
 
 

 

 
 

 

TISZTELT BUGACI ÉS BUGACPUSZTAHÁZI 

LAKOSOK! 

Meghívó 

Emlékezzünk együtt az 1956-os forradalom hőseire! 

Az 1956. évi forradalom és szabadságharc tiszteletére 

fáklyás felvonulást szervezünk 

2019. október 23-án, szerdán 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 

VÁLASZTÁSI TUDNIVALÓK 

2019. október 13-án (vasárnap) helyi önkormányzati 

képviselő és polgármester választás kerül lebonyolításra 

Magyarországon. Levélben korábban minden választásra 

jogosult lakos tájékoztatást kapott arról, hogy melyik 

szavazóhelységben tudja leadni szavazatát. A szavazáshoz 

mindenkinek magával kell hoznia az érvényes személyes 

okmányait (személyigazolvány vagy jogosítvány vagy 

útlevél + lakcímkártya). Szavazni három szavazólapon kell, 

a polgármester személyére, a képviselők személyére és a 

megyei közgyűlés összetételére.  

Bugacon maximum 6 képviselőjelölt nevét jelölhetik meg. 

Ez azt jelenti, hogy kevesebb jelölés esetén is érvényes a 

szavazat, de ha többet jelölnek meg, akkor a 

képviselőjelöltekre leadott szavazatuk érvénytelen.  

Bugacpusztaházán maximum 4 képviselőjelölt nevét 

jelölhetik meg. Ez azt jelenti, hogy kevesebb jelölés esetén 

is érvényes a szavazat.  

A polgármesterjelöltek nevét tartalmazó szavazólapon 1 

jelöltre adhatnak szavazatot.  

A polgármesteri és képviselői szavazólapon is szereplő 

jelölt esetén mindkét szavazólapon adhat rá szavazatot.  

A választópolgár a jelöltek közül szabadon választhat, 

szavazatát nem kell arra a jelöltre leadni, akinek korábban 

aláírta az alánlóívet. 

A polgármesterjelöltek közül a legtöbb szavazatot kapó 

jelölt a nyertes. 

A képviselőjelöltek közül Bugacon a 6 legtöbb szavazatot 

kapott jelölt lesz képviselő.  

A megyei közgyűlési szavazólapon egy jelölőszervezetre 

adhatják le szavazatukat. 

Aki a megengedettnél több jelöltre szavaz, annak adott 

szavazólapon leadott valamennyi szavazata érvénytelen. 

Éljenek választási jogukkal és vegyenek részt a szavazáson. 

Mayer Ferenc 
jegyző 

 

 

 

 

 

 
 

 

TANKÖNYVTÁMOGATÁS 

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy Bugac és 

Bugacpusztaháza Községek Társult Önkormányzata 

2019-ben is tankönyvtámogatásban részesíti a nappali 

tagozaton közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató 

gyermekeket. 2019-től a szakmunkástanulók és 

középiskolások is egyszeri 5000,- Forint támogatást 

kapnak úgy, mint a  főiskolán, egyetemen tanulmányokat 

folytató hallgatók. 
 A kifizetés 2019. október 21-től – 2019. október 31-ig 
történik, 2019/2020 tanévre vonatkozó, 30 napnál nem 

régebbi iskolalátogatási igazolás becsatolásával a Hivatal 

Pénztárában (emeleten) naponta 9-15 óráig. 

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS 

A Belügyminisztérium települési önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

támogatás elnyerésére kiírt pályázaton Bugac 

Nagyközségi Önkormányzat 137 erdei m3 keménylombos 

tűzifa beszerzéséréhez 2.957.830,-Ft támogatásban, 

Bugacpusztaháza Község Önkormányzat 29 erdei m3 

keménylombos tűzifa beszerzéséhez 626.110,-Ft 

támogatásban részesült. Az önkormányzatoknak m3-

enként 1.000,- Ft + Áfa = 1.270,- Ft összegű önerőt kell 

biztosítania a tűzifa megvásárlásához, illetve a szállítási 

költség is az önkormányzatokat terheli. 

