
TISZTELT BUGACI ÉS
BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK!

Egy hosszantartó és mindkét fél számára hasznos
együttműködés reményében  fogadtuk november elején a
Lindau-i /Németország/ Maria –Ward alapiskola
képviseletében érkező tanárnőt és férjét. A Bugacon élő
Koch család közbenjárásának eredményeként  a német
szülők és iskola adományait hozták el hozzánk.
Számítógépeket, ruhákat és játékokat ajándékoztak
iskolánknak és falunk gyermekeinek. Rövid időt, csak 1
napot töltöttek nálunk, de nagyon tetszett nekik az a
környezet és hangulat, ami fogadta őket. Örömmel vették
azt a meghívást, amely értelmében 15 -20 diákot  és kísérő
tanáraikat hívtuk meg 2008. tavaszára, egy 1  hete s
bugaci kirándulásra. A kialakult jó kapcsolat alapján
várhatóan már jövőre a mi németet tanuló diákjaink egy
része is eljuthat Németországba. Köszönjük a KOCH
család segítségét, hiszen a kapott ruháknak m ég csak egy
részét tudtuk kiosztani és már is, november 23-án érkezik
egy következő kamion, amely iskolapadokat, székeket,
szekrényeket és kerti padokat hoz településünknek a
Lindan-i iskolából.

……
A Kormány 190/2005. számú rendelete alapj án 3 éves
előkészítés után meghirdette a „Szemünk Fénye”
programot, amely program keretében
intézményfenntartók, energia - megtakarítással
kapcsolatos pályázati lehetőségeit támogatja. A program
keretében világítást és fűtést lehet korszerűsíten i,
energiatakarékos megoldásokkal a legújabb technikai
megoldások beépítésével, uniós normáknak és egészségi
előírásoknak megfelelően. Ezt kihasználva
önkormányzatunk első lépésként az iskola, óvoda, a
művelődési ház, valamint a polgármesteri hivatal
világítását kívánja megújítani. A felmérések
megtörténtek, melyek szerint 50 % -os megtakarítás
érhető el. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi áramdíjjal felére,
mintegy 1,5 millió Ft-ra csökken a mostani 3 millió
Ft/éves villanyszámla a négy intézmény tekintetében.
Ebből a megtakarításból fogjuk a majd 10 millió forintos
beruházás költségét törleszteni. Információk  alapján jó
lehetőségnek tartja a testület. A november 28 -i testületi
ülésre elkészül a szerződés -tervezet, ha ennek
megismerése után november hónapban aláírásra kerül a
megállapodás, még ez év decemberében elkészül a
korszerűsítés. A munka során lehetőség nyílik majd helyi
alvállalkozók foglalkoztatására. Ezúton kérjük a helyi
számlaképes villanyszerelőket, hogy kísérjék
figyelemmel a munka indítását. A fűtéskorszerűsítés
felmérése is megtörtént, de annak átalakítás ára már csak
a fűtési szezon végén kerülhet sor, ha a megtakarítás
ismeretében úgy dönt a testület.
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************************************************
GRATULÁLUNK!

Herbály Jánosné vezetésével immár 34. éve
fennálló Kálmán Lajos Népdalkör november
hónapban ünnepelte születésnapját.
Ezúton gratulálunk mindenkinek és köszönjü k
meg, hogy egész évben színvonalas műsorokkal
járultak hozzá községi rendezvényeink
sikeréhez.

Szabó László
Farmmenedzsment tanfolyam Bugacon

A HBF Hungaricum Kft. az AVOP 1.5 jelű „Szakmai
továbbképzés és átképzése támogatása” intézkedésre
„Képzések a felzárkóztatásért és a lehetőségek
kihasználásáért a Dél-Alföldön” című nyertes pályázat
keretében 2007 októberétől 2008 tavaszáig 90% -os
támogatottságú tanfolyamokat szervez.
A tanfolyam célja olyan naprakész ismeretek átadása a
gazdálkodók számára, mely segítségével megfelelően el
tudnak tájékozódni a különböző támogatások közt, s az
ezekhez szükséges adminisztrációs feladatokat is el
tudják végezni.
A képzés a szükséges létszám szerint 2007.
decemberében vagy 2008 januárjában indul
A képzés időtartama: 60 óra
A képzés díja: 9600 Ft
Oktató: Csányi György
Képzés helyszíne: Bugac
A tananyag egységeinek átfogó fe lsorolása:

