
TISZTELT BUGACI ÉS
BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK!

A június 27-i ülésen több fontos témát tárgyalt
testületünk.
- Elfogadta a BÁCSVÍZ ZRT. közgyűlésén korábban
született határozatot. Nem is tehetett mást, mert annyira
kevés a tulajdonrész arányunk, hogy nem tudjuk
befolyásolni a döntéseket, csak fel tudjuk hívni a
figyelmet az érdekeinkre. Ennek megfelelően az indokolt
3,7 % - 8,6 % mértékű díjemelésből 4,05 %-os emelést
fogadott el a közgyűlés július 1 -jei hatállyal.
-  Befejeződött és elfogadta a testület a 2006.
szeptemberében indult rendezési terv módosítást. Ennek
értelmében az érintett vállalkozások megkezdhetik azon
beruházásokat, amelyek a módosításhoz voltak kötve. A
lakossági igényeket figyelembe véve átdolgozásra került
a Helyi Építési Szabályzat is. Több apró módosítást
eszközöltünk, amelyek mind az építtetők érdekeit, az
eljárás gyorsítását szolgálják, úgy hogy garantálják a szép
faluképet.
-    Döntött  a testület a többcélú társulás keretein belül
arról, hogy Bugacpusztaházán b eindítja a
mozgókönyvtári feladatellátást.  Ezt korábban elvetette a
testület, de most olyan kedvező feltételeket kaptunk a
megyei könyvtártól, hogy a működtetés mellett
döntöttünk.
- Jól halad az adótartozások behajtása, s elfogadta a
testület az ezzel kapcsolatos beszámolót. A lakossággal
folytatott, folyamatos kommunikáció révén úgy
gondolom sokan megértették, hogy mindenki érdeke,
hogy az önkormányzat tervezet t bevételei teljesüljenek.
Ennek megfelelően sokan rendezték tartozásukat, ezt
köszönjük. Erre még mindig van lehetőség, hiszen a
végrehajtónak csak a múlt  évre, vagy akár több évre
visszamenő tartozók listáját adtuk át eddig. Az
adótartozások alakulása

Bugac
2007. január 1. 10.518 e Ft     május 30. 6.061 e Ft

Bugacpusztaháza
2007. január 1. 3.314 e Ft       május 30. 1.711 e Ft

Döntött a testület a szülési szabadságra távozó
jegyző feladatainak jövőbeni ellátásáról. A lehetőségeket
mérlegelve a testület egyhangú szavazással úgy
határozott, hogy 2007. szeptember 1-től 2007. december
31-ig Orgovány község jelenlegi jegy zőjét Bagócsi
Károlyt bízza meg a helyettesítéssel. Személyében egy
tapasztalt, 25 éves gyakorlattal rendelkező szakember
fogja segíteni  testületünk munkáját, akinek eddigi
tevékenységét a szakma július 1 -jétől címzetes főjegyzői
cím adományozásával ismer te el.
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ISKOLABUSZ
Szeptember 1-től a többcélú kistérségi társulás
keretében gyermekek utaztatására lehí vható plusz
támogatásból önkormányzatunk be kívánja indítani
az iskolabusz szolgáltatást. Ennek keretében
megoldódik a bejáró gyerekek iskolába járása. A
plusz támogatás a más településről bejárók után
hívható le. Gondolunk itt Bugacpusztaházára,
Erdőszéplakra, Móricgátra és a félegyházi
kerületekre. Ennek ellenére természetesen
ugyanezzel a járattal meg kívánjuk oldani az
alsómonostori , aladár-hegyi gyermekek utazását is.
Intézményeink /óvoda, iskola/ nyilvántartásából
tudjuk, hogy kiket érint ez a dolog . Azonban kérjük
mindazok jelentkezését is , akik e plusz szolgáltatás,
új lehetőség révén szívesen járatnák Bugacra
gyermeküket óvodába, iskolába, jelentkezzenek a
Polgármesteri Hivatal Titkárságán, vagy az
intézmények vezetőinél. Jól felszerelt
intézményekkel, magas színvonalú szakmai
munkával és sok-sok színes programmal várják az
új óvodásokat és iskolásokat. Az új jelentkezőknek
intézményeink megtekintésére , előzetes egyeztetés
mellett lehetőséget biztosítunk. Bővebb információ:
www.bugac.hu, www.rigojozsef.sulinet.hu
honlapokon.

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

Július elsejével megindult egy folyamat, amitől azt
reméljük, hogy a múzeumunk megtelik majd élettel. Első
lépésként a Munkaügyi Központ támogatásával 3 hónapra
Varga Mihályt bíztam meg a Helytörténeti Gyűjtemény
vezetésével. A későbbiek során lesz még lehetőség, hogy
további 9 hónapra igénybe vegyük a 90  %-os bérjellegű
támogatást. Ez azt jelenti, hogy ez a 3, majd 9 hónapos
próbaidő minimális, kb. havi 7 ezer forintjába kerül az
önkormányzatnak. Tematika szerinti élő történelem
órákat szeretnénk rendezni és egy térségi hagyományőrző
központot működtetni, amely helyi népi hagyományra
építkezik. Ehhez Varga Mihály szemé lyében úgy
gondolom, hogy megfelelő embert találtunk. Kérem
kövessék figyelemmel, s látogassák a Helytö rténeti
Gyűjtemény programjait.