A támogatás igénylését a lakossági igényekhez igazítva 

előre hoztuk, így a kérelmeket 2019. október 31. napjáig 

lehet benyújtani a Bugaci Közös Önkormányzati 

Hivatalba.  

A tűzifát a támogatási kérelem elbírálása után 20 napon 

belül kerül kiszállításra- még az idei évben -. 

Kérelem nyomtatvány letölthető a www.bugac.hu 

oldalról, illetve személyesen kérhető az önkormányzati 

hivatal szociális ügyintézőjénél. 
Mayer Ferenc 

jegyző 

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  

2019. november 05. napjáig nyújthatják be. A pályázattal 

kapcsolatban információ a szociális ügyintézőnél kérhető 

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

található. 
 

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


LEZÁRULT A BUGACI KINCSESLÁDA-

PROJEKT 

Bugac Nagyközségi Önkormányzat EFOP-3.3.2-16-

2016-00104 azonosítószámú projektjének zárása 

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2018.02.01. és 

2019.07.31. között valósította meg EFOP-3.3.2-16-

2016-00104 azonosítószámú projektjét, melynek 

keretében gyermekek számára szervezett heti és havi 

rendszerességű foglalkozásokat, szakköröket, 

valamint nyári táborokat, versenyeket és 

témanapokat. A projekt megvalósításra elnyert vissza 

nem térítendő európai uniós támogatás összege 24,99 

millió Ft volt. 

Az EFOP-3.2.2-16-2016-00104 azonosítószámú, „A 

bugaci kincsesláda” c. projekt megvalósítása 2018.02.01 

és 2019.07.31. között zajlott le. 

A 24,99 millió forint európai támogatás segítségével 440 

különböző típusú program valósul meg Bugac 

településen. A programok résztvevői, több mint 500 

bugaci óvodás korú, és köznevelésbe résztvevő 

gyermekek, valamint egyes programelemek során a 

környező települések köznevelési intézményeinek tanulói 

voltak. 

Az Önkormányzat „A Bugaci kincsesláda” elnevezésű 

EFOP-3.3.2-16-2016-00104 pályázat nevét az óvodás-

iskolás gyermekek szülei többször hallhatták az elmúlt 

másfél évben. Nem véletlenül, hiszen ez a pályázat 

elsősorban településünk gyermekeinek kínált számtalan 

ingyenes, szabadidős tevékenységet, mindamellett, hogy 

6 másik iskola számára is elérhetővé tette Bugacot.  

A pályázat a következő eredményekkel zárult le: 

1. Az óvodai-iskolai nevelést, a szabadidő eltöltését 

a következő lehetőségekkel támogatta: 

 Óvoda: kézműves szakkör, foci szakkör, néptánc 

(összesen: 144 esemény) 

 Iskola: kézműves szakkörök, dráma szakkör, 

mozgásterápia, lovas szakkör (összesen: 246 

esemény) 

 6 ingyenes 5 napos bentlakásos tábor 

megszervezése az iskola pedagógusaival a Táltos 

Panzióban, összesen 180 férőhellyel 

 6 verseny szervezése (tanulmányi versenyek, 

sportesemények) 

 9 témanap megszervezése, melynek során 

bemutathattuk településünket a környező iskolák 

diákjainak. Egy-egy ilyen témanapon  140 

gyermek látogatott el Bugacra a környező 

településekről (Bócsa, Jakabszállás, 

Jászszentlászló, Petőfiszállás, Kiskunfélegyháza 2 

iskolája) 

2. A fenti programok szakmai finanszírozásán 

kívül anyagokat, eszközöket biztosítottunk a 

pályázatból több, mint 5 millió 400 ezer forint 

értékben a projekt megvalósításához. Többek 

között beszerzésre kerültek szekrények, 

szőnyegek, sportjátékok, könyvek, szakmai 

anyagok, kézműves alapanyagok 

 

A Kincsesláda-projekt helyben született. Itt írtuk, 

helyi igényeket mérlegelve, ötleteket meghallgatva, 

teammunkában, sok-sok energiával, azzal a 

szándékkal, hogy általa többet, jobbat, színesebbet 

adhassunk gyerekeinknek a helyi lehetőségekből. Sok-

sok ember munkája valósította meg, hiszen nemcsak 

megszervezni, lebonyolítani kellett, hanem 

dokumentálni is. A szakmai megvalósítók összesen 

közel 3.000 munkaórát dolgoztak ebben a projektben. 

