
 

 

 

 

 

TISZTELT BUGACI LAKOSOK! 

 

 

Október 1-je az Idősek világnapja, ebből az 

alkalomból szeretettel köszöntjük településünk 

minden időskorú lakóját. Kívánjuk, hogy 

derűsen, egészségben, a család nyújtotta 

örömökkel töltsék a nyugdíjas éveiket! 

Szabó László  Bugac Nagyközségi Önkormányzat 

polgármester  Képviselő-testülete 

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS 

A Belügyminisztérium települési önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

támogatás elnyerésére kiírt pályázaton Bugac 

Nagyközségi Önkormányzat 142 erdei m3 

keménylombos tűzifa beszerzéséhez 2.705.100, - Ft 

támogatásban részesült. Az Önkormányzatoknak m3-

enként 1.000, - Ft + ÁFA összegű önerőt kell 

biztosítania a tűzifa megvásárlásához, illetve a 

szállítási költség is az önkormányzatot terheli. 

A támogatás igénylését a lakossági igényekhez 

igazítva előre hoztuk, így a kérelmeket 2020. 

október 31. napjáig lehet benyújtani a Bugaci Közös 

Önkormányzati Hivatalba. A tűzifa a támogatási 

kérelmek elbírálása után kerül kiszállításra még az 

idei évben. A kérelem letölthető a www.bugac.hu 

oldalról, illetve személyesen kérhető az 

önkormányzati hivatal szociális ügyintézőjénél. 

Rádiné dr. Tabi Anita jegyző 

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS 

Bugac Nagyközségi Önkormányzat Szociális 

Bizottsága a 2020. szeptemberi ülésén döntött a 

lakásépítési, lakásvásárlási és egyéb munkálatok 

céljára adható támogatásra benyújtott kérelmekről. 

Ebben az évben 8 kérelem felelt meg a helyi 

rendeletnek. A bizottság a költségvetésben biztosított 

összegből 570.000, - Ft-ot osztott szét. 

Mészáros-Kósa Adrienn Szoc. Bizottság elnöke 

 

 

 

 

 

 

SZOBORAVATÁS  

Szeptember 13-án, ünnepélyes keretek között 

avattuk fel Kada Elek szobrát, a Polgármesteri 

Hivatal előtt újonnan kialakított téren. Egy 

sikeres összefogás eredménye az, hogy méltó 

emléket tudtunk állítani Kada Eleknek, 

Kecskemét város volt polgármesterének. A 

szobrot, amely Lantos Györgyi és Máté István 

szobrászművészek alkotása, Lezsák Sándor 

országgyűlési képviselőnk, a parlament alelnöke 

ajándékozta településünk lakóinak. Az új park és 

fűszernövénykert kialakítását, a kerítés 

áthelyezését, a térkövezést, a talapzat 

elkészítését, a pad, a szemetes és a 

kerékpártároló elhelyezését önkormányzatunk 

vállalta. A fent leírt munkálatok költsége 

kicsivel meghaladta a 2 millió Ft-ot, ebből 

730.450 Ft támogatást fizettek be vállalkozások, 

magánszemélyek és bugaci civil szervezetek. 

Köszönjük Mindenkinek az anyagi támogatást, 

valamint a segítséget, azoknak, akik részesei 

voltak az ünnepség megszervezésének, 

lebonyolításának, vendégeinknek az 

érdeklődést! 

 Szabó László polgármester 

 

BURSA HUNGARICA 

Bugac Nagyközségi Önkormányzat csatlakozott 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíj pályázati rendszeréhez. Tájékoztatjuk 

a felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatókat, 

illetve végzős középiskolai tanulókat, akik 

Bugacon bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, 

hogy pályázatukat 2020. november 05. napjáig 

nyújthatják be. A pályázattal kapcsolatban 

információ a szociális ügyintézőnél kérhető 

vagy www.emet.gov.hu honlapon található. 