A modul megnevezése Óraszám

Bevezetés, adminisztrációs teendők, balesetvédelmi
oktatás 1

Vállalkozási ismeretek 5

Adózási ismeretek 5

Gazdaság önértékelése 5

Információ gyűjtése és felhasználása 7

Gazdaságszervezési ismeretek 20

Üzleti terv készítése 5

Pályázatírás támogatásigénylés ismeretei 10

Vizsga, értékelés 2

Összesen: 60

Jelentkezni 2007.december 15-ig lehet a Polgármesteri Hivatal
/Bugac, Béke u. 10./ Titkárságán.
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PPOOLLGGÁÁRRŐŐRR HHÍÍRREEKK
Bugacon járt az Országos Polgárőr Szövetség e lnöke

A találkozóra Dr. Túrós András az Országos Polgárőr
Szövetség elnöke magával hozta elnökhelyettesét,
Markos Györgyöt és Balogh Endrét az Országos Polgárőr
Szövetség adminisztrációs igazgatóját. A tanácskozáson a
környékbeli települések polgármesterei, polgárőr
egyesületek vezetői és a helyi polgárőrség tagjai vettek
részt. Szabó László polgármester  megnyitójában a
település történelmét, jelenlegi életét mutatta be.
Kulman Anita a bugaci polgárőrség elnöke az egyesület
munkájáról, a változásokról, a célokról beszélt a
vendégeknek. Dr. Túrós András tájékoztatójában
kiemelte a rendőrség és a polgárőrség
együttműködésének fontosságát és a helyi
önkormányzatok kulcsfontosságú szerepét.  Utalt arra,
hogy Bugacon példaértékű módon  oldották meg a
polgárőrség- rendőrség kapcsolatát, mindhárom helyi
körzeti megbízott polgárőr is egyben. A továbbiakban
Markos György hasznos tanácsokkal látta el a
jelenlévőket. Szabó Mihály a Bács-Kiskun Megyei
Polgárőr Szövetség elnöke felszólalásában a megyei
polgárőr egyesületek kiváló munkáját dicsérte, többek
között a bugaciakét is.
Dr. Túrós András ígéretet tett arra, hogy a bugaci
polgárőrség karácsonyra terepjáró autót  fog kapni, így a
településhez tartozó nagy külterületet is meg tudják
közelíteni.
A helyi polgárőrök közül ORSZÁGOS ELNÖKI
DÍCSÉRETBEN részesült: Flóring Józsefné , Bodor
István, Hojsza Ferenc, Bangó Béla és Kulman Anita .
Ez a találkozó nagyszerű lehetőség volt arra, hogy a
környező települések szorosabb kapcsolatba
kerülhessenek egymással és megismerkedhessenek
vezetőinkkel valamint a rendőrség képviselőivel.

Kulman Anita

SZÉKELYFÖLDÖN JÁRTUNK ….
Köszönet Szemerédi Ferencné Erzsike néninek, hogy
elfogadta a lehetőséget, amely október 15 -21 között
kirándulást biztosított Székelyföldre 49 részt vevő
számára.
Vállalta a szervezéssel járó nem kis feladatot.
Felejthetetlen élményben volt részünk.
- a természet megalkotta szépségeit, csodáit,
- az  itt élő személyek – szent vértanúi  e sokat

szenvedett nemzetnek – vérükkel írták be nevüket az
elmúlt évszázadok magyar történelemkönyvébe,

- az emberi alkotások több százéves remekművei ma is
rabul ejtik az odalátogatót.

Mindannyiónk nevében köszönjük, hogy részesei
lehettünk a felejthetetlen élményekben gazdag hétnek.
Biztonságban utazhattuk végig a közel 2000 km -t, és
meleg szobában tölthettük éjszakáinkat. A maga
egyszerűségében minden a lehető legtökéletesebb volt.
Köszönet minden résztvevőnek, hogy nem csak láttuk, de
éreztük, hogy Erdély minden négyzetmétere a magyar
nép történetének egy-egy része.
Sajnos a költőt idézve:

„amit a szív felfoghat /felfogott magába
  Sajátunknak csak annyit mondhatunk. ”

