
TISZTELT BUGACI ÉS BUGACPUSZTAHÁZI
LAKOSOK!

Az elmúlt hetekben több pályázati lehetőség zárult le .
Önkormányzataink 4 pályázatot nyújtottak be, s mára
mind a négyet befogadta az irányító hatóság. Uniós forrásra
pályázhattunk, a megnyert kerékpárút kapcsán egy április
4-én megjelent rendelet szerint plusz 5 %-os önerő
kiegészítésre. Ez azt jelent i, hogy amennyiben sikeres lesz a
pályázat, a költségvetésből e lkülönített 17 milliós önerő fele
8,5 millió Ft felszabadul, amit más feladatok, fejlesztések
megvalósítására költhetünk el. A kerékpárút építéssel
kapcsolatos információ, hogy elkészül, és a napokban
jelenik meg a közbeszerzési felhívás. Az időterv szerint
augusztus hónapban kötünk szerződést a nyertes
kivitelezővel, akinek a szerződés szerint ez év december 31-
ig meg kell építenie az utat.
Regionális területfejlesztési, hazai forrásokra is lehetett
pályázni 3 kiírás keretében.
A DARFT-HÖF-CÉDE 2008. keretében a Rigó József
Általános Iskola 4+2 tantermes épület homlokzati
nyílászáróinak cseréjére pályáztunk, 80 %-os támogatásra.
A teljes beruházás bruttó 2,8 millió Ft -ba kerül, ami
szerepel a 2008-as költségvetésben. Nyertes pályázat esetén
ez a fejlesztésre szánt összeg felszabadul és más területre
lehet átcsoportosítani, ha elutasítják pályázatunkat, akkor
az eredeti tervek szerint  saját forrásból valósítjuk meg ezt
a fejlesztést.
A DARFT-HÖF-TEUT 2008. keretében a temető előtti köz

szilárdburkolatú útszakasz, a kereszteződések és a parkolók
felújítására pályáztunk. A támogatás 58 % -os. A teljes
beruházás bruttó 4,2 millió Ft. A
DARFT-HÖF-TEKI 2008. keretében a könyvtár és az
iskola épülete közötti helyi védettség alatt álló szolgálati
lakás teljes felújítására, a közösség számára hasznos, új
funkcióval történő megtöltésére pályáztunk. Itt kívánunk
kialakítani, korábbi céljaink szerint egy in formációs
központot, amely nagy szerepet játszik majd a
mezőgazdasági és egyéb mikro vállalkozások
tájékoztatásában, pályázati úton történő fejlesztésében. A
teljes beruházás bruttó 15.5 millió Ft, a támogatás mértéke
80 %-os. Korábban is terveztük ezt a vidékfejlesztési
irodát, de eddig nem tudtunk ilyen irányú pályázaton részt
venni. Mostanra különösen időszerűvé vált ez a szolgáltatás,
hiszen várhatóan július első hetében megjelenik az a
kormányrendelet, ami a LEADER csoportok támogatását
tartalmazza. A csoportunk azon kevesek közé tartozik, aki
a stratégiai tervezés során 100 %-osan teljesített.
Ez az alapja annak a várakozásnak miszerint csoportunk a
támogatottak közé kerül. Ennek megfelelően elindult az
előkészítés.

Polgármesteri
Hírlevél
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Felelős kiadó:     Szabó László

Készült: 1400 pld-ban
2008. június

Az akciócsoport Kiskunok Vidékéért Egyesüle tté, jogi
személyiséggé alakult, annak érdekében, hogy alkalmas
legyen a 24 település számára érkező, mintegy 2 milliárd Ft-
os uniós forrás fogadására, elosztására. A rendszerrel
kapcsolatos információk terjesztésében, a támogatások
elnyeréséhez szükséges pályázatok elkészítésében  segít majd
az iroda. Kiszolgálja majd a helyi igényeket és reményeink
szerint a kistérség igényeit. Segít abban, hogy a LEADER
program keretében vidékfejlesztésre megítélt összeg et úgy
tudjuk hasznosítani, hogy az segítse a vállalkozások
fejlődését, munkahelyeket teremtsen, s ezáltal növelje a
vidék lakosságmegtartó képességét.

Szabó László
MAJÁLIS PUSZTAHÁZÁN

Gulyás László színvonalas műsorával vette kezdetét a
majális. Az ugráló vár a gyerekek örömére már 9 órától
rendelkezésükre állt. Közben a bográcso kban készült a
finomabbaknál, finomabb jó illatú ebéd.
Ugyanebben az időben a lőtéren próbálhatták ki a
lövésztudományokat az érdeklődők.
A Futóhomok Ifjúsági Szervezet szervezésében
kézműves foglalkozás, játékos vetélkedő kötötte le az
érdeklődő gyerekeket. Délután Zoltán Erika
kiskunfélegyházi tánccsoportja szórakoztatta a
közönséget.  Majd Rita és kis táncosainak műsora
igyekezett az eső ellenére itt tartani a látogatókat. A
kiskunfélegyházi tűzoltók két autóval jöttek. Az emelős
kocsinak az idén is nagy sikere volt.
Szűcs László korhű öltözetben íjászbemutatót tartott a
fiataloknak, akik érdeklődéssel próbálták ki őseink harci
eszközét. Lehetőség volt a kocsizásra is. A pónifogat
nagyon tetszett a gyerekeknek. Jó ételek mellé
innivalóról a Hojsza család gondoskodott.
Végül szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik
részvételükkel, érdeklődésükkel megtisztelték
rendezvényünket.
Köszönöm, azoknak a munkáját, akik a szervezésben, a
lebonyolításban segítettek, dolgoztak.

