
TISZTELT BUGACI ÉS BUGACPUSZTAHÁZI
LAKOSOK!

Augusztus 20-a legnagyobb és legszebb nemzeti
ünnepünk. Ünnepeljük Szent Istvánt, a szent koronát,
az új kenyér ünnepét, az államalapítást, az
alkotmányt. Megemlékezünk arról, hogy önálló
nemzetté, keresztény állammá vált népünk
Európában a hosszú kalandozások után.
Istvánt az ezredfordulón, kb. 1000 karácsony án
koronázták királlyá Esztergomban a II. Szilveszter
pápa által küldött koronával, ami azt jelentette, hogy
a pápa őt független keresztény királynak ismerte el.
Ezzel megalakult a független keresztény Magyar
Királyság. István a Kárpát-medence magyar törzseit
vagy fegyverrel, vagy békés úton hajtotta  uralma alá.
Uralkodása alatt a magyar törzsek szövetségéből
létrehozta az egész Kárpát -medencére kiterjedő
keresztény magyar államot , területén a félszáz királyi
vármegyét és 10 püspökséget (az esztergomi, a
veszprémi, a kalocsai, az egri, a győri, a pécsi, a váci, a
csanádi, a bihari és az erdélyi egyházmegyét) . István
elszánt és kitartó munkájának tovább viteléhez
szükség volt a magyar nép összefogására és akaratára
is az évszázadok alatt . Olyan nemzeti összefogásra,
ami megtartotta nemzetünket Európa közepén az
elmúlt több, mint kétezer évben. Az ünnep alkalmából
azt kívánom hazánknak, szülőföldünknek, hogy ne
szűnjön kitartása, nemzeti öntudata, képes legyen
újra és újra bizonyítani, hogy a maga lábán megállni
képes nemzet.

Szabó László
BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS

BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

Tisztelettel meghívja Önt az

ÁÁLLLLAAMMAALLAAPPÍÍTTÁÁSS ÉÉVVFFOORRDDUULLÓÓJJÁÁRRAA
RREENNDDEEZZEENNDDŐŐ ÜÜNNNNEEPPSSÉÉGGRREE

2007. augusztus 20. /hétfő/ 18.00 órára

helyszín:
MILLENNIUMI EMLÉKPARK

Program:
Ünnepi megemlékezés, Új kenyér szentelése – áldása

„Bugac Községért” kitüntető cím átadása,
Legszebb Porta elismerő oklevél adományozása

Szabó László  Berczeli István

Polgármesteri
Hírlevél

Bugac Nagyközség Polgármesteri Hivatala
6114 Bugac, Béke u. 10.

Tel.: 76/575-100,  575-106
Felelős kiadó:     Szabó László

Készült: 1400 pld-ban
        2007. augusztus

MMŰŰVVÉÉSSZZEETTII OOKKTTAATTÁÁSS
Két alkalommal is üléseztek Bugacon az érintet t
kistelepülések polgármesterei, intézményvezetői, val amint a
Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézmény képviselői.
Mint ismeretes a művészeti oktatás állami támogatásának
csökkenéséből eredő hiány nagy részét az
önkormányzatokkal kívánta megfize ttetni a
Művészetoktatási Intézmény. Erről már tavasszal tárgya ltak
a testületek és úgy döntöttek, hogy ekkora költ séget nem
tudnak felvállalni. Azzal viszont minden település vezető
egyet értett, hogy fontos a gyermekeink számára ez a jellegű
oktatás. Ezért ültek össze Bugac kezdeményezésére -
mindannyian, nagyobb lobbi erőt képviselve - az alapiskola
vezetőivel. A megbeszélések eredményre vezettek, jelentősen
csökkent az önkormányzatoktól várt támogatás, a
takarékosabb működtetés eredményeként. Szeptembertől
tehát minden településen  folytatódik a művészeti oktatás. A
végleges támogatási megállapodást a be iratkozások tükrében
szeptemberben kötik meg az érintett felek.