Rádiné dr. Tabi Anita jegyző 

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


TUDJA-E? 

Tudja-e, hogy több, korábban elnyert és előkészítés 

alatt álló fejlesztésünk valósult meg vagy lépett a 

fizikai megvalósulás útjára az elmúlt hetekben?  

- Elkészült a Táltos Panzió nádtetőjének felújítása.  

- Elkészült a Táltos Panzió udvarán korábban 

kialakított tűzivíztározó 2. üteme, melynek 

eredményeként fürdő tóvá alakítottuk a tározót.  

- Elkészültek az új parkolók a könyvtár és az iskola 

között.  

- Megkezdődött a konyhánk bővítése és felújítása, 

melynek teljes költsége, -konyhai eszközök 

beszerzésével együtt- bruttó: 54.450.000Ft, a vállalt 

önerő: 11.790.000Ft.  

- Lezárult az energetikai pályázatunk közbeszerzési 

eljárása. Kiválasztásra került a kivitelező, akivel a 

szerződéskötési moratórium lejárta, október 12-e után 

tudjuk megkötni a szerződést. A beruházás, amely 

érinti a polgármesteri hivatalt és az új iskolaszárnyat a 

tornacsarnokkal együtt, 355 Millió Ft-ba kerül, 

melyhez 32 Millió Ft önerőt biztosított 

önkormányzatunk. 

ÚTFELÚJÍTÁS 

Az Önkormányzat jelenleg is zajló, valamint az 

előttünk álló turisztikai fejlesztéseink és az országos 

szinten is elismert Kurultaj és Ősök napja 

rendezvények kapcsán előtérbe került Bugac 

közlekedési infrastrukturális fejlesztése. 

Lezsák Sándor, Bács-Kiskun megye 4. 

választókerület országgyűlési képviselője 

nemrégiben Mosóczi László közlekedéspolitikáért 

felelős államtitkárral közösen járta be a 

választókerület leginkább felújításra szoruló 

közútjait. Jó esély van arra, hogy a következő 

esztendőkben teljesen megújulhat a Bugac-

Kiskunfélegyháza közötti útszakasz. 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉS – MAGYAR-TURÁN 

ALAPÍTVÁNY 

Szeptember 16-án a Magyar-Turán Alapítvány 

elnökségével egyeztettünk Bugacon a hivatalban, az 

alpolgármesterek és a jegyző jelenlétében közösen 

áttekintettük az elmaradt Kurultaj rendezvény 

kapcsán kialakult helyzetet, a jövőbeni 

együttműködés lehetőségeit és az előttünk álló 

feladatokat. A megbeszélés végén megállapodás 

született arról, hogy még szorosabb 

együttműködéssel kezdünk hozzá közösen a 

Bugacon jövőre megrendezésre kerülő Ősök napja 

szervezéséhez. 

Szabó László polgármester 

ARANYMONOSTOR 

LÁTOGATÓKÖZPONT 

Az „Aranymonostor és látogatóközpont 

fejlesztés I. ütem” építésére vonatkozóan az 

Önkormányzat által kiírt közbeszerzési eljárásra 

október 1-jéig érkezhettek ajánlatok. Összesen 

11 ajánlat érkezett: 6 db a múzeum 5 db a 

parkoló rész építése tekintetében. Jelenleg az 

ajánlatok jogi és szakmai ellenőrzése zajlik. 

Mivel 3-3 árajánlat a rendelkezésre álló 

költségkereten belül van, bízunk benne, hogy 

rövidesen megtudjuk kötni a kivitelezési 

szerződést és még ebben az évben el tud 

kezdődni az építkezés. 

