
TISZTELT BUGAC –
BUGACPUSZTAHÁZA LAKÓI!

A 2007-es költségvetés elfogadásakor testületünk
feladatul tűzte ki a működési, fenntartási  költségek
felülvizsgálatát és egy olyan hatékony működési
rend kialakítását, amely megtakarításhoz vezet, de
ezzel együtt biztosítja az intézményeink megszokott
működési színvonalát. Ennek megfele lően a májusi
ülésen, az önkormányzat és az általa működtetett
intézmények dolgozói létszámkeretét határozta meg
a testület. Az eddigi létszámot 86 főről 78 főre
csökkentette. A csökkentést ez évben folyamatosan
hajtja végre az önkormányzat, figyelembe véve az
aktuális nyugdíjazásokat és a lejáró határozott idej ű
munkaszerződéseket.
Ez a megtakarítás a 2008-as költségvetési évben
hoz kézzel fogható eredményt .
A június 7-ei rendkívüli  ülésen elfogadta Bugac és
Bugacpusztaháza  Társult Képviselő-testülete a
kiskunfélegyházi többcélú kistérségi társulás i
megállapodást. Ezzel  felhatalmazást ado tt
polgármestereinek annak aláírására. A társulás
legvitatottabb kérdése az oktatás volt. Az év elején
indult egyeztető tárgyalások m egkezdésekor
fenntartásokkal voltunk. Tudtuk, hogy a talpon
maradás érdekében Félegyháza a környező falvak
gyermekeivel szeretné iskoláit feltölteni. A hosszú
egyeztetések, - a Közigazgatási Hivatalt is
segítségül  hívva – végül eredményre vezettek. Az
érintett települések közül biztosan mondhatom,
hogy a jelenlegi jogi környezetben a mi községeink
nyertek a legtöbbet. A két település Bugac és
Bugacpusztaháza létrehozott egy mikrotársulást,
oktatási feladatok: óvodai, általános iskolai nevelés
ellátására. A többcélú társulási megállapodásban
önálló intézményként ismeri el ezt a mikrotársulást,
ezzel oktatás szervezés címen, tanévre vetítve a
bejáró tanulók számától függően hozzávetőlegesen
6 millió Ft plusz támogatáshoz jut
önkormányzatunk. Ezek ismeretében állíthatjuk,
hogy a szerződés aláírásával nem eladtuk
intézményünket, ellenkezőleg olyan további
támogatásokhoz jutottunk, amelyek segítik
önállóságunk megőrzését az elkövetkező években.

Szabó László
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A 2007. évi falunapi rendezvényeket június 23-24-én
tartjuk, ahová mindenkit szeretettel vár a rendezőség.
Reméljük, sokan kilátogatnak a programokra és az
időjárás is kegyeibe fogad bennünket, hiszen sok
ember önzetlen munkája van a kétnapos rendezvény
hátterében.
A vasárnapi hajtófesztivál kapcsán sz eretném
megköszönni az Abonyi Imre Fogathajtó és
Lovassport Egyesület tagjainak és az őket , ezáltal
falunkat támogató vállalkozásoknak, h ogy
munkájukkal, adományaikkal lehetővé tették a lovas
pálya felépülését és a verseny  megszervezését, hiszen
önkormányzatunk a terület rendelkezésre
bocsátásával igen, de anyagi hozzájárulással nem
tudta segíteni a pálya kialakítását, a vasárnapi
programot. A lovas egyesület kér ése  vállalkozókhoz
és családjaikhoz, hogy amennyiben módjukb an áll, az
idelátogató fogathajtók  számára különdíjak
felajánlásával segítsék a rendezvény sikerét.

