
 

 

 

 

 

 

TISZTELT BUGACI LAKOSOK! 

IGAZGATÁSI SZÜNET 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Bugaci 

Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi 

munkarendjében – a nyári időszakban az igazgatási 

szünet 2020. július 27. napjától – augusztus 07. 

napjáig tart. 

Az azonnal intézendő ügykörök – haláleset 

anyakönyvezése, illetve soron kívül intézendő szociális 

ügyek a +3630/160-3210 telefonszámon, előzetes 

egyeztetést követően elintézhetők. 

Szíves megértésüket köszönjük! 

Rádiné dr. Tabi Anita jegyző 

FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS 

Tisztelettel tájékoztatom a Lakosságot, hogy 

2020.07.01-től a fogorvosi alapellátást /helyettesítéssel/ 

dr. Horváth Anna látja el a településen. 

Rendelési idő: Kedd: 16.00-19.00; Péntek: 8.00-17.30 

Bejelentkezés személyesen vagy telefonon a 70/341-

1333-as számon. 
Rádiné dr. Tabi Anita jegyző 

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS 

 

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a lakásépítés, vásárlás 

vagy egyéb lakásépítési munkák céljára nyújtandó 

szociális támogatásra a kérelmek benyújtásának 

határideje 2020. augusztus 31. 

Bővebb információ – kérelem, nyomtatvány – az 

Önkormányzati Hivatalban kérhető. 

 
Pályázat önkormányzati ingatlan hasznosítására 

Bugac Nagyközségi Önkormányzat bérbe kívánja adni a 

Cserény utca 1. szám alatti ingatlanját. Az épületet 

elsősorban sport célú hasznosításra kínáljuk, miután az 

óvoda udvarában korábban működő konditerem 

bezárásra került. A bérleti szerződés határozott idejű, 

2021. december 31-ig tart, amit a felek, -mindkettő fél 

elégedettsége esetén- évente meghosszabbíthatnak. 

Ajánlatokat -amely tartalmazza a hasznosítás leírását és 

a bérleti díjra vonatkozó javaslatot- július 31-ig lehet 

leadni Rádiné dr. Tabi Anita jegyzőnél, zárt borítékban. 

A borítékra kérjük ráírni: „Sport” 

 

 

 

 

 

 

Kada Elek szobor 

A 2020-as év, több szempontból is jubileumi év 

Bugac életében. 110 éve annak, hogy Kecskemét 

város polgármestere, Kada Elek portákat jelölt ki a 

városhoz tartozó Bugaci pusztán. Ezzel létrehozta 

a mai településünket. 70 éve annak, hogy Bugac 

levált Kecskemét városról és önálló település lett. 

50 éve annak, hogy nagyközségi rangot kapott 

településünk. Ezen évfordulókat méltón kívánjuk 

megünnepelni, de az ünnep időpontját már 

többször módosítottuk. A jelenlegi helyzet szerint, 

szeptember 11-13 között emlékezünk az 

évfordulókra és pótoljuk az elmaradt községi 

ünnepeket. A szórakoztató programok: Bugaci 

gitár együttes és Zséda koncertje, Bugaci 

Tanyaszínház előadása, lovas programok, dínó-

show, utcabál mellett az ünneplés részeként 

vasárnap az ünnepi mise után Kada Elek szobrát 

fogjuk felavatni a polgármesteri hivatalnál most 

épülő előkertben. Szeretnénk, ha a Petőfi 

szoborhoz hasonlóan, közösen, adakozással 

állítanánk méltó emléket Kada Eleknek, akinek 

elévülhetetlen érdemei voltak a mostani település 

létrehozásában. Az önkormányzat és az 

országgyűlési képviselőnk által felajánlott forrás 

mellett várjuk az önök felajánlásait is az alábbi 

módokon: 

Átutalással az alábbi adatokkal: 

Kedvezményezett: Bugac Nagyközségi 

Önkormányzat 

Számlaszám: 11732071-15337881 

Közlemény: Kada Elek szobor 

Az Önkormányzati Hivatalban a támogatáshoz 

csekk is kérhető. Kérjük azon is kerüljön 

feltüntetésre a felajánlás tárgya. 

Szabó László  
polgármester 

 



Sajtóközlemény 
 

Cím: Humán kapacitások fejlesztése  

          Szankon és térségében   

 

Szank Községi Önkormányzat és konzorciumi partnerei 

Európai Uniós forrásból 498,73 millió forint vissza nem 

térítendő támogatásban részesültek. Ebből az összegből a 

Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló EFOP-

3.9.2-16-2017-00010 kódszámú „Szanki humán 

kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” című projekt 

célja, hogy a településméretből adódó társadalmi 

hátrányokat mérsékelje és javítsa a térségben élő 

gyermekes családok minőségi humán közszolgáltatások 

hozzáférését. 