A projekt hatásáról álljon itt néhány idézet a sokból 

azoktól a gyerekektől, akik más településekről érkeztek 

hozzánk és –képeslapon- leírták gondolataikat: 

 

„Ha tehetitek, látogassatok el mielőbb Bugacra, hogy 

részesei legyetek a „kincses ládának” !” 

„Közelebb kerültünk a természethez és újból 

felfedeztük őseink múltját és hagyományait.” 

„Mindenkinek ajánljuk, hogy látogasson el Bugacra!” 

„Nagyon jó volt itt nekünk!” „Bármikor visszajönnénk!” 

„Köszönjük, hogy részt vehettünk a programon!” 

„Reméljük, még lesz lehetőségünk eljönni a családdal 

és a barátokkal…!” 

Szeretnék köszönetet mondani az iskola és az óvoda 

vezetésének, pedagógusainak az együttműködésért, 

koordinálásért, a polgármesteri hivatal dolgozóinak a 

megnövekedett munkaterhek miatti helytállásáért, a 

környező iskoláknak, hogy nyitottak voltak a 

lehetőségre! 

 

A projektről bővebb információt a www.bugac.hu 

oldalon olvashatnak. 

                                         Szabó László 
polgármester 

FELHÍVÁS 

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 

2019. október 5. napjától számított 21 napig 

(október 26-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. 

 

 

 

http://www.bugac.hu/


TÉLI REZSICSÖKKENTÉS 

 

Tájékoztatjuk az érintett lakosokat, akik  

2018. októberében tüzelőanyag támogatásra 

kérelmet nyújtottak be, hogy a téli rezsicsökkentés 

keretében a 12.000,- Forint értékű támogatásról 

szóló igazolás folyamatosan átvehető az 

Önkormányzati Hivatalban Seregélyné Fekete 

Ibolya szociális ügyintézőnél, ügyfélfogadási 

időben. 
Mayer Ferenc 

jegyző 
 

SZÜRET BESZÁMOLÓ 

A Rigó József ÁMK Művelődési Ház és a Bugaci 

„Futóhomok” Ifjúsági Egyesület 2019. szeptember 28-án 

rendezte meg a hagyományőrző Szüreti Mulatságot 

Bugacon. Az idei évben Reggeli ébresztővel kezdtük meg 

szüretünk napját. A szüreti felvonulás 13 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 

résztvevőkkel.  

Az egész település nevében köszönjük a muzsikálást és a 

hangosítást a felvonulás alatt Vaska-Potharn Attilának, 

Kósa Istvánnak, Rokolya Lászlónak, Gurdics Józsefnek, 

Eszik Jánosnak, Bálint Ernőnek! Valamint köszönjük a 

zenekari felvonuló autó biztosítását és az egész napos 

sofőrködést Szabó Jánosnak! Köszönjük Dávid Ervinnek és 

Dávidné Borics Andreának, hogy elfogadták felkérésünket 

a bíró és a bíróné tisztére. Köszönjük Kunszabó Feri 

bácsinak, a Bugac  Puszta Kft.-nek, Tímár Imrének, 

Lestyán Ákosnak, Őrsi Ferencnek, hogy a bírópár és a 

csőszök részére biztosították a fogatokat, a lovakat. 

Köszönet minden csősznek, akik biztosították a felvonulás 

alatt a kínálást.  

15:30 órakor a Hivataltól a Művelődési Házig nagyszámú 

közönség kísérte a menettáncosokat a főutcán. Köszönjük 

mindazoknak, akik időt és fáradtságot nem sajnálva, 

felkészültek a csodás tánccal, gyönyörű viseletet öltöttek és 

megörvendeztették a közönséget táncukkal. 