Szabó László
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www.bugac.hu
www.rigojozsef.sulinet.hu


István, a király

Főzőversennyel egybekötött
strandfociverseny!

2007. július 28-án, szombaton délután 1400 órai
kezdettel várjuk a futball kedvelőit egy főzőversennyel
egybekötött strandfociversenyre a Helytörténeti
Gyűjtemény mögötti pályára! A versenyre minimum 6
fős csapatok jelentkezését várjuk. Nevezni a Művelődési
Házban lehet nyitvatartási időben 2007. július 26-ig.
Nevezési díj: 2000 Ft csapatonként. Minden nevező
csapat egyúttal bizonyítja tudását paprikás krumpli
főzésben is, és hogy a focisták hozzátartozói is aktív
részesei legyenek a viadalnak, értékeljük a csapatok által
hozott almáspitét is! A verseny végeredményét a fociban,
a főzésben és a sütésben szerzett pontok adják majd meg!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

2007. augusztus 20-án településünkön
nagyszabású ünnepséggel emlékezünk meg
államalapításunkról, az István, a király című rockopera
bemutatásával. A 2006. március 15.-ei Szabadság Hangja
című produkció sikerén felbuzdulva szeretnénk idén egy
hasonló mérvű műsorral méltóképpen megemlékezni
nemzeti ünnepünkről. Az előadás Kasza Ákos
koreográfus irányításával a bugaci „Árvalányhaj”
Néptánccsoport, a bugaci Gitáregyüttes, a
tiszakécskei „Kécske” Táncegyüttes , valamint egyéb
vendégszereplők közreműködésével valósul meg.
Várjuk azon 10 és 50 év közötti érdeklődők jelentkezését
a Művelődési Házban, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy az
előadás tömegjeleneteiben statisztaként részt vegyenek!
Ének és tánctudás nem feltétel, csupán annyit kérünk,
hogy az augusztus 12. és augusztus 20. közötti próbákon
meg tudjanak jelenni!
A program részletes leírását augusztusi hírlevelünkben,
az előadás plakátján, valamint a www.bugac.hu
honlapon olvashatják a későbbiekben.
Előre is köszönjük mindazok segítségét, akik
rendezvényünk megvalósításához anyagi vagy egyéb
támogatásukkal hozzájárulnak!

Virág Veronika

ADOMÁNY BUGACPUSZTAHÁZÁN

A nyár folyamán is kaptunk a Baptista
Szeretetszolgálattól adományt /búzadara, száraztészta,
keltkalács/.  Sajnos nem tudtunk minden családnak
juttatni a csomagokból.  Az adományozó meghatározta,
hogy egy-egy család miből mennyit kaphat.  Így 95
családot tudtunk segíteni.

Köszönöm Horváth Máriának, hogy a
csomagok szétosztását lebonyolította.

Berczeli  István

BANKJEGYKIADÓ  AUTOMATA TELEPÍTÉSE

A napokban, 2007. július 09-én került aláírásra az a
szerződés Bugac Nagyközségi Önkormányzat és a
számlavezető pénzintézete az OTP Bank Rt. részéről,
amely a két fél közötti együttműködés eredményeképpen
rögzíti egy bankjegykiadó automata /ATM/ telepítését
Bugac Nagyközségben. A helyet az ATM telepítéséhez
önkormányzatunk biztosítja, magát a berendezést az OTP
Bank Rt. bocsátja rendelkezésünkre és az
engedélyezéssel, beüzemeléssel kapcsolatos mindennemű
költségeket is átvállalja. Kijelöltük az ATM helyét is,
falunk központjában a Szabadság tér 4/d alá.
Hivatalunkkal szemközt, önkormányzati tulajdonban
lévő, a Bugac INVEST KFT. által bérelt irodahelyiség
külső falára fogjuk elhelyezni. A telepítéshez szükséges
engedélyek beszerzésének folyamata elindult, reméljük
mihamarabb tudják majd használni az itt élő emberek, s
ezzel is kényelmüket tudjuk szolgálni.