Szabó László polgármester 

TISZTELT NŐI LAKOSSÁG! 
Sajnálatos módon az idei évben elmarad a Védőnői 

Szolgálat által szervezett méhnyakszűrés. Nagyon 

fontos, hogy a rákszűrés minden évben 

megtörténjen! Az alábbi telefonszámon tudnak 

időpontot kérni a kiskunfélegyházi 

nőgyógyászatra: 76/801-672 (időpontkérés H, K, 

CS, P 7-8 óra között, szerdán nincs lehetőség 

időpont egyeztetésre.) A hosszas várólista miatt 

minél hamarabb kérjenek időpontot. 

Akinek a szűrési kiskönyve a Védőnői Szolgálatnál 

van kérem, jöjjön el érte. Időpontot egyeztetni 

velem a 70/850-8352-es telefonszámon tudnak. 

Megértésüket köszönöm!   
            Mészáros-Kósa Adrienn 

védőnő 

 

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ 

HULLADÉKGYŰJTÉS 

Az FBH-NP Nonprofit Kft tájékoztatja a Tisztelt 

Lakosságot a biológiailag lebomló hulladék gyűjtési 

módjáról és elszállításáról. A hulladékgyűjtés során 

az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában 

keletkező minden szerves anyagtartalmú hulladék 

elszállítása történik. A lebomló hulladékot zsákban, 

az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú, 50 cm átmérőjű 

kötegekben összekötve helyezzék ki oly módon, 

hogy a közterületen a begyűjtést végző gépjármű 

meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható 

legyen. 

Zöldjárat naptár 

hétfői 

napokon 

október 

26. 

november 

23. 

december 

21. 

 



OVI-BÖLCSI HÍREK 

 

 

 

 

- Szeptember 1-jével megkezdtük a 2020-21-es 

nevelési évet az előírt óvintézkedéseknek 

megfelelően, a gyermeklétszámból adódóan 4 

óvodai és egy bölcsődei csoporttal, a törvényi 

előírásoknak megfelelő dolgozói létszámmal. 

- Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az 

Ősborókás Gyógyszertárnak – Mónikának – 

az intézmény részére felajánlott 

kézfertőtlenítőkért. 

- Szeptember 28-án az óvodában és a 

bölcsődében rendhagyó módon 

csoportonként idéztük fel a szüret hangulatát 

– madárijesztő késztés, gyümölcsökből és 

zöldségekből barkácsolás, valamint 

péksüteményt és gyümölcsöt fogyaszthattak a 

gyermekek. 

- Intézményünkben továbbra is folytatjuk a 

szakemberek által biztosított mozgást, 

logopédiát és fejlesztést. 

- Október 5-étől hétfőn délutánonként a 

nagycsoportos gyermekek részére prevenciós 

célú mozgásfejlesztést biztosítunk szakember 

bevonásával. 

- Köszönjük fenntartónknak, hogy pályázott a 

Magyar Falu program keretében az óvodai 

játékeszközeinek felújítására, és örömmel 

vettük, hogy a beadott pályázat sikeres lett, 

így lehetőség nyílik az udvari játékaink teljes 

cseréjére. Tervek szerint a munkálatok 

tavasszal kezdődnek. 

- Köszönjük a Művelődési Házból Tóth 

Ilonának és a könyvtárból Kengyel-Virág 

Veronikának, hogy szájmaszk-készítés 

közben gondoltak az Óvoda-Bölcsőde 

dolgozóira is, és a hozzánk illő kékfestő 

anyagból minket is megajándékoztak. 

 

 

Endre Edit intézményvezető 

 

 

ISKOLAHÍREK-SZEPTEMBER 

Vírushelyzet: 

A vírushelyzetre tekintettel különleges eljárási rendet 

betartva, de a nevelés-oktatás zavartalan 

biztosításának céljával kezdődött a tanév.  

Egy osztályunk tanulóira vonatkozóan rendelt el házi 

karantént a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

Kiskunfélegyházi Járási Hivatala, ők a karantén 

idején az Operatív Törzs döntése alapján digitális 

oktatásban részesülnek. 