Ez az út örökre megmarad emlékezetünkbe n.
Köszönjük: Lesták Sándorné

HHEELLYYTTÖÖRRTTÉÉNNEETTII GGYYŰŰJJTTEEMMÉÉNNYY HHÍÍRREEII

A november 30-i „Jeles napok és ünnepek
szokásai” címmel megrendezendő összejövetelhez
is kapcsolódva szeretnénk egy kiállítást létre hozni,
mely a régi idők téli ünnepkörhöz kötődő szokásait
mutatná be.
Tisztelettel kérünk mindenkit, akinek tulajdonában
olyan régi, háború előtt, vagy az után készült tárgy,
vagy családi fénykép van, mely az adventi,
karácsonyi ünnepekhez köthető, az azt egy kiállítás
erejéig a Helytörténeti Gyűjtemény részére
kölcsönözni szíveskedjék!
Segítő szándékukat telefonon – Varga Mihály
20/535-8197 - vagy személyesen a Gyűjtemény
nyitvatartási ideje alatt kérjük jelezni november 28 -
ig! A kiállítás először november 30 -án, a
Művelődési Házban lesz látható adventi
hagyományőrző programunkon, majd december 16 -
ig a Helytörténeti Gyűjteményben tekinthető meg.
Ezt követően a kölcsönkapott tárgyakat
tulajdonosaiknak visszajuttatjuk.
Helytörténeti Gyűjteményünk nyitvatartási ideje:
Hétfő: 1000-1200 és 1500-1700

Kedd: 1000-1200

Szerda: 1000-1200

Csütörtök: zárva
Péntek: 1300-1600

A GYŰJTEMÉNY  nyitvatartási időn kívül is
látogatható telefonos egyeztetést követően  /fenti
számon/.

Várjuk segítő szándékú megkeresésüket s mind en
kedves látogatót!

Varga Mihály

November 30-án, pénteken újabb összejövetelt
szervezünk a Művelődési Házban „Jeles napok -
bugaci hagyományok és népszokások - karácsonyi
ünnepkör” címmel, ahol is az adventi és karácsonyi
időszak hagyományairól beszélgetünk  a régi
szokásokra emlékező idősebbekkel és az azokat
már nem annyira ismerő fiatalabbakkal. Ezen
elképzelésünk szerint való beszélgetés előtt
ráhangolódásképpen a 15 00 és 1600 óra között
megjelentek kukoricacsuhéból készíthetnek
karácsonyi díszeket szakavatott segítséggel. Utána
1600 órakor közösen meggyújtjuk az adventet
jelképező koszorú első gyertyáját. S a
gyertyagyújtás után elevenítjük fel közösen az
ünnepkör hagyományait. Majd pedig marasztalunk
mindenkit ottan további tanyázásra, mivel utána
egy olyan igazi táncházat fogunk tartani, ahol egy
igazi banda szolgáltatja az igazi talpalávalót, s lesz
ott a tánctanításra is alkalmatos személy. Így a
szükség mást nem kíván, csupán két engedelmes jó
lábat, s reményeink szerint a jókedvű mulatság
ezzel biztosíttatik.
Kérünk időst s fiatalt, hogy mindannyiunk
épülésére és régi szokásaink továbbéltetése végett
ezen összejövetelen megjelenni szíveskedjenek!



ÁMK –HÍREK

Ismét eltelt egy hónap, ami most is esemény dús volt az
iskola életében. A mindennapos munka m ellett ismét
sok versenyen vettek részt tanulóink, melyeken szép
eredménnyel végeztek.

 Társastáncosaink Budapesten a Keleti
Andrea által szervezett táncversenyen
nagyon szépen szerepeltek. Ezúttal nem
dobogós helyen végeztek, de nagyon erős volt
a mezőny. A szervező szerint néhány induló
pár már profi szinten táncolt, pedig ez a
verseny az amatőröknek lett meghirdetve.
Szalai Szabina –Juhász Bence, Farkas Blanka –
Tapodi Dániel párosoknak gratulálunk és
köszönjük áldozatos munkájukat.

 November 4-én Kunszentmártonban
rendeztek Silver Táncversenyt, melyen több
diákunk is részt vett. Az itt elért
eredményekért kapott oklevelek az iskola
honlapján láthatók. Résztvevők: Szalai
Szabina - Tapodi Tamás, Juhász Barbara -
Juhász Bence, Szálas Jennifer – Szántó Hunor
és Farkas Blanka – Tapodi Dániel. Gratulálunk
mindannyiuknak és felkészítőjüknek Baráth
Enikő tánctanárnak.