ÓVODA TETŐZETÉNEK FELÚJÍTÁSA
Már a 2006-os költségvetés tartalmazta az óvoda tetőzetének
felújítási munkálatait, ami egy korábban elkezdett felújítás
befejezését jelentette. Erre a felújításra 2006. nyarán az óvoda i
szünet során nem került sor. Az új képviselő -testület figyelembe
véve az év végén, 2007. elején várható áremelkedést az
építőipari termékek tekintetében, úgy döntött, hogy még az
áremelkedések előtt megvásárolja a felújításhoz szükséges
cserépmennyiséget. Ez 2006. novemberében megtörtént. Majd a
2007-es költségvetés készítésekor betervezte a júliusi óvodai
szünet idejére 2007. július 2 -től, július 15-ig a felújítási
munkálatokat. Ennek megfelelően halad t és határidőre el is
készült a beruházás, amelyet Nagy József vállalkozó
önkormányzatunk brigádjának segítségével kivitele zett. A
felújítási munkálatok magukba fogla lták a cseréplécek cseréjét, a
horogfák szükség szerinti cseréjét és az új cserepek felrakását.
Ebben a két hétben szoros munkaterv szerint do lgozott
brigádunk, hiszen ez idő alatt kell elvégez ünk az iskola
konyháján és az óvodában a szükséges tisztasági meszeléseket
is. Ezt a mennyiségű munkát csak egymást segítve, a közös célt
szem előtt tartva lehetett két hét alatt elvégezni. Külön
köszönjük a konyhás nénik és a dadusok odaadó segítségét.

Szabó László

CSODÁLATOS ERDÉLYI KIRÁNDULÁS

Hosszú készülődés után a tervezett időpontban eljutottunk
Erdélybe. Festői táj kísérte végig utunkat.
Szentábrahámon meleg szeretettel fogadtak ben nünket és
teljes ellátással kisérték végig egész hetünket. Első nap
megismerkedtünk a faluval, jártunk a Gyilkos tónál, a
Békás szorosnál, Parajdon, Korondon, a Bözödi tónál és
Kőrispatakon. Esténként a zeneszó mellett bográcsban
főzött vacsorát a vendégül  látó családokkal együtt
fogyasztottuk el. Szép példája volt az egymás iránti
tiszteletnek, megbecsülésnek, hogy teljesen ismeretlen
emberek között, egymásra találva barátságok szövődtek.
Vendégszeretetük, emberségük, tiszteletük példa lehet
mindannyiónk számára.

Köszönjük Korom Ibolyának  és családjának az ott élő
embereknek, mindannyiójuknak, hogy mindennek
részesei lehettünk.

Berczeli Istvánné
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Alsómonostoron a hagyományos Szent Anna
napi búcsú ez évben július 29-én (vasárnap)

kerül megrendezésre.
…

Bugacon a hagyományos Szent István napi
búcsú Augusztus 26-án (vasárnap) kerül

megrendezésre.

Fontos tudnivalók az új támogatási
rendszerről (SPS)

2009 évben kerül bevezetésre hazánkban az SPS vagy
gazdaságtámogatásként is említett új rendszer. Alapvető változás
hogy a támogatás – néhány kivételtől eltekintve – a termeléstől
elválasztott jogosultságként illeti meg a gazdaságot. Más
szemszögből megközelítve nem az lesz a kérdés, hogy mit
termelünk a támogatás igényléséh ez hasznosítandó területen,
hanem a termelés módja a szabályoknak való megfelelés.
Fontos továbbá, hogy a gazdaság eladhatja, bérbe adhatja a
jogosultságát (földdel vagy anélkül) és természetes személyek
között örökölhető is. Az eladást azonban nagyon meg kell
fontolni, mert új jogosultsághoz csak korlátozottan lehet jutni.
Az SPS első évében kiosztásra kerülő támogatási jogosultság két
komponensből áll össze regionális komponensből és a
kiegészítő komponensből. Az előbbi a bejelentett jogosult
területek (SAPS – szőlőterületek) alapján kerül megállapításra,
míg az utóbbi a 2007-ben igényelt üzemsoros nemzeti kiegészítő
támogatások alapján.
A termelő jogosultságainak száma a bejelentett hektárszám lesz,
a jogosultságok névértékét pedig a regionális komponens+
kiegészítő komponens  összege adja.

Az SPS támogatás igénybevételének feltételei:
 a gazdálkodónak támogatási jogosultsággal és
 megfelelő méretű mezőgazdasági területtel, vagy speciális

esetben állatállománnyal kell rendelkeznie továbbá
 a Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények

(JFGK) azaz a környezetvédelmi, köz-, állat- és növény-
egészségügyi szabályok betartása, és a föld jó
mezőgazdasági és ökológiai állapotának megőrzése a
gazdaság teljes területén .

A teljes területükön ökológiai gazdálkod ást folytató és a 19,3 ha-
nál kisebb területtel rendelkező gazdaságok kivételével kötelező
lesz a területpihentetés (10 %).  Továbbá a jogosult területnek
legalább 10 hónapig az üzem használatában kell lennie.
A támogatás igénybevételének feltételeit az MV H a
szakhatóságok bevonásával (adatcsere) ellenőrzi. A meg nem
felelés súlyától, ismétlődésétől és számától függően a
gazdaságnak egyébként járó teljes támogatást csökkentik,
gondatlanság esetében néhány százalék mértékben, de
szándékosság esetén akár a te ljes tárgyévi támogatási összeg
is megvonható. Nagyon fontos tudni, hogy a támogatás
megvonása mellett a szakhatóság az adott követelményről
rendelkező jogszabályban foglalt szankciókat is alkalmazhatja.
Számos részkérdésben a társadalmi vita észrevételei  alapján
később lesz döntés, de a fentiekből is látható, hogy folyamatosan
figyelni kell a gazdáknak híreket és készülni a szabályok
változására.