Szabó László

KÉZMŰVES KIÁLLÍTÁS 2007.
Idén tizenegyedik alkalommal rendezzük meg az immár
hagyománnyá vált Amatőr Kézműves Kiállítást a
Művelődési Házban. Az utóbbi évektől eltérően nem
augusztusban, hanem szeptember 16. és 23. között rendezzük
meg a tárlatot, kapcsolódva a Szent Mihály napi Országos
Pásztortalálkozó programjaihoz. Reményeink szerint az
odalátogatók mind megtekintik kiállításunkat, így még több
embernek tudunk példát mutatni, értéket közvetíteni, illetve a
program révén településünk hírnevét öregbíteni.

Jelmondatunk most is, mint mindig:
„Minden érték, amivel szebbé teszed a világot!”

Ennek szellemében fordulunk most minden alkotni szer ető
lakoshoz azzal a kéréssel, hogy munkáik eljuttatásával segítsék
tárlatunk megrendezését!
Az alkotásokat nyitvatartási időben várjuk a Művelődési
Házban:
2007. augusztus 27-től szeptember 6-ig.

Nyitva tartás időpontjai:
Hétfő: 16-19 Szerda: 16-19
Csütörtök: 15-19 Péntek: 16-19
Szombat: 15-19 Vasárnap: 16-19

Esetlegesen felmerülő kérdéseikkel a 70/382-0544-es
telefonszámon érhetnek el.

Előre is köszönjük a segítségüket!
Virág Veronika

XIII. évf. 7. sz.
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Szereplők:                                                                                                                              Közreműködők:

István, a király          : Nagyapáti Ferenc                                                „Árvalányhaj” Néptánccsoport

Koppány, a lázadó  : Fekete Zoltán

Réka, Koppány lánya : Feketéné Szűcs Zsuzsanna Bugaci Gitáregyüttes

Sarolt, István anyja   : Juhász Lászlóné

Gizella, István felesége  : Seregély Csilla Kécske Néptáncegyüttes

Asztrik, főpap : Szűcs László

Torda, táltos  : Vas László                                                                                         Félegyházi Táncszínház

Laborc, magyar úr  : Maros Miklós

Regős : Kürtösi Edina        Padkaporos Táncegyüttes

Korrepetitor : Juhász Lászlóné …és még sokan mások

                                                                                                                                   Rendező, koreográfus : Kasza Ákos
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK…
J e l e n t k e z ő k e t várunk

Az Úr 2007-es esztendejében, szeptember havának 8. napjára
a BUGACON megrendezésre kerülő

SZÜRETI MULATSÁGRA
az alábbi címek elnyerésére:

„VENDÉGVÁRÓK GYÖNGYE ”
Díjazás szempontjai: a felvonulók várása, köszöntése, kínálása a házak kapujában.

Terítés, népi szokások felelevenítése. Ruházat.

„SZEKEREK REMEKE”
Díjazás szempontjai: a lovas fogatok feldíszítése, dekorációja.

Népi eszközök felhasználása. Öltözet.

„GÉPEK SZÉPE”
Díjazás szempontjai: mezőgazdasági gépek feldíszítése, dekorációja.

Gépek funkciójának megjelenítése. Öltözet.

J E L E N T K E Z É S    F E L T É T E L E I:
A díjazottak azok közül ker ülnek ki, akik a Művelődési Házban, nyitva tartási időben  leadják

nevezésüket 2007. augusztus 31-ig.
Nevezési díj 1000 Ft, mely magába foglal vacsorát és belépőjegyet két fő részére.

Ünnepélyes díjátadás: 2007. szeptember 8-án,
a felvonulás zárásaként a régi tüzéptelep helyén, várhatóan 18órakor.
A felvonulás ideje alatt a Művelődési Ház előtt  borutca várja az érdeklődőket,

tájjelegű borok kóstolásával!
A felvonulók azokat az utcákat járják be, ahonnan nevezés érkezik a

„VENDÉGVÁRÓK GYÖNGYE” cím elnyerésére.
Várjuk mindazok jelentkezését, akik velünk együtt kívánnak ünnepelni, kikapcsolódni.

„Nemcsak a 20 éveseké a világ…”

Szeretettel várja mindenki  jelentkezését a
„Futóhomok” Ifjúsági Egyesület



CCAAPPOOEEIIRRAA
A Capoeira egy 400 éves harcművészeti stílus Brazíliából,
mely egyedülállóan ötvözi a küzdeni tudást, a táncot, a zenét,
és az akrobatikus elemeket egy különleges sporttá, s játékká
mindenki számára.