Október 25-én fogadó estet tartottunk, szerveztük ezt
annak reményében, hogy sok szülő megkeresi
gyermeke tanárát. Jó alkalom lett volna ez arra, ho gy
megbeszéljék egymással a felmerült problémákat, a
gyermekek haladását a tanulásban. Sajnos ismét
nagyon kevés szülő keresett meg bennünket, azon
tanulók szülei, akiknél probléma merül fel  nem
keresik fel az osztályfőnököket ill. a szaktanárt, így a
probléma közös megoldására nincs lehetőség.
Jövő év tavaszán újra tartunk fogadó estet, kérem
jöjjenek el minél többen.
Ezen a napon a nyolcadikosoknak tartott
tájékoztatást Géróné Törzsök Enikő továbbtanulással
kapcsolatban. Az ötödik órában a tanulók szülei  is
bejöhettek, akik hasznos információt kaptak ebben a
témában. Remélem mindenkinek jó segítség volt ez a
pályaválasztásban.
Október 27-én sajnos nekünk is dolgozni kellett, ezt a
napot színesebbé tette a Halloween party, melyet
Vörösné Nagy Alíz angol ta nárnő szervezett a
felsőtagozatosoknak. Tökfaragással, boszorkány
öltöztetéssel indult és vidám ügyességi versennyel
zárult a program.
Alsó tagozatos tanulóink délelőttje szintén vidá m
hangulatban telt. Halloween bábukat készítettek,
melyeket felöltöztetve elhelyeztek az iskola udvarán.
A visszajelzések alapján a falu lakosságának is
elnyerték tetszését ezen „ tökfejek”. Emellett őszi
termésekből képek készültek, melyek iskolánk
folyosóját díszítik. A vidám hangulatot tovább fokozta
Varga Mihály meséje és népi játéka.
Azután elmentünk az őszi szünetre, amit mindenki
várt. A rövid pihenés mindenkire ráfért és újult erővel
folytathatta a munkát november 5-étől.
A szünetben nagy öröm érte az iskola tanulóit, mert
Koch Úr szervezésében a németországi Lindau város
Maria-Ward iskola adományt küldött a bugaci
gyerekeknek. Tartalmazott ez gyerekjátékokat, jó
állapotban lévő ruhákat, az iskola számára 4 db
számítógépet.

A küldeményt személyesen adta át Szabó László
polgármester úrnak a német iskola két tanára. A
vendégek nagy érdeklődéssel ismerkedtek meg
intézményünkkel, akiket Fekete Józsefné, Görög Judit
és Szűcs Tibor fogadott.
Köszönjük segítségüket! Bízunk benne, hogy további jó
kapcsolat épülhet ki a két iskola között.
November 7-én házi mesemondó versenyt rendeztünk,
melynek győztesei iskolánkat képviselték
Pálmonostorán a Gárdonyi Géza mesemondó
versenyen. Szűcs Ágika 3.o.tanuló és Szalai Tamás
2.o.tanuló II. , Szántó Hunor 6.o.tanuló III . helyezett
lett.
Köszönjük, hogy ilyen szép eredménnyel képviselték
falunkat.
November 10-én a Nyugdíjas Clubnak találkozót
szervezett Szemerédy Ferencné Erzsike néni az
iskolánkban, melyen diákjaink vidám kis műsorral
kedveskedtek az idős néniknek, bácsiknak.
Sakk-hírek: Tehetségeink, Juhász Barbara és Juhász
Bence október 27-én Kiskunfélegyházán a II. Szintézis
Kupán versenyeztek félegyházi, szentesi, szegedi és
korondi sakkozókkal. Itt Barbara holtversenyben lett
I. és II. ( 7 pontból 6.5 ponttal).
Bence I. helyezett lett a fiúk közül összetettben.
November 3-án újabb megmérettetésen vett részt a
testvérpáros, Kecskeméten az Ifjúsági Otthonban Pál
Imre szervezésében a nemzetközi gyermek
sakkversenyen. Itt is szép eredményeket értek el:
Barbara összetettben, 6 ponttal I. helyezett, Bence III.
helyezett lett 4.5 ponttal.
Most is versenyre készülnek, erről a későbbiekben
számolunk be.
Mindenkinek jó egészséget, jó munkát kívánok!