Csányi György

NYELVTANFOLYAM

Alap és középfokú nyelvvizsgára felkészítő ANGOL
ÉS NÉMET  nyelvtanfolyam  indul szeptembertől a

Művelődési házban.
Bővebb információ és jelentkezés a Művelődési

Házban ill. az iskola gondnokságán !
Jelentkezési határidő augusztus 10.

Szabó Péterné

EZÜSTBÖLCSŐ DÍJ ADOMÁNYOZÁSA

A bugaci Nagycsaládosok Egyesületének
kezdeményezésére országos szövetségük ezüstbölcső
díjat adományozott Polyák Mátyásnak a P & P Pékárú
KFT tulajdonosának. Ezzel köszön ték meg az évek óta
nyújtott támogatását, segítségét.
A támogató őszinte önzetlenségét jelzi, hogy az átadási
ünnepség alkalmából is, az ünnepelt adományoz. Erre
2007. június 22-én, pénteken a falunapi rendezvényei nk
előestéjén 19:00 órakor zártkörű rendezvény keretében
került sor a bugaci Művelődési Házban. Sirkó László és
barátai zenés estjére 150 tiszteletjegyet kaptak a bugaci
nagycsaládosok, idősek és a Kálmán Lajos népdalkör
tagjai.

Berczeli Istvánné

LABDARÚGÁS
Javában tart az átigazolási szezon /július 1-július 25/, az
augusztusi bajnoki rajt előtt. Csapatunk július 17 -én kezdi
meg a felkészülést, heti 2 edzéssel, melyeken már a
leigazolni szánt új játékosok is részt vesznek. Biztosan
távozik a csapattól: Dongó László  és Horváth József.
Sajnálatos, hogy Papp Csabára csak  jövő év tavaszától
számíthatunk. Kik érkeznek: Legyen meglepetés. A július
21-én szombaton 18.00 órakor Bugacon megrendezésre
kerülő edzőmérkőzésen, melyet a  kecskeméti LC /megyei
III. osztály/ csapata  ellen játszunk. Láthatják a szurkolók
az új játékosokat. E mérkőzés után dönt a vezetőség
arról,hogy kiket igazolnak le.
Az országos főtáblán a legjobb 128 csapat közötti
kupaküzdelmek augusztus 12-én folytatódnak. A sorsolást
az MLSZ készíti, még nem ismert ellenfelünk, de
valószínűleg hazai pályán mérkőzünk.

Kovács György

Sikeresen szerepeltek lányaink.

A 2007. május 11-én elért sikerének köszönhetően a
bugaci leány labdarúgócsapat részvételt nyert a
Diákolimpia Országos Döntőjébe. Az országos döntő
2007. június 4-6. között került megrendezésre Fonyód on.
Leányaink az előkelő III. helyezést szerezték meg,
melyhez ezúton is gratulálunk. A csapat tagjai: Aczél
Anett, Balla Kitti, Borics Krisztina, Bori Edina, Csík
Bernadett, Font Elizabeth, Gondi Katalin, Szalai
Gyöngyi, Szalai Kitti, Szalontai Tímea, Szé csényi Dóra.
Felkészítő: Szatmári István.

/A döntőn készült képek honlapunkon tekinthetők meg./



Gyermekvédelmi ügyek
Értesítjük a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek szüleit,
hogy a gyermekekre járó egyszeri támogatás
kifizetésének időpontja a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Gazdálkodási Csoportjánál

2007. július 25.-e (szerda) 9-15 óráig.

Hegedűs Istvánné

SAKK
XIX. alkalommal került megrendezésre június
19-23. között Budapesten, a Kovács Zoltán
Nemzetközi leány sakk emlékverseny. A
Statisztika Petőfi SC sportcsarnokában, az öt
országból érkező 34 versenyző, 9 fordulóban
küzdött meg egymással. Varga Klára az előkelő
második helyen végzett 7,5 ponttal, mellyel
kupát, oklevelet, pénzjutalmat, és 21.3 FIDE élőt
nyert.A verseny főszponzora Kovács Zoltán leánya
volt, aki az USA-ban él és a meghívására az amerikai
nagykövet asszony April H. Foley meglátogatta a
versenyt. Beszédet mondott, és közös fotózással zárult
a látogatása.