Szabó László

ÉRTESÍTÉS

A köztemetőkben 1982. január 01. napja előtt váltott
sírhelyek használati ideje lejárt. Bugac Nagyközségi
Önkormányzat értesíti az érdekelteket, hogy a Bugac
köztemető és a Bugac-alsómonostori köztemetőkben
1982. január 01. napja előtt váltott sírhelyek
használati ideje ( amely 25 év volt ) a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény 22.§. -a és
ennek végrehajtásaként kiadott 145/1999. (X.1.) Korm.
rendelet 18.§. iránymutatása alapján készített
többszörösen módosított 16/2000. (XII.16.)
Önkormányzati rendeletben foglaltak szerint lejárt.
Felhívjuk az érdekeltek figyelmét, hogy a lejárt sírhelyek
újra megváltása céljából a Bugac Nagyközség
Polgármesteri Hivatalt (6114 Bugac, Béke u.10. szám
Tel.: 76/575-100) a fogadóórák ideje alatt /hétfőtől
szerdáig: 8.00-16.00 óráig, péntek  8.00 – 12.00 óráig/
szíveskedjenek felkeresni és gondoskodjanak a sírhelyek
újra megváltásáról. Amennyiben a lejárt sírhelyek
megváltása 2007. december 31-ig nem történik meg,
úgy a sírhelyek felszámolásra és újra értékesítésre
kerülnek.

Tóth  Mihály

XIII. évf. 5. sz.



FFAALLUUNNAAPP
Bugac

2007. június 23-24.
PROGRAMJAINK:

2007. június 23. /szombat /
Színhely: Művelődési Ház és környéke

900órától
 SAKKVERSENY: óvodás, alsó tagozatos, felső

tagozatos és felnőtt kategóriában
 PÖRKÖLTFŐZŐVERSENY: Helyszíne: Szent

István Park. A verseny napján reggel 7 30-kor várjuk a
nevezőket a parkba, hogy a helyek kisorsolását és a
hús kiosztását követően elindulhasson a viadal.

 UGRÁLÓVÁR ÉS ÓRIÁSCSÚSZDA várja a
 gyermekeket estig, díjtalan   használattal

1000 órától
 STRANDFOCI VERSENY : a női és

a 14 év alatti fiúk versenye
 KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI BEMUTATÓ: a

Füredi Autósiskola jóvoltából biztonsági öv,- és
motorszimulátort próbálhatnak ki az érdeklődők,
kerékpáros ügyességi versenyen vehetnek részt,
valamint közlekedési ismereteiket kerékpáros tesztlap
kitöltésével ellenőrizhetik

 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK: Feketéné
Papp Éva és Juhász Mária tanár nénik, valamint az
óvó nénik vezetésével

 LANGALÉTA GARABONCIÁSOK : a
Kiskunfélegyházáról érkező 4 fős csoport tagjai
gólyalábakkal egyensúlyozva járják végig a főutcát és
a Művelődési Ház előtt közel 40 perces műsorral
kedveskednek a látogatóknak. A parádé című
produkcióban mókás kalandokba keverednek,
műsorukat síppal, dobbal kísérik, kárpát-medencei
dallamokat szólaltatnak meg, miközben láthatunk
„kétlábú” lovát lefektető csikóst, szaltómortálét,
garabonciás kötéltáncot, rock & rollt magas módra,
Tell Vilmos emlékszámot kis turpissággal.

1100 órától
 FALUNAP ÜNNEPÉLYES MEGNY ITÓJA:

köszöntőt mond Szabó László, Bugac polgármestere
1200 órától

 TÁJJELLEGŰ ÉTELEK KÓSTOLÓJA :
idén is mindenkit megvendégelünk az iskola konyhás
nénijei által készített ínycsiklandozó
keménytarhonyával és keménylebbenccsel

1300 órától
 STRANDFOCI VERSENY: a felnőtt mezőny

versenye. A strandfocira június 15 -ig lehet nevezni
Szatmári Istvánnál (30/680 0606).

 SZKANDERVERSENY : gyermekeknek és
felnőtteknek súlycsoportonként

1400 órától
 MOTOR ÉS QUAD BEMUTATÓ :

streetfightershow a Demény testvérek
közreműködésévelA bemutatót követően a
Kiskunfélegyházi Motoros Baráti Kör tagjai
motoroztatják a gyermekeket!

