
 

 

 

 

 

TISZTELT BUGACI LAKOSOK! 

Szent István király ünnepe 

  Augusztus 20. 
Bugac 

 

Szentmise 9.00 órától a Szent István templomban 

Ünnepi műsor 10.00 órakor a Szent István 

szobornál 

Ünnepi megemlékezés 
   Új kenyér szentelése - áldása 

   „Bugac községért” cím átadása 

Sok szeretettel várunk Mindenkit! 

Rendezvényeinkkel kapcsolatos tájékoztató 

A KURULTAJ szervezése kapcsán folyamatosan 

követtük a járványügyi helyzetet, a Magyar Kormány 

intézkedéseit. Pintér Sándor belügyminiszter úr, 

augusztus 6-án kelt levelében egyértelműen az 

mellett foglalt állást, hogy a jelenlegi helyzetben, - 

járványügyi szempontból – kockázatos az ünnep 

megtartása. A KURULTAJ, ennek tudatában, 2020-

ban nem kerül megszervezésre! Bízom abban, hogy 

2021-ben újra Bugacon ünnepelhetnek a 

hagyományőrzők! Figyelembe véve a vírushelyzet 

alakulásának tendenciáját, a felügyeleti szervek, a 

helyi és a térség lakosainak a vírussal szembeni 

aggodalmát, a Képviselő-testületünk úgy döntött, 

hogy a 2020-ra tervezett nagyszabású és nagyobb 

tömegeket vonzó, minden programját lemondja. Így 

nem veszünk részt a Hírös Hét rendezvénysorozaton 

Kecskeméten, szeptember 11-13 között nem kerül 

pótlásra az elmaradt Falunap és a szüreti mulatságok 

sem kerülnek megrendezésre, mert az eddigi évek 

résztvevőszámai alapján megtartásuk kockázatos. 

Kisebb rendezvényeink, ünnepeink viszont nem 

maradnak el: augusztus 14-én kerül megrendezésre a 

Trianoni emlékműsor, augusztus 20-án 

megemlékezünk Államalapításunk évfordulójáról, 

szeptemberben Kada Elek szobrát avatjuk 

településünk jubileumi születésnapja alkalmából. 

Megértésüket tisztelettel köszönjük! 

 
Szabó László polgármester 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

TRIANON 100 EMLÉKMŰSOR 

2020. augusztus 14-én 16 órakor a Bugaci 

Művelődési Házban! 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó 

támogatás kifizetése: 2020. augusztus 25-26-án, 

9-15 óra között történik a Hivatal pénztáránál 

(emelet). 

 
TÁJÉKOZTATÓ LOMTALANÍTÁS 

IGÉNYLÉSÉRŐL, KONTÉNER RENDELÉSRŐL 

Az FBH-NP Kft. tájékoztatja Ügyfeleit, hogy 2020. 

július 20. (hétfő) napjától a házhoz menő 

lomtalanítás + 36-79/524-821 telefonszámon 

igényelhető. A lomtalanítási igény leadásához 

válassza a 4-es menüpontot (Lomtalanítás), azt 

követően tárcsázza a felhasználási hely 

irányítószámát. Konténer megrendelést csak 

írásban tud Társaságunk elfogadni, mely e-mail 

formájában a kontenermegrendeles@fbhnpkft.hu 

kérhető. Az e-mail az alábbi adatokat kell, hogy 

tartalmazza: igénylő neve, felhasználási hely címe, 

igényelt konténer űrmértéke, tervezett ki- és 

beszállítás dátuma, kapcsolattartási adatok. 

FBH-NP Kft. 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS RENDJÉNEK 

VÁLTOZÁSA 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 

külterületen (Bugac – Aladár-hegy) a kommunális 

hulladék elszállítása - a kijelölt hulladékgyűjtési 

pontokról - ezentúl páros heteken, pénteki napokon 

történik. Legközelebbi hulladékgyűjtési nap: 2020. 

augusztus 21. (péntek). Kérjük, a hulladékot az erre 

a célra rendszeresített zöld zsákban helyezzék ki, ami 

beszerezhető a Bugaci Közös Önkormányzati 

Hivatalban. Köszönjük megértésüket! 

VÉRADÁS 

Helyszín: Művelődési Ház 

Időpont: 2020. augusztus 17. (hétfő) 9-12 óra 

mailto:kontenermegrendeles@fbhnpkft.hu


OVI-BÖLCSI HÍREK 

 

 

• 2020. június 10-én az elmaradt tavaszi 

fényképezkedést pótoltuk, mely a teraszunkon 

valósult meg. 

