

a bugaci gyermekek nevelésében végzett munkájáért- azon 

élmények és értékek átadásáért, amelyre több generáció 

példaként és nagy tisztelettel emlékezik, 

 Bugac több évtizedes múltjának fotódokumentációkban 

történt megörökítéséért, 

 településünk közösségi életében vállalt aktív szerepéért: a 

Társult Képviselő-testületben nyújtott sokéves, hasznos, 

segítő tevékenységéért. 

 „Bugac Községért” kitüntető címben részesültek: 

Varga Klára és Juhász Barbara 

(Női Sakk Magyar Válogatott tagjai) 

akik kiemelkedő sportteljesítményükkel és tanulmányi 

eredményükkel öregbítik községünk hírnevét, sportolói 

tevékenységükkel példát mutatnak és ösztönzik a fiatalok 

generációit a céljaik elérésében. 

György László 

(fafaragó) 

aki értékes munkásságával hozzájárul településünk 

hírnevének erősítéséhez, és színvonalas alkotásaival teszi 

szebbé köztereinket és intézményeinket. 

 „Bugac Nagyközség Polgármesterének” kitüntető díjban 

részesültek: 

Dr. Mészáros Gyula  

a közösségi életben betöltött szerepéért, a település 

érdekében végzett önzetlen munkájáért. 

Bálint Dezső 

a község sportéletében végzett, önzetlen, segítő 

munkájáért, a Bugac Községi Sportegyesületben betöltött 

társadalmi szerepéért, a labdarúgó-utánpótlás nevelésében 

nyújtott nélkülözhetetlen tevékenységéért. 

Gratulálunk, s további sok sikert kívánunk!  
Szabó László 

ÉRTESÍTÉS 

Értesítjük Tisztelt Felhasználóinkat, hogy 

2019. szeptember 19. és 25. között, 

a települést ellátó ivóvíz-gerincvezetékek 

karbantartási munkáit végezzük. 

A munkavégzés ideje alatt a délelőtti órákban, a 

vízszolgáltatás időszakosan s zün e t e lh e t . 
Köszönjük szíves megértésüket! 

Kapcsolattartás, tájékoztatás: 

Csáki Gábor, BÁCSVÍZ Zrt.  

(+36-70-933-7517) 

 

 
 

VÁLTOZÁS A SZELEKTÍV HULLADÉK 

GYŰJTÉSÉBEN !  

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a nem 

rendeltetésszerű használat miatt áthelyezésre 

kerülnek 2019. szeptember 23-tól az iskola utcájában 

lévő szelektív hulladékgyűjtő konténerek a 

Polgármesteri Hivatal épülete mellé, a Kada Elek 

utcába, a térfigyelő kamera alá. 

A szelektív edényzetekbe csak az előírásoknak 

megfelelő hulladékok kerülhetnek! 

Ezeket a szelektív konténereket csak a lakosság 

használhatja, közületek számára tilos!  

Bárminemű kommunális hulladék lerakása a 

konténerek mellé tilos, még a szolgáltatótól vásárolt 

(zöld) zsákban sem. 
 

 
Szabó László 

 

MÉZ FELAJÁNLÁS 

Közeledik a decemberi hónap! Már-már hagyománnyá 

vált, hogy minden évben kínálunk a gyerekeknek 

mézeskalácsházikó építő programot. Negyedik 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 
 Tóth Ilona Krisztina 



INGYENES SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM 

INDUL! 

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 

EFOP-1.5.3.-16-2017-00009 sz. projektjének keretében 

Ki vehet részt a tanfolyamon? 

Te is! Ha megfelelsz az alábbi feltételeknek: 

 Iskolai végzettség nem szükséges 

 Betöltött 18. életév és 65 év alatti életkor (a jelentkező 

nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel 

tanulói/hallgatói jogviszonyban),  

 Bejelentett munkahellyel nem rendelkezik kivétel ez 

alól a közfoglalkoztatás, 

 Magyar állampolgárság 

 A jelentkező nem vesz részt jelenleg államilag vagy EU-

s forrásból finanszírozott digitális kompetencia-

fejlesztésre irányuló informatikai képzésen 

Milyen hosszúak a képzések? 

Kettő tanfolyam indul, mind a kettő 50 órás. A képzések 

délutánonként 17.00-órás kezdéssel kerülnek megrendezésre 

hetente 2 vagy 3 alkalommal a jelentkezők igényeihez igazodva. 

Mennyibe kerül a képzés? 

A képzés Európai Uniós forrás terhére valósul meg (EFOP-

1.5.3.-16-2017-00009) ezért a jelentkezőnek ingyenes a 

képzésen való részvétel! 

Hol kerül megrendezésre a képzés? 

Bugacon a Könyvtárban. 

Hol és meddig lehet a képzésre jelentkezni? 

A Szociális Szolgáltató Központban (6114 Bugac, Béke u. 4.) 

személyesen, vagy a 76/372-512 és a 06-70/453-7091 

telefonszámokon az intézményvezetőnél (Rádiné Tabi Anita) 

lehet. 

A tanfolyam időpontjai a jelentkezőkkel történő egyeztetést 

követően kerülnek meghatározásra. 

A tanfolyamok 10 fő részvételével indulnak. 