1730 órától
 EREDMÉNYHIRDETÉS

A díjakat átadja Szabó László  Bugac polgármestere
és Berczeli István Bugacpusztaháza polgármestere

1800 órától
 INDUL A BAKTERHÁZ: a Törteli Gazdák

Vendégváró Egyesülete által létrehozott
Tanyaszínház tagjai előadásában láthatjuk Rideg
Sándor művét a VASÚTÁLLOMÁSON

1930 órától
 SZENT IVÁN ÉJI HAGYOMÁNYOK

FELELEVENÍTÉSE : máglyagyújtással, a Kálmán
Lajos Népdalkör és Citerazenekarr al közös
énekléssel, rövid történeti előadással, majd
tűzugrással ünnepeljük a nyári napfordulót

2100 órától
 UTCABÁL:  a Művelődési Ház mellett

------------------------

AABBOONNYYII IIMMRREE
FFOOGGAATTHHAAJJTTÓÓ FFEESSZZTTIIVVÁÁLL
2007. június 24.

/vasárnap/

/Településünk központjából útbaigazító táblák segítségével
juthatnak el vendégeink a verseny helyszínére ./

Idén különleges viadal kerül megrendezésre községünkben, ami
nem a megszokott versenyszabályok szerint zajlik majd, hanem
látványos, hangulatos, közönség számára egyedül álló ügyességi
verseny lesz. Egy kombinált versenypályát kell a versenyzőknek
teljesíteni, ahol a fogathajtáson túl kerékpározásból,
autóvezetésből mutatják meg rátermettségüket. A versenyen
részt vesz a magyar fogathajtás élmezőnye, világbajnokok, volt
és jelenlegi válogatott kerettagok. Pályaépítő és versenybíró
Finta Gábor szövetségi kapitány.
A versenyhez szükséges autókat a Nissan Hovány
Márkakereskedés biztosítja .

800 órától
 TECHNIKAI ÉRTEKEZLET ,

PÁLYABEMUTATÓ, SORSOLÁS, REGGELI
1000 órától

 ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ,
PÁLYAAVATÓ: köszöntőt mond Szabó László,
Bugac polgármestere
AMATŐR AKADÁLYHAJTÓ VERSENY A
BUGACI ABONYI IMRE FOGATHAJTÓ ÉS
LOVASSPORT EGYESÜLET TAGJAINAK ÉS
TÁMOGATÓINAK RÉSZÉRE

1100 órától
 KETTES ÉS NÉGYES FOGATOK

KOMBINÁLT VERSENYE: 1. FO RDULÓ
1300-1400 EBÉDSZÜNET
Ebédszünet alatt:
1300-1400

 KULTURÁLIS BEMUTATÓ
- Községi Gitáregyüttes
- Kálmán Lajos Népdalkör és Citerazenekar
- Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

„Árvalányhaj” Néptánccsoportja
- Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézmény b ugaci

társastánccsoportjai
- Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bugaci

néptánccsoportja

Színhely:
Bugac és

Bugacpusztaháza
között épült
lovaspálya



1400 órától
 KETTES ÉS NÉGYES FOGATOK

KOMBINÁLT VERSENYE: 2. FORDULÓ
1630 órától

 EREDMÉNYHIRDETÉS
A díjakat átadja Abonyi Imréné Ella néni , a bugaci
Fogathajtó és Lovassport Egyesület tiszteletbeli tagja
valamint Mondok József, Izsák polgármestere, a
Magyar Lovasszövetség Fogathajtó Szakágának
elnöke.

ZÁRÓKÉP: NÉGYESFOGATOK KARUSSELE

A nap folyamán a gyermekeket pónilovaglás és kresz
park várja, programunkat egész  nap kirakodó vásár kíséri.