A cél elérése érdekében konzorciumi partnerség jött létre 

Szank Községi Önkormányzata vezetésével. Konzorciumi 

tagok: Szank Községi Önkormányzat, Kiskunmajsa Város 

Önkormányzata, Csólyospálos Község Önkormányzata, 

Jászszentlászló Község Önkormányzata, Kömpöc Község 

Önkormányzata, Móricgát Község Önkormányzata, Bugac 

Nagyközség Önkormányzata, Bugacpusztaháza Községi 

Önkormányzat, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, 

Fénykörközösség Kutatási és Fejlesztési Központ Nonprofit  

Kft. A projekt célja a konzorcium területén élő gyermekeket 

érintő humán kapacitások fejlesztése. A program keretében 

megvalósult a gyermekes családokat érintő közszolgálatban 

dolgozó szakemberek tudásának felmérése, 

kompetenciafejlesztés, tudásmegosztó workshopok, 

előadások, és továbbképzések szervezése. A települési 

önkormányzatok a helyben élőknek családi napokat, 

ökotudatosság fejlesztését elősegítő, továbbtanulást 

népszerűsítő programokat tartottak. Támogattuk a hátrányos 

helyzetű gyerekek/tanulók részvételét a már működő iskolán 

kívüli tevékenységekben, nyelvvizsga felkészítő 

tanfolyamokat valósítottunk meg. Komplex óvodai 

szolgáltatásfejlesztés történt, amely magában foglalta az 

egészségügyi fejlesztő programokat, családi napokat és kis 

értékű fejlesztőeszközök beszerzését, valamint óvodás korú, 

de óvodába nem járó gyerekek helyzetének megismerése, az 

óvodába járást elősegítő intézkedések kidolgozása valósult 

meg.  Mindezek mellett SNI képzések megtartására került sor 

óvodapedagógusoknak. A Fénykörközösség Kutatási és 

Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. gondozásában lezajlott az 

óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti továbbképzés 

az intézményi mozgásprogramok keretében alkalmazható 

módszerekről.   

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elindította a "Bács-

Kiskunban itthon vagy!" tanulmányi ösztöndíj programot a 

fent felsorol településeken élő hátrányos helyzetű diákok 

részére.  A program célja az volt, hogy segítse a helyben élők 

tanulmányait, növelje az identitástudatukat és megfelelő 

humán erőforrást biztosítson Bács-Kiskun megye számára. A 

megyei önkormányzat a programot uniós forrás nélkül, a 

vállalkozók és az önkormányzatok támogatásával továbbra is 

működteti majd.  

„A projektről bővebb információt a www.bacskiskun.hu 

oldalon olvashatnak.” 

 

További információ kérhető: 

Palotás Olga Judit projektmenedzser 

Szank Községi Önkormányzat 

Elérhetőség: +36-70-332-8436, palotasolga@szank.hu 

 

TANKÖNYVOSZTÁS!!!!! 

A tankönyvosztás időpontja: 

2020. augusztus 7. péntek 8-16 óra 

A fenti időpontban a következő tanév 

balesetbiztosítása is megköthető! 

 

TRIANON 100 EMLÉKMŰSOR 

A trianoni békediktátum aláírásának  

100. évfordulója alkalmából megemlékezést tartunk 

a Művelődési Házban 

2020. augusztus 14-én 16 órakor. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

 
Herbály Jánosné 

Népdalkör vezető 
 

Vasúttörténeti kiállítás Bugacon 

a Rigó József ÁMK Művelődési Házban 

2020. augusztus 8. – 28. 

a megszokott nyitvatartási időben 

Megnyitó augusztus 8.-án, szombaton 10 órakor 

Program: a szegedi székhelyű Vasúttörténeti 

Alapítvány relikviáiból, dokumentációiból, 

fényképeiből összeállított kiállítás a Kecskeméti 

Kisvasút és az itt közlekedett „Bugaci Kispöfögő” 

gőzmozdony által vontatott nosztalgiavonatok 

történetéről, az erre az alkalomra megjelentetett „100 

éve épült a Galambos-Bugac közötti kisvasút” 

könyvbemutatója árusítással és szerzői dedikálási 

lehetőséggel egybekötve,  

12 órától pedig egy különleges alkalom: Bugac 

Vasútállomáson vasúti hajtányok parádéja és rajtuk 

utazási próba lesz a leendő „Kiskunsági 

hajtánypálya” projekt ismertetése keretében.  

 

 

 

 

 

BÚCSÚ 

2020. július 26-án Szent Anna napi búcsú lesz Bugac-

Alsómonostoron. A szentmisét 10 órakor tartják az 

alsómonostori templomban. 

2020. augusztus 23-án Szent István napi búcsú lesz 

Bugacon. 

http://www.bacskiskun.hu/