Rádiné Tabi Anita 

Idősek világnapja és a Szociális Szolgáltató Központ 

megalakulásának 35. évfordulója alkalmából 

a Szociális Szolgáltató Központ munkatársai szeretettel 

meghívnak 

minden kedves Ünnepeltet és érdeklődőt 

2019. október 01.(kedd) a Rigó József ÁMK Művelődési 

Házba 

14.30 órakor az Idősek Világnapja alkalmából rendezett 

Ünnepségre, 

valamint az utána tartandó ünnepi  

„intézményi születésnapi” vacsorára 

2019. október 02. (szerda) a Rigó József ÁMK Művelődési 

Házba 

08.30-14.00 óráig tartandó „Egészségnapra” az előző évekhez 

hasonlóan szűrővizsgálatokra 

2019. október 07. (hétfő) napján 

16.00 órakor Bagyinszki Zoltánné idősügyi szakértő, 

egészségfejlesztő-mentálhigiénikus előadása „Nem vagy 

egyedül” címmel, 

kérdések és válaszok a demenciáról, az időskori szellemi 

hanyatlásról 

17.00 órakor az előadás után svédasztalos vendéglátás 

2019. október 08. (kedd) napján 

10.00 – 14.00 óráig szemészeti szűrővizsgálat 

15.00 óra szakorvosi előadás 

16.00 óra Szekeres Bernadett diatetikus előadása 

közben a félegyházi Natura Bolt (Szekeresné Piroska) 

termékbemutatója vásárlási lehetőséggel 

Jelen meghívó előzetes tájékoztató jellegű, a részletes programokról 

szóróanyagot küldünk, illetve a kifüggesztésre kerülő plakátokon 

tájékozódhatnak. 

Rádiné Tabi Anita 

Köszönet… 

Hálatelt szívvel mondunk ezúttal is köszöntetet mindazoknak az 

önzetlen segítőknek, akik számos természetbeni adománnyal 

halmozták el és áldozatos munkájukkal segítették az 

 augusztus 7-i Hittanyai tábornapunk szebbétételét. 

Tarjányi Tibor, Válikné Terike, Jegyesné Irénke, Balogh István, 

Kovács Ferenc, Fekete Katalin, Flóringné Irénke, Tajti Család, 

Szabó Péter, Juhászné Marika, Csimáné Juliska,  

Deliné Rózsika, Zöldág Család, Mészáros Erzsike, Kovács Kati, 

Virágné Éva, Feketéné Marika, Szűcsné Ági, Tóthné Margó, 

Horák Szilvi, Bozorádiné Klári, Horákné Irénke, 

Flóring Tünde, Seres Rozika, Retkesné Klárika, Királyné Szilvi, 

Pintérné Herminka, Bihalné Edit, Szabó Antal és Családja, 

Marótiné, Győriné, Kovács Terike, Borics Család, Kovács 

Zoltán, Horák Zsolt, Czinkóczi Család, Görög Család, Szabó 

Család, Misi süti, Szalai bolt, 

75. önkiszolgáló bolt, Önkormányzat, Bugaci Egyház Község. 

Továbbra is számítunk a segítségükre. 

 A Jó Isten áldása kísérje mindannyiunk életét! 

Táborozók, Szervezők 

Lovas Családi Nap 

2019. SZEPTEMBER 22-ÉN 

Helyszín: Táltos Lovaspanzió 
 

1000 Lovastorna bemutató 

Gyermek lovas ügyességi verseny bemutató 

Western lovasbemutató 

Díjlovagló bemutató 

1115  2019 évben szeptember 12-15-én Drebkauban 

megrendezett 

kettesfogathajtó világbajnokságon részt vett magyar 

csapat fényképes élménybeszámolója (ifj. Dobrovitz 

József, Hölle Martin, Oszterág Kristóf) 

Ebédszünet 

A finom ételekről az Abonyi Fogadó gondoskodik 

1315 ifj. Juhász László lovas kiképző és kaszkadőr 

bemutatója 

Hamza Viktória szabadidomító bemutatója  

(3 póni + 1 kutya) 

1415 Kettes- és négyesfogat bemutató hajtás kombinált 

akadálypálya maraton kocsival 

Eredményhirdetés 

1545  Csikós bemutató 

Állandó programok: 

 Büfé üzemel 

 szalma ugrálóvár 

 kézművesfoglalkozás 

A rendezvényen kép- és hangfelvétel készül, amelyet a szervező a Bugac 

Nagyközség Önkormányzat weboldalán, közösségi média felületein és 

kiadványaiban felhasználhat! Az adatkezeléssel kapcsolatos további 

tájékoztatásért keresse fel a www.bugac.hu linket! Abonyi Imre 

Fogathajtó és Lovas Sport Egyesület szervezésében. Társadalmi 

szerepvállalás erősítése és helyi közösségeink fejlesztése Bugacon 

          EFOP-1.3.5-16-2016-00510 

Közhírré tétetik, hogy Alsómonostoron Szüreti Mulatság 
készülődik. Lesz ott minden, ami a vigassághoz kell, ha 
lemaradnak róla, egy évet várni kell. Fiatal és öreg mind 
összegyűlik rája, jöjjön el hát október 19-én a  
Szüreti felvonulásra és az azt követő bálra! 



 