Nagy-nagy köszönet Tóth Mariannak a felkészítésért, 

valamint, hogy vállalta ezt a nemes feladatot. 

16:30 órától a Művelődési Ház udvarán kulturális 

műsorokat láthattak az érdeklődők a színpadon, köszönjük 

a fellépést a Maci csoportos óvodásoknak, és 

felkészítőjüknek Szalainé Őrző Emília és Héjja Tímea óvó 

néniknek, a Padkaporos Táncegyüttesnek és 

felkészítőjüknek, Kátai Tibornak, valamint a Bugaci 

Tanyaszínház minden tagjának. 

Ezek után hirdettük ki 2019 Szüret szépét, valamint a 

Muslinca királyt. Győzteseink Szeleczki Brigitta és Kovács 

Tibor. Gratulálunk nekik!  

19 órától Gáspár Dávid repített bennünket a vidám 

hangulatú operettek világába. Köszönjük neki, hogy 

ellátogattak hozzánk és színesítette programunkat! 

Külön köszönetet szeretnénk mondani a rendezvénysátor 

hangosításáért Vaska-Potharn Attilának és Kósa Istvánnak. 

Köszönjük Ficsór Istvánnak és Oláh Sándornak, 

hogy egész délután konferálták programjainkat! 

Köszönet illeti a Bugaci Futóhomok Ifjúsági Egyesület 

tagjait, a Rigó József ÁMK Óvodájának és 

Bölcsődéjének dolgozóit, a Nagycsaládos Egyesület 

tagjait, Balogh Mihályt és családját, az Óvodai és 

Bölcsődei Szülői Közösség tagjait, továbbá a 

Mozgáskorlátozottak Bugaci Egyesületének 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 a tanár néniknek, 

Feketéné Papp Évának, Scholtz Brigittának! Köszönjük 

továbbá a borkóstolóhoz kapott felajánlást a Balogh 

Borháznak. A bor mellé fogyasztott pogácsát a 

Félegyházi Kenyérgyárnak kell megköszönnünk. 

Szeretnénk megköszönni Szeleczki Sándornak és Dora 

Krisztofernek, hogy fotóival megörökítette nekünk a 

Bugaci Szüreti Mulatságot. 

Tovább sorolva a rendezvény támogatóit, segítőit, 

köszönetet szeretnénk még mondani: Kicsi Manó 

munkatársainak, Hegedűs Lászlónak, a Bugaci 

Önkormányzatnak, Dávid Ervinnek, Tóth Mariannak, 

Dancsecs Hajninak, Falusi Zsaninak, Borics 

Mariannának, Antal Mariannak, Szeleczki Brigittának, 

Subáné Borics Krisztinának, Abonyi Ágnesnek, 

Kovácsné Kiss Évának, Kovács Emmának, Bónus 

Lillának, Bónus Balázsnak, Virág Istvánnak, Dósai 

Zoltánnak, Tóth Tibornak. 

Köszönetet szeretnénk még mondani, Mészárosné 

Gizikének és családjának, valamint a Polgármesteri 

Hivatal brigádjának, Dávid Ervinnek, Kis-Szabó 

Kornélnak, Somogyi Szilveszternek, Papp Lászlónak és a 

vasárnapi takarításhoz a sok segítséget Feketéné Hoffman 

Katinak, Hajagosné Icunak, Tarjányi Margitnak és 

Rokolya Györgynének. 

Az udvaron 100 évvel ezelőtti szüreti hangulatban 

fotóztuk vendégeinket. Köszönjük a fotózást Dora 

Krisztofernek.  

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 
Tóth Ilona Krisztina 

 

 

BÁLI BEHARANGOZÓ 

2019. november 16-án a hagyományokhoz híven 

megrendezzük az Óvodai és Bölcsődei Szülői Közösségi 
Bálat, amely az idei évben a vadnyugat western hangulatát 

idézi fel. 

    Mindenkit sok szeretettel várunk! 

Óvodai és Bölcsődei Szülői Közössége  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

       

  

 
 

 

 
 

 