Szabó Péterné

HÁZHOZ MEGY A
MIKULÁS!

december 5-én

Kedves Szülők, Nagyszülők, Keresztszülők!
Ha a szeretteiknek a MIKULÁSSAL szeretnék

elküldeni ajándékaikat, DECEMBER 1-ig
jelezzék az Óvoda- illetve a Művelődési ház

vezetőjénél.

E díjtalan szolgáltatást a község minden
lakója igénybe veheti !

Csak az előre jelzett igényeket tudjuk teljesíteni !
„Futóhomok” Ifjúsági Egyesület

GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

Felhívom a gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők figyelmét, hogy a november hónapban

esedékes egyszeri támogatás (gyermekenként
5000 Ft) kifizetésének utolsó határideje

2007. november 30.
Hegedűs Istvánné
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BBEETTLLEEHHEEMMEEZZÉÉSS

Karácsony előtt, december 19. és 21. között
idén is betlehemezők járják majd a falut,
igyekezvén minél több családnál jelenteni a
megváltó születését.
Kérjük azokat, akik házaikba befogadnák, s
szeretettel látnák eme pásztornépet, ezen
szándékukat jelezni szíveskedjenek Virág
Veronikánál telefonon /70/382-0544/, vagy
személyesen a Művelődési Ház nyitvatartási
ideje alatt december 16-ig!

KEDVES GYEREKEK!
JÖN A MIKULÁS!

Szeretnél találkozni a MIKULÁSSAL és az őt kísérő
KRAMPUSZOKKAL?

Ha igen, akkor nagyon figyelmes legyél
DECEMBER 5-én, mert a mi kis falunkba is megérkezik!

Kellemes, szeretetteljes ünnepeket kíván a
„Futóhomok” Ifjúsági Egyesület

Bugac és Bugacpusztaháza Önkrományzata

BULIZZON VELÜNK SZILVESZTER
ÉJSZAKÁJÁN!

Ebben az évben a Tornacsarnokban köszöntjük
együtt az új évet a Nagycsaládos Egyesület
szervezésében

2007. december 31-én.

Jó hangulatot és a muzsikát ERDÉLY -ORSZÁG szülöttei
biztosítják!
Vacsora: Malacsült

Polpetti
Velős sertésjava
Gyümölcsös sertésjava

Köret: Hagymás burgonya
Rizi-Bizi

SAVANYÚSÁG:  Káposzta és babsaláta
A VACSORÁHOZ 1 pohár pezsgő, sütemény, éjfélkor
virsli adatik.
A belépő: 2500,-Ft/fő

Vendégeinket meglepetés műsorral várjuk 19.00 órától!

A jegyek már kaphatók a Csilla és Orsi Virágboltokban!

Mindenkit szeretettel várunk!
Nagycsaládosok Egyesülete

FORNETTI FAGYASZTOTT PÉKÁRU TERMELŐ
VÁLLALAT PÉKÁRU GYÁRTÁSÁHOZ KERES

MUNKATÁRSAKAT….
Munkavégzés helye: Kiskunfélegyháza, Gátéri út
Munkarend: 2 műszak hétfőtől péntekig ( reggel
06.00 órától, illetve délután 18.00 órától)
Munkavégzés jellege: fagyasztott pékáru
gyártás(automata gépsorok, szalagrendszer,
állómunka )
Juttatások: munkaruha, étkezési jegy,

patika, pénztár, termékjegy,
üdülési csekk

Több fő esetén a cég saját autójával megoldja az
utaztatást, illetve saját munkásszállásán igény
szerint lakhatást biztosít .

A Fornetti Kft. továbbá alkalmaz
karbantartó lakatosokat és villanyszerelőket is.
Minden egyéb információt a jelentkező kkel
személyesen beszélünk meg.
Érdeklődni: Révész Zsuzsa

Fornetti Kft.Kecskemét
06/30/525-0037

SZALAINÉ ŐRZŐ EMÍLIA
CSALÁDGONDOZÓ FOGADÓ ÓRÁT
TART AZ ÁMK Általános Iskolájában
minden szerdán 1215 - 1300 óráig.

Várunk minden érdeklődő szülőt!