Magyar Korcsoportos Nemzeti Sakkbajnokságot
ebben az évben Miskolcon rendezték meg, július 6
– július 15 között.
A verseny kilenc fordulós volt . A játékosok
10,12,14,16,18, éves korcsoportban , fiú és lány
mezőnyben küzdöttek meg egymással.
Bugacról ketten vettek részt a bajnokságon:
Juhász Barbara a 12 éves lányok csoportjában 5,5
ponttal III. helyezést ért el.  Eredményével jogot
szerzett az Európai Uniós Sakkbajnokságon való
részvételre, mely az ausztriai Mureckben kerül
megrendezésre július 31- augusztus 9 között.
Varga Klára a 14 éves lányok csoportjában 7,5
ponttal I. helyezést ért el. A Magyar Bajnoki
címmel jogot szerzett a horvátországi Sibenikben
szeptember 13-24 között megrendezésre kerülő
Korcsoportos Sakk Európabajnokságon való
részvételre.
Ezt megelőzően Juhász Barbara a MAGYAR
KÖZTÁRSASÁG 2007.  évi korcsoportos rapid
sakkbajnokságán a U12 korcsoportos lányok
mezőnyében III. helyezést ért el.

Körmendi Etelka

VVÉÉRRAADDÁÁSS 22000077.

A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
/Bugac, Béke u. 27./

 2007. július 25-én 9.00 -12.30-ig
VÉRADÁS LESZ

ÉÉRRTTEESSÍÍTTÉÉSS

Tájékoztatom a kedves Szülőket, hogy a
korábbi évekhez hasonlóan az idén is
összeállítjuk minden évfolyamon
tanulóinknak a füzetcsomagot, melyet a
tankönyvvel együtt vásárolhatnak meg.
Ennek időpontjáról később értesítem
Önöket.

Szabó  Péterné

BUGACPUSZTAHÁZÁRÓL A
VÁLOGATOTTBA

2007. 06. 27-én 16 órakor Dunaszerdahelyen
Krisztián Krisztina  az U17-es
leányválogatottban, címeres mezben pályára
lépett a magyar csapatban a Szlovákia elleni
mérkőzésen. Krisztina lelkes, jó játékkal hálálta
meg Markó Edina és Juhász Anita edzők
bizalmát.
Végeredmény: Szlovákia - Magyarország: 2:1
Képek az eseményről www.bugac.hu honlapon
találhatók.

Szabó Péterné

KÖSZÖNET!

Késő ősz óta átlagosan 12 gyerek járt minden
szombaton Bugacpusztaházán a Faluházba
számítástechnikai foglalkozásra. Az alapoktó l
kezdte Kerekes László Zoltán önkormányzati
képviselő az oktatást. Az érdekes és intenzív
foglalkozások eredménye, hogy csak ritkán é s
indokolt esetben volt hiányzó. Jó hangulatú,
közös vacsorával zárták az évet.
Köszönöm  a foglalkozás  szervezőjének,
vezetőjének az éves odaadó munkáját.

Berczeli István

AMATŐR KÉZMŰVES
KIÁLLÍTÁS

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy ez
évben szeptember hónapban tarjuk a
XI. Amatőr Kézműves Kiállítást  a Szent
Mihály napi rendezvényekhez
kapcsolódva. A részletekről a
későbbiekben írunk.



FFAALLUUNNAAPPRRÓÓLL
 „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen”

/Széchenyi István/
Községünkben 1998 óta rendezünk Falunap elnevezéssel
programot, melynek célja, hogy a falu különböző
korosztályai és különböző érdeklődésű csoportjai
számára nyújtsunk szórakozási lehetőséget. Küldetésünk,
hogy a családok, a baráti társaságok kilátogassanak
rendezvényünkre, ott kellemesen és hasznosan töltsék el
együtt az időt. A rendezvény a helyi intézmények, civil
szervezetek, vállalkozások és a segítőkész
magánszemélyek összefogásával valósul meg évről évre.
Idén ismét kétnapos programmal vártuk az érdeklődőket,
melynek előestéjén a Kecskeméti Katona József Színház
művészei, Sirkó László és barátai adtak zenés estet a
Művelődési Házban a Nagycsaládosok Bugaci
Egyesülete, a Kálmán Lajos Népdalkör és Citerazenekar,
a Nyugdíjasklub és az Idősek Napközi Otthona tagjai
számára. Az előadás Polyák Mátyás, a P&P Pékáru Kft.
tulajdonosa jóvoltából valósult meg.
Versenyeink eredményei:
Sakkverseny
Óvodás korcsoport:
1.: Lestyán Patrik
Alsó tagozatos korcsoport:
1.: Juhász Bence, 2. Tapodi Dániel  3. Szalai Tamás
Felső tagozatos korcsoport:
 1.: Tóth Tibor, 2: Juhász Barbara 3.: Hajagos József
Felnőttek versenye:
1.: Juhász Károly, 2.: Ficsór László 3.: Papp János
Köszönjük a verseny lebonyolításában nyújtott segítséget
Juhász Károlynak!
Pörköltfőző verseny

 1. Kocsis András,  2.: Borbola Józsefné-Görög
Judit /Rigó József ÁMK Ált. Iskolája/, 3. Flóring János
A pörkölteket elbíráló zsűri tagjai voltak: Simon József
szakállamtitkár, Szabó László Bugac polgármestere,
Berczeli István Bugacpusztaháza polgármestere, Flóri ng
Lászlóné Napközi Otthonos Konyha főszakácsa, Dr.
Szabó Gyula háziorvos.
Köszönjük a verseny lebonyolítását Endre Imrének!
Strandfoci verseny
Leányok versenye:

 1.: „Duracell” csapat /Bugac/,
    2.: Jászszentlászló SE,
    3.: „Armada” /Bugac/

 Legjobb mezőnyjátékos: Krisztián Krisztina
    Legjobb kapus: Borics Krisztina /Bugac/

 Gólkirály: Nagy Vivien / Jászszentlászló/
14 éves kor alatti fiúk versenye:

 1.: Seres Martin és csapata
    2.: Seres Norbert és csapata
Felnőttek versenye:

 1.: Bugaci Önkormányzat csapata ,  2.: KEFAG
          csapata,  3.: Hírös Doboz csapata
Legjobb mezőnyjátékos: Révész Roland /Hírös Doboz/
Legjobb kapus: Rokolya Zsolt /KEFAG/
Gólkirály: Szatmári Áron /"Józan Ész"/
Köszönjük a verseny lebonyol ításában nyújtott segítséget
Szatmári Istvánnak, Kovács Györgynek és Bálint
Dezsőnek!
Szkander verseny
14 év alatti /50-60kg/ lányok versenye:

 1. Vörösváczki Anita ,  2.: Bangó Brigitta,
3: Szalai Szabina

14 év fölötti /50-60kg/ lányok versenye:
 1.: Alács Rita,  2.: Kocsis  Zsuzsanna
3. Tarjányi Rita

Nők versenye:
     1.: Flóring Ilona,  2.: H. Pintér  Andrea
25-35 kg közötti fiúk versenye:

1.: Bíró Szabolcs ,  2.: Tapodi Dániel
 3.: Szalai Tamás

40-55 kg közötti fiúk versenye:
 1.: Kürtösi Richárd,  2.: Tapodi Tamás
 3.: Szántó Hunor

60 kg-os fiúk versenye:
 1. : Felföldi Milán

70 kg alatti férfiak versenye:
 1. : Klein Sándor

80 kg alatti férfiak versenye :
 1.: Szabó József,  2.: Csendes Kornél

100 kg feletti férfiak versenye:
 1.: Gulyás Róbert, 2.: Fehér Vilmos
 3.: Kecskeméti Imre

Köszönjük a verseny lebonyolítását Bosshard Pascale-
nak, Tarjányiné Tholt Máriának és Szálas Ferencnek !
Akiknek köszönettel tartozunk:
Kósa Istvánnak , akinek rendezvényünk kifogástalan
hangminőségét köszönhetjük, valamint a kétnapos
program plakátjának elkészítésében is segítségünkre volt.
A Napközi Otthonos Konyha dolgozóinak , akik idén is
ízletes ebédet készítettek nekünk.
Varga Mihálynak , akinek segítségével felelevenítettük a
Szent Iván éji hagyományokat.
A Kiskunfélegyházi Motoros Baráti Kör tagjainak,
akik megmotoroztatták gyermekeinket.
Az óvoda dolgozóinak , valamint Feketéné Papp Évike
és Juhász Mária tanár néniknek, akik segítségével egész
nap kézműves foglalkozásokon vehettek részt az
érdeklődők.
A Füredi Autósiskola  munkatársainak, akik a
biztonságos közlekedés fontosságára hívták fel
figyelmünket játékos formában.
Kiskunfélegyháza Város Tűzoltóinak , akik lehetővé
tették, hogy madártávlatból is me gtekinthessük
községünket.
A Bugaci Polgárőr Egyesületnek,  a Kiskunfélegyházi
Rendőrkapitányság Körzeti Megbízotti Alosztályának
valamint a bugaci körzeti megbízottaknak , akik
biztonságunkról gondoskodtak.
A kiskunfélegyházi Langaléta Garabonciásoknak , akik
kicsit ugyan „magasan hordták az orrukat”, de kicsiknek
és nagyoknak egyaránt vidám perceket szereztek.
A Demény testvéreknek és munkatársaiknak, akik
izgalmas streetfighter showjukkal kápráztattak el minket.
A Törteli Gazdák Vendégváró Egyesületének , akik
hamisítatlan „tanyasi” hangulatot idéztek fel bennünk az
Indul a bakterház című darab bemutatásával.

Köszönjük továbbá a Polgármesteri Hivatal
karbantartóinak, a Bugaci Tűzoltó Egyesületnek, a
Nagycsaládosok Bugaci Egyesületének, a Könyvtár
dolgozóinak, Bérces Barbarának, Dóráné Takács
Anikónak, Gulyás Lászlónak, Gulyás Tibornak, Tóth
Mariannának, Virág Zsoltnak, Virág Istvánnak  az
önzetlen segítséget!