Bugac Nagyközség Önkormányzata mindkét napi
programjára szeretettel várja az érdeklődőket!

/programjaink ingyenesek/
Rendezőség

KÖSZÖNET
2007. május 4-én, pénteken anyák napi kézműves
foglalkozást tartottunk a Művelődési Házban, melynek
során képeslapot és ajándékd obozt készítettünk
anyukánknak, nagymamánknak. Köszönöm a program
levezetését Juhász Mária tanító néninek!

„Alattad a Föld, fölötted az ég, benned a létra.”
/Weöres Sándor/

2007. május 19-én tartotta a Rigó József Általános
Művelődési Központ Hétszínvirág nevű programját a
Művelődési Házban, mellyel - hagyományteremtő céllal
– igyekeztünk bemutatni gyermekeink tehetségét,
sokszínűségét. Műsorunkban részt vettek a Kiskun
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néptáncosai és
társastáncosai, az alsó és felső tagozat szavalói és
mesemondói, az iskola aerobic csoportja, furulya
csoportja, népdalköre, színjátszó csoportja és zongoristái.
A műsort követően az iskola ügyes kezű diákjainak
alkotásait is megtekinthették az érdeklődők. A program
megvalósításában felkészítőként, segítőként részt vett:
Kovácsné Kiss Éva, Feketéné Papp Éva, Kósa István,
Herbály Jánosné, Varga Andreas, Szepesi József, Orosz
Zsuzsanna, Preiszné Bene Mónika, Székel y Gyuláné,
Fodor Béláné, Juhász Mária, Németh Attiláné, Szabóné
Szendrei Mária, Pappné Németh Gabriella, Herbály
János, Horváth Ilona, Könyves Zoltán, Virág Mónika,
Balla Katalin, Szalainé Tóth Erzsébet, Lovasné Bódog
Orsolya, Juhászné Kovács Katalin, Burj án Mária, Seres
Beáta, Dóra Anita, Gulyás Tibor, a Polgármesteri Hivatal
karbantartói. Valamennyi rész tvevőnek és segítőnek
köszönjük a közreműködést!
2007. június 3-án ultiversenyt tartottunk a Rigó József
ÁMK Művelődési Házában. A tizenhárom versenyző
részvételével lezajlott verseny győztese Szabó Mihály
lett. Második helyen végzett Varga Lajos, a harmadik
helyezést Fricska László, a negyedik helyezést pedig
Juhász Károly érte el. Gratulálunk! A Malom Üzletház
által felajánlott különdíjat a mezőny legfiata labb
versenyzője, Némedi Varga Viola kapta.
Köszönjük a verseny megszervezésében,
lebonyolításában nyújtott segítséget Fehér Lászlónak!
Valamennyi versenyzőnek köszönjük a részvételt! Várjuk
mindannyiukat következő versenyünkön is!

Virág Veronika

RIGÓ JÓZSEF ÁLTALÁNOS I SKOLÁBAN
TÖRTÉNT

Elérkeztünk a tanítási év végéhez. Igen kemény és
küzdelmes év volt ez tanár és diák számára egyaránt.
Nemcsak a munka és a követelmények szaporodtak meg,
hanem a gazdasági megszorítások is nehezítették
mindennapi munkánkat. De ebben a tan évben is ért
bennünket sok öröm, melyet egyrészt tanítványaink szép
eredménye, másrészt a szülők összefogása okozott.
Még az utolsó hajrában is büszkélkedhetünk szép
sikerekkel.
 Május 10-én a „ II. Rákóczi Ferenc és kora” címmel

megrendezett történelem ver senyen vettek részt
Kiskunfélegyházán a Dózsa György Általános
Iskolában a 6.és 7. osztályosaink . Ezen két dobogós
helyet sikerült megszereznünk. Szikszai Sándor 6.o.
tanuló a II., Szécsényi Zsolt 7.o.tanuló a III. lett.
Köszönjük nekik és felkészítő tanáruknak , Virág
Mónika tanárnőnek lelkes munkájukat.