• Június 19-én nagy örömünkre Fenntartónk 

engedélyezte (gyermekenként két felnőtt 

kíséretével), hogy elköszönjünk a Maci csoportos 

gyermekektől és Szüleiktől, ők pedig az Óvodától, 

melyet ezúton is köszönünk. A kedvező 

időjárásnak köszönhetően Ballagásunkat az 

Óvoda udvarán tudtuk megtartani. 

• Július és augusztus hónapban 1-1 fő diákmunkás 

segítette munkánkat. 

• 2020. augusztus 19-én tájékoztató jellegű Szülői 

Értekezletet tartunk az újonnan érkező Óvodás és 

Bölcsődés gyermekek szülei részére.  

Minden Kedves Szülőt szeretettel várunk. 

 

2020. szeptember 1-jétől minden kisgyermeket 

szeretettel várnak az Óvoda és Bölcsőde dolgozói!  

Endre Edit 
ÁMK Intézményvezető 

 

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR 

A Szociális Szolgáltató Központ Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálata nyári napközis tábort 

szervezett a bugaci gyermeknek, 2020. július 13-tól 

17-ig melynek helyszíne a Rigó József Általános 

Művelődési Központ Művelődési Háza volt. A 

résztvevő gyerekek sok színes programon vettek 

részt. Többek között volt biciklitúra, gyalogtúra, 

terápiás kutyás foglalkozás, csapatépítő játékok, 

vetélkedők, kézműves foglalkozások, könyvtári 

játékok. 

Akiknek köszönettel tartozunk: 

Bugac Nagyközség Önkormányzatának, Rigó József 

ÁMK Művelődési Háza dolgozóinak, Tóth Ilona 

Krisztinának, Mészáros Andrásnénak, Seregély 

Rékának.  Szabóné Kocsis Orsolyának és a Rigó 

József ÁMK Konyha dolgozóinak. Kiri Sándornénak 

és a Rigó József Általános Iskolának. Szabó 

Norbertnek az Alföldfásítási Múzeum 

munkatársának. Kovács Ritának a Kiskunsági 

Nemzeti Park munkatársának. Kengyel-Virág 

Veronikának a Rigó József ÁMK Könyvtár 

könyvtárosának. Dollynak a Kutyával Egy Mosolyért 

Alapítvány terápiás kutyájának. Lesták Zoltán és 

Szalai Károly tanyagondnokoknak, valamint Ország 

Fanninak. 
  Szatmári Anett intézményvezető 

„Vasutas nap” volt Bugacon- a kispöfögőre 

emlékeztünk 

Vasútbarátok látogatták meg Bugacot augusztus 8-án, 

szombaton: a Szegedi Vasúttörténeti Alapítvány mutatta be 

Művelődési Házunkban a Száz éve épült a Galambos-

Bugac közötti kisvasút című könyvét, majd megnyílt az a 

kiállítás, amely a „Bugaci kispöfögőre” emlékezik. A 

délutánt vendégeink a Vasútállomásról induló 

hajtányozással töltötték, és – ahogy többször is elhangzott-

, nagyon jól érezték magukat Bugacon a nap folyamán. 

Szeretném megköszönni Endre Gábornak, hogy 

önkormányzatunk képviseletében házigazda volt, Póka 

Enikőnek, Seregély Rékának, Endre Máténak, Tóth 

Icusnak, Kósa Istvánnak, Kovácsné Kiss Évának, valamint 

Szabó Csabának és a Katolikus Ifjúsági Egyesületnek a 

segítséget, a Hársfa boltnak a rugalmasságot. A kiállítás a 

Művelődési Házban augusztus 28-ig megtekinthető, 

várjuk szeretettel az érdeklődőket!   
             Szabó László polgármester 

KézműVE(R)S Nyár a Könyvtárban! 

Augusztus 27-én várjuk a gyerekeket a Könyvtárba! 

Kortárs költők verseivel, esetleg rövid mesékkel 

ismerkedünk, és ehhez kapcsolódva kézműve(r)skedünk. 

Ovisokat nagytesóval vagy szülővel, a kisiskolásokat már 

egyedül is várjuk! Minden alkalommal közzéteszünk a 

facebook oldalunkon egy játékot, ha annak helyes 

megfejtésével érkeznek a gyerekek, aprósággal 

jutalmazzuk szorgalmukat!  

Kengyel-Virág Veronika könyvtáros 

 

 
 
 

 