A Falunapról készült képek www.bugac.hu honlapon
tekinthetők meg

Virág Veronika

www.bugac.hu


FOGATHAJTÓ FESZTIVÁLRÓ L

Vasárnap Bugac és Bugacpusztaháza között, az Abonyi Imre
Fogathajtó és Lovassport  Egyesület tagjai, valamint
vállalkozások támogatásából elkészült új lovaspályán került
megrendezésre az Abonyi Imre emlékére meghirdetett fogathajtó
fesztivál. A reggeltől késő délutánig tartó, különböző kulturális
programokkal színesített vetélkedőre tizenkilenc amatőr kettes
fogat, tíz profi kettes- és 6 négyes fogat fogadta el a meghívást.
Az amatőrök mezőnyében helyi fogatokat láthattunk,
egyesületünk tagjait, valamint a környező települések amatőr
hajtói közül láttuk vendégül azokat, akik valamilyen módon
hozzájárultak a pálya felépítéséhez, illetve a verseny
megszervezéséhez. Jó volt látni ezeket az amatőr versenyzőket,
akik a mindennapi munka mellett hódolnak szenv edélyüknek: a
fogathajtásnak. Látni azt, hogy milyen örömmel mutatták meg
tudásukat a közönségnek. Elsősorban ez volt a fő cél, és
másodsorban pedig a verseny, ahol  a következő sorrend alakult
ki:

  I.  id. Babák Sándor
 II. Jókai János
III. Kun-Szabó Ferenc

A profik közül starthoz álltak: Dobrovicz József,  Bárdos
Attila, Juhász László, Szalai József, Farkas István, ifj. Hörömpő
István, Selyben Zsolt, Nagy Sándor, Varga Péter, Kecskeméti
László, ifj. Juhász László, id. Kecskeméti  László, Csáki Gyula,
Fekete Sándor, Kalmár László, Újházi Attila. Látványos,
izgalmas verseny volt. Világbajnokok, válogatott hajtók jókedvű
vetélkedése. A hajtók a kombinált pálya első felében meglepően
jól teljesítettek, a NISSAN NAVARA volánja mögött, amellyel
még a maratonpálya dombos akadályát is megmászták.
Következett a kerékpározás, melyhez a kiskunfélegyházi Endre
kerékpár szaküzlet biztosította a kerékpárt. A hajtók helytálltak,
annak ellenére, hogy egyesek gyerekkori emlékeket elevenítettek
fel azzal, hogy újra kerékpárra ültek. Ezután a fogaton a maraton
akadályok között mutatták meg, hogy miben is profik ők igazán.
Nagy küzdelemben a következő sorrend alakult ki:
Kettes fogatok:

I.  Selyben Zsolt,
II.  Kalmár László

III. Varga Péter
IV. Fekete Sándor

Négyes fogatok:  I.   Juhász László
II. Dobrovitz József

                III. Bárdos Attila
  IV ifj. Hörömpő István,

Az Abonyi Imre Fogathajtó Fesztivál kulturális bemutatóján
részt vett a Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Int ézmény
bugaci kis néptánccsoportja (Antal István, Farkas Alexandra,
Juhász Bence, Pálfi Fanni, Pálfi Petra, Szálas Jennifer, Szántó
Hunor, Szántó Tamás, Tóth Ivett, Tóth Tibor), Varga Andreas
felkészítésével. Bugaci csokrokat hallhattunk a Kálmán Lajos
Népdalkör és Citerazenekar előadásában, szólót énekeltek
Kovács Ferencné, Flóring László és Varga Mihály. A Kiskun
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kezdő és haladó
társastánc csoportja (Csányi Klaudia -Lovas Tádé, Farkas
Blanka-Tapodi Dániel, Farkas Judit -Pálfi Dániel, Fekete
Rebeka-Gál Dominik, Pálfi Fanni-Kántor Ákos, Pintér Renáta-
Tapodi Tamás, Szalai Szabina -Juhász Bence) közösen mutatott
be latin táncokat, Szepesi József felkészítésével. A Bugaci
Nyugdíjasklub 9 tagja (Herbály Jánosné, Jegyes Sándorné,
Kovács Ferencné, Lesták Sándorné, Makány Mária, Mészáros
Istvánné, Szalai Istvánné, Szűcs Józsefné és Rigó Ferencné)
meglepetés műsorral kedveskedett nézőinknek, Varga Mihály és
felesége Emese felkészítésével. Továbbá somogyi táncokat
láthattunk az „Árvalányhaj” Néptánccsoport (Bajáki Anita,
Falusi Henriett, Falusi Zsanett, Fodor Anett, Fodor Kitti,
Gajdácsi Krisztina, Gajdácsi Tímea, Herbály Lili, Juhász Ágnes,
Kullai Patrícia, Molnár Ágnes, Molnár Judit, Szántó Hunor,
Szántó Szilvia, Zelei Barnabás) előad ásában, Kasza Ákos
felkészítésével. Köszönjük valamennyi fellépőnek a részvételt,
köszönjük a felkészítők munkáját, a kísérők és a szülők
segítségét!