 Labdarúgó leány csapatunk a Diákolimpia országos
döntőjében III.. helyezést ért el. Egész éves kemény
munka áll e siker mögött, melyet ezúton köszönök
meg minden csapattagnak(Aczél Anett, Balla Kitti,
Borics Krisztina, .Bori Edina, Csík Bernadett, Font
Elizabeth, Gondi Katalin, Szalai Gyöngyi, Szalai
Kitti, Szalontai Tímea, Szécsényi Dóra ) és
felkészítőjüknek Szatmári Istvánnak.

 A Petőfiszállási Általános Iskola szer vezésében
levelező versenyen vettek tanulóink részt, ahol Illés
Csaba (7.oszt.) tanuló I.. helyezett, Könyves Miklós
( 6.oszt.) tanuló II.. helyezett lett. Nekik is és
felkészítő tanáraiknak (Feketéné Papp Éva, Szabó
Lászlóné) is gratulálunk és köszönjük fáradságot
nem kímélő munkájukat.

 Június 2-án gyereknapot tartottunk az iskola és
környékén. A délelőtt folyamán akadály versenyt
szerveztünk az alsó és felső tagozatosoknak. Ezután
karaoke és tánc bemutató szórakoztatta a
gyerekeket. Mindkettő az újdonság erejével hatott
rájuk. Akinek kedve volt részt vehetett arcfestésen,
gyurmázáson, játékos feladatok megoldásában.
Délután kettőre vártuk Csepregi Évát, aki
gyermeknapi meglepetéssel jött hozzánk. Külön
örülünk, hogy erre szülők is eljöttek Mindezt a
Szülői Közösséggel együtt szervezte meg
tantestületünk.

8. osztályosaink ballagási ünnepsége június 16-án 16
órakor kezdődik. Tanévzáró ünnepélyünk június 20-án
17 órakor kerül megrendezésre
Tanulóknak, szülőknek, kollégáknak köszönöm egész
éves munkájukat. A nyárra jó pihenést, kellemes időt
kívánok!

Szabó Péterné

FELHÍVÁS!
Rigó József Általános Művelődési Központ angol
– bármely szakos tanári állást hirdet meg aug.
15-i kezdéssel.
Pályázat beadási határideje: július 15.
Pályázati feltétel szaktanári végzettség. /Előnyt
jelent a szakmai gyakorlat. /



†
RÓMAI KATOLIKUS SZERTARTÁS SZERINT

SZENTMISÉT TART
KNECHT JÓZSEF PLÉBÁNOS

2007. június 17-én du. 15.00 órakor
/ vasárnap/

Bugacpusztaházán az
Önkormányzat épületében.

SAKK
Június 1. és 3. között Debrecenben rendezték meg az
Országos Egyéni Sakk Diákolimpia döntőjét.
6 korcsoportban, fiú-leány kategóriában, 299 diák
versenyzett. 8 fordulóban alakult ki a végeredmény.
Bugacról Varga Klára és Tóth Tibor képviselték
iskolájukat, megyéjüket. Varga Klára az L3-as
korcsoport bajnoka lett, 7 ponttal s zerezte meg az I.
helyezést. Tóth Tibor az F3-as korcsoportban 4 ponttal,
a 13. helyen végzett.