Köszönjük a Szülőknek a helyzethez való 

alkalmazkodást! Továbbra is kérjük, fokozottan 

tartsák be a járványügyi intézkedéseket, továbbá 

gyermekeik figyelmét hívják fel a maszk 

használatának szükségességére, a távolságtartásra, a 

rendszeres és alapos kézmosásra!  

Amennyiben a fertőzéssel kapcsolatos legkisebb 

gyanút is észlelik, forduljanak háziorvosukhoz, ne 

hozzák a gyermeket közösségbe! A betegség miatt 

hiányzó gyerekeket csak orvosi igazolással 

fogadhatjuk vissza az intézménybe! 

A vírushelyzet miatt, a kormány intézkedéseinek 

megfelelően folyamatosan frissülő eljárásrendünket 

az iskolánk honlapján olvashatják: http://www.rigo-

bugac.sulinet.hu/ 

Építkezés a területünkön: konyhafelújítás és 

bővítés 

Az Önkormányzat konyhabővítéssel és felújítással 

kapcsolatos pályázata most juthatott el a 

megvalósulás szakaszához. A kivitelező elkerítette 

az építkezési területet, az iskola mindennapjait a 

munkálatok nem befolyásolják. Jelenleg még a 

konyha is a megszokott rend szerint működik. Az 

étkeztetésben előre láthatóan december környékétől 

lesznek átmeneti változások- a konyha ekkor leáll-, 

de a gyermekek étkeztetése továbbra is biztosított 

lesz. 

Köszönet! 

Már az első hónap után több köszönettel is tartozunk: 

• Kőrösné Balla Katalinnak és családjának, 

valamint Bajusz Piroskának és családjának, akik 

csempét ajánlottak fel a 4. osztály 

kézmosósarkának felújításához! 

• Az Önkormányzatnak azért, hogy 

parkolóhelyeket alakított ki az utca iskola felőli 

oldalán. 

• Frank- Szabó Józsefnek, Sutus Norbertnek, az 

Önkormányzatnak, Dávid Ervinnek és Somogyi 

Szilveszternek, akik az iskolaudvaron történő 

tereprendezésben voltak segítségünkre. 



• Kengyel-Virág Veronikának és Tóth Icusnak 

azokért a maszkokért, amelyeket elkészítettek 

minden tanulónk –és meglepetésként- minden 

dolgozónk számára. 

• Kengyel- Virág Veronikának azért az élményért, 

amelyben minden alsó tagozatos osztályunk 

részesült „a magyar népmese napja” alkalmából. 

 
Iskola vezetősége 

KÖSZÖNET 

Köszönet, hogy emlékezhettünk az emberre, aki 

megmutatta hogyan kell megőrizni a természet 

kincseit, tiszteletben tartva az ott élő embereket, 

meghallgatni kéréseiket és véleményüket figyelembe 

véve a múltra építeni a jövőt- a tisztesség, becsület és 

emberség- erejével. 

Ezekre a szilárd alapokra épülő tevékenysége kiállta 

és állni fogja az idő próbáját. 

A mi korosztályunk emlékszik, amikor szüleink, 

nagyszüleink hiteles tanúként festettek mesébe illő 

képet az egykori puszta varázsáról és azt féltő 

gonddal ápoló, tisztelő Kecskemét város 

polgármesteréről, Kada Elekről, a város vezetőiről, 

akiknek nevéhez fűződik az idegenforgalom 

megindítása. 

„A dolog úgy történt, hogy Kecskemét városa 

felkapta a harmincezer holdas Bugac pusztáját, s 

meglobogtatta Európa felé…” - írta Móricz 

Zsigmond egyik cikkében. 

A futóhomokban fuldokló pusztát a fellegekbe 

emelte az a tény, hogy a puszta is van olyan 

természeti csoda, mint a hegyek és lélekemelő a 

beláthatatlan messzeség. Kada Elek sokszor volt 

vendég az akkor még Kecskemét város pusztáján, 

őszinte szeretettel, rajongó szívvel tekintett a 

természet ezen csodájára, a tengerként elterülő zöld 

gyepen legelésző gulyára és az ott élő pásztorokra. 