Bugacon a Művelődési Házban
minden szerdán és pénteken 17.30 - 19.00

Első edzés és bemutató: 2007. augusztus 17. /péntek/
Érdeklődni: a helyszínen vagy telefonon:  06/30/622-2947

Oktató: Simon Péter 'Aranha'

STARDFOCI VERSENY
2007. július 28-án strandfoci versenyt rendeztünk a Helytörténeti
Gyűjtemény mögötti homokos pályán. A 6 csapat részvételével
lezajlott versenyen a focitudáson kívül megmérettettek a
csapatok paprikáskrumpli főzésben és almáspite sütésben is.
A verseny végeredménye:
1. Önkormányzat 2. Hírös Doboz
3. Öregfiúk 4. Ifi
5. Idegenlégiósok 6. Kicsi Manó
A mezőny legjobb játékosa: Szele Norbert
Gólkirály: Ronkó Zsolt
A mezőny legjobb kapusa: Jelen Károly
Akik munkájukkal, segítségükkel hozzájárultak ahhoz, hogy egy
kellemes, családias hangulatú délutánt tölthessünk együtt: Bálint
Dezső, Dóráné Takács Anikó, Dóra Lajos, Kósa István, Flóring
Rozália, Juhász Dóra Péter, Kovács György, Szabó Péter, a
Polgármesteri Hivatal karbantartói.
Köszönjük segítségüket! Minden csapatnak köszönjük, hogy
megtiszteltek minket azzal, hogy részt vett ek versenyünkön,
mindannyiójuknak gratulálunk a sportszerű versenyzéshez!
Reméljük, hogy a következő versenyünkön is találkozunk!

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR
2007 július 30. és augusztus 4. között nyári napközis táborban
vettek részt gyermekeink a Rigó József ÁM K Általános
Iskolájának és Művelődési Házának közös szervezésében. A 6
napos tábor során gyermekeink több érdekes programon vehettek
részt. Kiskunfélegyházán a Városi Moziban megnéztük Csupó
Gábor: Híd Terabithia földjére című filmjét, ellátogattunk a
Városi Tűzoltósághoz, részt vettünk egy birkózó edzésen is.
Kirándultunk a Pusztára, ahol lovasbemutatót tekintettünk meg,
ezt követően lovagolhattak gyermekeink, majd lovas kocsival
ellátogattunk a kilátóhoz is. Az itthon töltött napokon
délelőttönként sportoltak, játszottak a résztvevők, délutánonként
kézműves foglalkozásokon vettek részt, valamint a Helytörténeti
Gyűjteményt is megnézték. A tábor utolsó napját a volt Vörös
tanyán töltöttük, ahol népi játékokat játszottunk,
kézműveskedtünk, tüzet raktunk, amel y mellett megsütöttük
ebédünket, valamint ugrálóváron is játszhattak gyermekeink.
Ahhoz, hogy a résztvevők felhőtlenül érezhessék magukat a
táborban, nagyon sok ember segítségére szükség volt. A
táborozó gyermekek nevében megkülönböztetett tisztelettel
köszönjük a segítséget, támogatást:
Balogh Istvánnak és családjának, Bene Mónikának, Borbola
Józsefnének, Czakó Tibornak, Dóra Anitának, Fekete
Katalinnak, Feketéné Papp Évának, Fodorné Tankovics
Erzsébetnek, Görög Juditnak, Gulyás Imrének, Gulyás Tibornak,
Horák Józsefnek, Juhász Máriának, a Kicsi Manó Presszónak, a
Kiskunfélegyházi Városi Tűzoltóságnak, Kiri Sándornénak, a
Napközis Konyha szakácsnénijeinek, Nádasdi Péternek, Szabó
Józsefnek, Szabó Péternek és családjának, Turcsányi Zoltánnak,
Varga Mihálynak, Vízhányó Ferencnek!