Körmendi Etelka

KÖSZÖNET
A Nagycsaládosok Bugaci Egyesületének családjai,
vezetősége és a magam nevében köszönetet mondunk
azért az együttérző segítségért, amit a jótékonysági
bálunk sikeréért kaptunk. Köszönjük a helyet, a
felszerelést, a terem díszítését, a szervezést, a sok
adományt, anyagi támogatást, kitartó munkát.
Húsfőzőknek a finom vacsorá t, anyukáknak a süteményt,
apukáknak a férfierőt. Zenészünknek a talpalávalót.
Minden résztvevőnek, hogy ez az este mindannyiunk
számára jó hangulatú, de mégis jóték ony célokat szolgáló
rendezvény volt.
Bevételünket, mint már hírül adtuk, erdélyi kirándulásunk
támogatására használjuk fel.
Családjaink költségeit szeretnénk enyhíteni. Kint létünk
alatt testvér-települést keresünk, hogy jobban
megismerhessük egymás életé t, kultúráját. Szeretnénk
majd mi is vendégül látni őket, hogy együtt élhessük át
milyen fontos, egymásra figyelni, egymást tisztelni,
segíteni, hiszen mindezek olyan nemes emberi értékek,
amelyeket nem szabad veszni hagyni .

Berczeli Istvánné

POLGÁRŐR SZOLGÁLAT

Tájékoztatni szeretném a bugaci lakosokat arról, hogy
a Polgárőr Szolgálat Bugac 2007 első negyedévben
három pályázatot nyújtott be, melyből kettőt
pozitívan bíráltak el.
A Nemzeti Civil Alapprogram Dél -Alföldi Regionális
Kollégiuma által kiírt működési pályázaton 200. 000
Ft-ot, az Országos Polgárőr Szövetség idegenforgalmi
pályázatán 100. 000 Ft-ot nyert.

Kulman Anita

PARLAGFŰ  IRTÁSÁRÓL ÉS
KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

A közterületeink rendeltetésszerinti használatának
ellenőrzése összegezéseként  azt tapasztaltuk,  hogy
az  utóbbi  években javult a közterület használat
helyzete a településünkön.
A telektulajdonosok többsége példamutató módon
sajátjaként gondozza a telke előtti közterüle tet és
ügyel arra, hogy az utcaképet  gépek, berendezések,
építőanyag és egyéb szennyező anyagok
elhelyezésével ne rontsa.

Ezen példamutató hozzáállást szeretnénk
minden telektulajdonos figyelmébe ajánlani.

Köztudott, hogy a parlagfű a szénanátha
legfőbb kiváltója, a legveszélyesebb allergének
egyike. Virágzása júliustól októberig tart.
Ezért felhívással  fordulunk a lakosság felé, hogy
mindannyiunk egészsége érdekében aktív
közreműködéssel vegyen részt a parlagfű
terjedésének megelőzésében.

Továbbá  kérjük a  belterületi lakótelek
tulajdonosokat, hogy a  lakótelkek előtti
közterületeken és a lakótelkükön belül
folyamatosan végezzék a  fűkaszálást és a gyomok
irtását, hiszen az érvényben lévő  helyi közterület -
használati rendelet  erre is kötelezi a
telektulajdonosokat.
A bejelentéseket telefonon a 76/575 -100-as
telefonon és elektronikus úton a www.bugac.hu
honlap „FÓRUM” cím alatt lehet  megtenni.
A falukép szépítése , a településen átutazók és az
idegenforgalmi megítélések  é rdekében kérjük a
lakosság   összefogását.

HHÍÍRRÖÖSS DDOOBBOOZZ KKFFTT..

Állást kínál GÉPKEZELŐ és
GÉPKISZOLGÁLÓ munkakörbe.
Olyan megbízható, munkájára igényes férfiak
jelentkezését várjuk, akiknek már nincs kihívás
jelenlegi munkájában, szeretnek csapatban
dolgozni, munkájukban precíznek és
rendszeretőnek tartják magukat és már
dolgoztak mechanikus gépeken .

Előny:
Mechanikai műszerész, géplakatos,
gépésztechnikus, nyomdaipari végzettség.

Amit kínálunk:
Modern technológiai környezet . A gép
működését és a munka elsajátítását követően
kiemelt versenyképes jövedelem.

Jelentkezését várjuk a következő
számon:06/20/555-7415 vagy személyesen a már
ismert telephelyen: Bugacpusztaházán Kiss
Krisztánál.

www.bugac.hu