KÖSZÖNJÜK A PÁLYA ÉPÍTÉSÉHEZ ÉS A VERSENY
MEGSZERVEZÉSÉHEZ NYÚJTOTT ÖNZETLEN

SEGÍTSÉGÜKET:

Abonyi Imrénének, Abonyi Gézánénak, A KEFAG ZRT -
nek: Kiss Béla, Fodor Mihály, Uzsoki András uraknak,
JUNIPERUS Kertészetnek Módra Szabolcsnak,  NISSAN
HOVÁNY kecskeméti márkakereskedésnek Zsíros
Lászlónak és kollégáinak,
ENDRE KERÉKPÁR SZALONNAK Kiskunfélegyházáról,
SZAKÁL SZILÁRD egyéni vállalkozónak , SUTUS
JÁNOSNAK,  CSER-TŐ I és M Tuskófeldolgozó és
Erdészeti KFT. Csík Mihály úrnak , HÍRÖS DOBOZ KFT-
nek Lukács Zsolt úrnak, P&P Pékárú KFT -nek, Polyák
Mátyás úrnak, BUGACI ÉLELMISZERIPARI RT-nek.
Börcsök Erzsébetnek, BUGACI TÖLTŐÁLLOMÁSNAK
Újhídi Gézának.
Valamint:
Androviczné Fekete Juditnak, Atkári Józsefnek, Atkári
Péternek, Balogh Mihálynak, Bangó Imrének, Bugaci
Tűzoltóegyesületnek, Czakó Tibornénak, Dóra Dezsőnek,
Endre Imrének, Faragó Anitának, Farkas Ferencnek, Fekete
Józsefnek, Fekete Sándornak, Frittmann Erzsébetnek ,
Gulyás Zoltánnak és brigádjának /Kecskeméti Imrének,
Sárga Ferencnek, Kálló Józsefnek, Kasza Tibornak, Rigó
Józsefnek/, Hajagos Józsefnek, Illés Csabának , Kósa
Istvánnak, Kovács Péternek, Kullai Bélának, Kulmann
Anitának és a bugaci polgárőröknek, Kun -Szabó
Ferencnénak, Lázár Péternek, Lengvári Tibornak, Lesták
Lászlónak, Lesták Zoltánnak, Marosi Sándornak, Mészáros
Istvánnak, Nagy Anettnak, Nagy Sándornak, Néma
Józsefnek, Némedi – Varga Jánosnak, Rabi Ernőnek, Sallai
Gyulának, Seres Istvánnak, Simon József
szakállamtitkárnak, Seres Mártának, Szabó Péternek, Szabó
Lászlónénak, Szabó Norbertnak, Szalai Károlynak , Szlávik
Jánosnak, Tóth Bélának, Tóth Benjáminnak, Tóth Zsoltnak,
Varga Noéminak és Csil lának, Varga Pálnénak, ifj. Varjasi
Mihálynak, id. Varjasi Mihálynak, Virág Veronikának,
Vörös Zsuzsannának.

ABONYI IMRE FOGATHAJTÓ ÉS LOVASSPROT
EGYESÜLET TAGJAINAK

Adrovicz Jánosnak, Brunhilde Schartmüller -nek,  Czakó
Attilának, Czakó Tibornak, Czin kóczi Zoltánnak, Csáki
Gyulának, Farkas Bélának,  Farkas Gábornak, Farkas
Istvánnak, Fehér Mercédesznek, Fehér Robertnek, Fehér
Zsuzsannának, Fekete Rolandnak, Flóring Józsefnek,
Fricska Lászlónak, Hans Karl Koch -nak, Hegedűs
Csabának, Ifj. Juhász Lászlóna k, Jókai Jánosnak, Juhász
Lászlónak, Karl Heinz Blum-nak, Katrin Koch-nak, Korom
Józsefnek, Kovács Györgynek, Kun -Szabó Ferencnek,  Kun-
Szabó Zoltánnak, Márta Zoltánnak, Molnár Helgának,
Simsik Józsefnek, Tóth Mariannak, Tóth Mihálynak, Varga
Pálnak,

Köszönjük a verseny előkészítésében és levezetésében
nyújtott segítségét!

Mondok Józsefnek  a Magyar Lovasszövetség Fogathajtó
Szakág Elnökének
Fülöpné Mátyus Zsuzsának a Magyar Lovasszövetség
bizottsági tagjának,
Hatvaniné Marikának, Almási Józs efnek.

Ezzel a vetélkedéssel hagyományt kívánunk teremteni.
Szeretnénk, ha az Abonyi Imre hajtófesztivál hallatán a nézők,
szurkolók egy látványos, csak Bugacra jellemző egyedülálló
versenyre asszociálnának, ahonnan nem akarnak majd
lemaradni. Az első lépést megtettü k, úgy gondolom jól sikerült,
hiszen a nézők, hajtók egyaránt jól szórakoztak.
/Az eseményről készült képek www.bugac.hu honlapon
tekinthetők meg/

Szabó László