Nem véletlen fűződik nevéhez az egykori 

Monostorfalva a mai Bugac helyének kijelölése. 

A csodálatosan hallgatag puszta mélyén ott rejtőzik a 

múlt rendkívül gazdag örökséggel. Időnként 

megszólal és arra figyelmeztet, hogy a mi dolgunk 

nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása. 

Vigyük hát a lámpást, ahogyan ezt Kada Elek is tette, 

felállítva a fontossági sorrendet, maradandót alkotva 

példát adott a jövő nemzedékének, hogy holnap 

annak a fának gyümölcsét esszük, amelyet ma 

elültetünk és olyan lesz a termés, ahogyan a fát 

gondozzuk. Ő jó fát ültetett, gyökerei mélyre nyúlnak 

és jó talajból táplálkoznak.                                             

 
             Lesták Sándorné 

        Klubvezető 

SZEPTEMBER 30.: A MAGYAR NÉPMESE 

NAPJA, BENEDEK ELEK SZÜLETÉSNAPJA 

„Mesét hallgatni és mesélni öröm. A népmesék a 

gyerekek számára ismerős és érthető nyelven szólnak 

a világról, arról, hogy az élet családdal, barátokkal, 

növényekkel, állatokkal együtt teljes, varázslatokkal 

és próbákkal teli izgalmas kaland.” (Bajzáth Mária) 

E kalandok nyomába eredtek a Könyvtári mesemadár 

segítségével az alsós gyermekek a népmese napja 

alkalmából. Ha folytatnák a kalandokat, számtalan 

népmeséket tartalmazó meseválogatást kínálunk 

könyvtárunkban! 

IDŐLASSÍTÓ 

Őszi időlassításunkon textildíszeket készítettünk 

a Könyvtárban. Aki lemaradt, bármikor 

pótolhatja, előzetes egyeztetést követően. 

Számtalan kreatív alkotással kapcsolatos könyv 

és folyóirat is várja a téma iránt érdeklődőket a 

Könyvtárban! 

„ZÖLD-ART” ALKOTÓ DÉLELŐTT A 

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS A KÖNYVTÁR 

SZERVEZÉSÉBEN 

A Művelődési Ház és a Könyvtár közös 

szervezésében az Országos Könyvtári Napok 

programjaihoz kapcsolódóan alkotó délelőttöt 

tartunk felnőttek számára az újrahasznosítás 

jegyében a Könyvtárban október 10-én, szombaton 

9-12 óráig. Amit készítünk: tároló-kosárka. Az 

elkészítés technikája: horgolás. (A foglalkozáshoz 

alapszintű horgolás ismeretet szükséges!) A 

technikát Farkas Brigittától sajátíthatjuk el. Ha van, 

hozz magaddal pólófonalat és 10, 12-es méretű 

horgolótűt! Ha nincs, az anyagot és az eszközt a 

Művelődési Ház biztosítja! 

 
Kengyel-Virág Veronika 

Tóth Ilona Krisztina 
 

MEZŐGAZDASÁGI ÖSSZEÍRÁS 

2020. szeptember 19. és november 22. között a 

Központi Statisztikai Hivatal teljes körű 

mezőgazdasági összeírást hajt végre. 

Összeíróink az ország településeinek kijelölt címein 

gyűjtik az adatokat. Kérjük, fogadják bizalommal 

igazolvánnyal ellátott összeíróinkat, legyenek 

segítségükre az összeírás gyors és szakszerű 

lebonyolításában! Az összegyűjtött adatok segítik a 

hazai és az európai uniós döntéshozókat a megfelelő 

támogatáspolitikák létrehozásában, ezért a pontos 

válaszadás közös érdekünk. Az adatszolgáltatás 

kötelező.  