Reméljük a következő táborban újra találkozunk !
Virág Veronika

A HAGYOMÁNYOS SZENT ISTVÁN NAPI BÚCSÚ EZ
ÉVBEN AUGUSZTUS 26-ÁN KERÜL

MEGRENDEZÉSRE. ÜNNEPI SZENTMISE KEZDETE:
10.30 ÓRAKOR A SZENT ISTVÁN TEMPLOMBAN .

TTAANNÉÉVVKKEEZZDDÉÉSS
Értesítem a kedves Szülőket, hogy a
2007/2008-as tanév szeptember 3-án, hétfőn
7 óra 45 perckor kezdődik.
Tankönyv és a füzetcsomagok  osztására
augusztus 28. és 29-én 8 -tól 15 óráig kerül
sor az iskolában.
Tanévnyitó ünnepélyünk szeptember 1-jén
(szombaton) 17 órakor kerül
megrendezésre, melyre mindenkit
szeretettel várunk.
A nyár hátralévő részére kellemes időtöltést,

pihenést kívánok mindenkinek!
Szabó Péterné

PPOOLLGGÁÁRRŐŐRR HHÍÍRREEKK
A bugaci polgárőrség minden hónapban közös megbeszélést tart,
melyen értékelik az elmúlt hónap munkáját, a vezetőség
tájékoztatást tart az aktuális változásokról közösen megtervezik a
következő hónap feladatait.
A július 27-én megtartott taggyűlésen meghívott vendégként
jelen volt Szabó László, Bugac Nagyközség Polgármestere és
Szabó Mihály a Bács- Kiskun Megyei Polgárőr Szövetség
Elnöke.
A Polgármesteri Hivatal a Bugac, Béke u. 11. szám alatti
épületben a helyi polgárőrségnek irodahelyiséget biztosított. Ez
szükségszerű a működéshez és az eszközök tárolása is
megoldódott. A Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szövetség pedig
számítógéppel segítette a további munkát.
A Polgárőr Szolgálat Bugac használatába került egy Lada Niva
személygépkocsi, amely a szolgálatok ellátását nagyban
megkönnyíti.
A polgárőrség nevében ezúton is szeretném megköszönni a sok
segítséget és támogatást Szabó Lászlónak és a Polgármesteri
Hivatalnak,  Szabó Mihálynak és a Bács -Kiskun Megyei
Polgárőr Szövetségnek .

Kulman Anita

LABDARÚGÁS

Sajnos csapatunk nem bírt az  NB III -as Gyula csapatával az MK
64 közé jutásért vívott mérkőzésen. Hazai pályán 2 : 1-es
vereséget szenvedtünk. A mérkőzésen nem látszott az
osztálykülönbség. Bátran, teljes erőbedobással játszottak a fiúk,
de a  titkon remélt  siker elmaradt. Mindenki erőn fe lül teljesített
és ez biztató a vasárnapi bajnoki rajt előtt.  A nyáron jelentős
változás nem történt a keretben.  Új játékosunk Nagy Ferenc a
KHTK-ből, Szikora Tamás és Kovács Gábor a Kiskunmajsából
és Sándor Gábor  Abonyból . A távozók közül Dongó a
Vasutashoz, Bangó pedig a Szankhoz igazolt. A nyáron  végig a
felnőtt csapattal készült Koncz Zoltán és Szabó Árpád.
Előkészületi mérkőzéseken jól szerepeltek, és bátran lehet
számítani a jövőben rájuk.
A bajnokság augusztus 19-én indul. Hazai pályán fogadjuk
Tabdi csapatát. Bízom benne, hogy  jó mérkőzésen legyőzzük
Őket, mert a utóbbi időben ez nem sikerült. A folytatásban
augusztus 26-án  Csólyospálosra megyünk, majd szeptember 12 -
én a Nyárlőrincet fogadjuk.  A további menetrend

5. forduló Kecel ellen it thon
6. forduló Kunfehértón lesz.

Bízom egy sikeres kezdésben, ami alapja lehet a jó folytatásnak
és elérjük a célunkat, azaz a 4-6. hely valamelyikét.
Köszönjük a szurkolók biztatását és a támogatók juttatásait.
Azon leszünk, hogy minél jobb szereplés sel ezt megháláljuk.

Kovács György