Berczeli István

MOZGÓKÖNYVTÁR BUGACPUSZTAHÁZÁN

MINDEN HÉTEN, SZOMBATON 16.00 – 18.00
ÓRÁIG BUGACPUSZTAHÁZ ÁN AZ
ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLET BEN.
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2008. JÚNIUS 28-ÁN, /SZOMBATON/
TARTJUK KÖZSÉGÜNKBEN  A

FALUNAPOT!
ÍZELÍTŐ IDEI PROGRAM JAINKBÓL:

PÖRKÖLTFŐZŐ- VERSENY

Ismét megrendezzük az immár la ssan hagyománnyá
váló pörköltfőző versenyt. Idén is 5 kg marhahúst
biztosítunk a nevezőknek, akik 2 kategóriában
mérhetik össze tudásukat: pörköltfőzésben és
gulyásleves készítésben.  Nevezni Virág
Veronikánál lehet (70 382 05 44) telefonon vagy
személyesen a Művelődési Házban a hírlevél
megjelenésétől 2008. június 16-ig hétfőn 1900 óráig.
Nevezési díj: 3000 Ft.  Az első 35 fő nevezését
tudjuk elfogadni. /Amennyiben a nevezők a
főzéshez plusz húst szeretnének vásárolni,
megtehetik, 1100 Ft/kg áron előzetes egyeztetést
követően./

STRANDFOCI VERSENY
A futball rajongói idén is részt vehetnek strandfoci
viadalunkon. Délelőtt a hölgyek, az ő versenyüket
követően pedig az urak mérhetik össze tudásukat
ezen a területen. 4+1 fős csapatok (+csapatonként
minimum két tartalék játékos) nevezését várjuk
2008. június 20-ig, Szatmári Istvánnál (30/680-
0606).

SZEREDÁS EGYÜTTES: JÁNOS VITÉZ
A debreceni Szeredás Együttes 1993 -ban alakult,
tagjai aktív, a magyar néphagyományok iránt
elkötelezett népzenészek, néprajzkutatók,
előadóművészek. Az együttes közel 10 éve a
magyar dramatikus népszokásainkból készít
műsorokat gyerekek és felnőttek számára. Az
együttes Magyarországon évente több mint
hatvanezer embernek mutatja be műsorait. Idén
ellátogatnak hozzánk is , a gyermekeknek század
eleji vásári komédiát mutatnak be, a felnőttek pedig
a János Vitézt tekinthetik meg előadásukban ,
melyben színészek és néptáncosok segítségével
követhetjük majd nyomon Kukorica Jan csi
kalandjait a vasútállomáson felállított
színpadunkon.

TERMÉSZETKEDVELŐ BOGARASOK
KÖRE

A Természetkedvelő Bogarasok Köre léghűtéses
VW tulajdonosokból alakult. Társaságuk célja
környezetünk szépségeinek megismerése,
kirándulások, összejövetelek szervezése
természetesen kedvenc járművük, a Volkswagen
Bogár társaságában. Idén  ellátogatnak
Falunapunkra, ahol közelről megcsodálhatjuk
autóikat, felvonulásukat és a számukra rendezett
játékos ügyességi versenyt is.

TRIÁL
Technikai sportok szerelmesei figyelem! Idei
programunkban kerékpáros ügyességi bemutatóval,

triállal kedveskedünk a programunkra
kilátogatóknak.

MŰREPÜLŐ BEMUTATÓ
Érdekes színfoltja lesz idei Falunapunknak Vári
Gyula háromszoros világbajnok vadászpilótánk
műrepülő bemutatója.

KIÁLLÍTÁS
2000 óta minden évben megrendezésre kerül
községünkben a Bugaci Kontakt Fotográ fiai
Alkotótábor. A Kecskeméti Fotókör tagjai
környékünkről készített fotóiból láthatnak kiállítást
az érdeklődők.
A bugaci óvodások részt vettek az idei
„Lakóhelyem, kistérségem” címmel kiírt
kiskunfélegyházi pályázaton. Az oda elkészült
pályamunkákat is bemutatjuk Falunapunk
keretében.
A Falunap részletes programját a júniusi
hírlevélben, valamint a www.bugac.hu honlapon
olvashatják majd.

KÖSZÖNET
2008. április 28-án, hétfőn anyák napi kézműves
foglalkozást tartottunk a Művelődési Házban,
melynek során receptes füzetet készítettünk
anyukánknak, nagymamánknak. Köszönjük a
program levezetése során nyújtott segítséget Borics
Zoltánnénak, Juhász Máriának és Virág
Mónikának!

Virág Veronika és Szabó Péterné
Május első vasárnapján az isko la 2. osztályos
tanulói kedveskedtek anyák napi műsorral a
Nyugdíjas klub tagjainak, ahol nemcsak
nagymamák, hanem nagypapák is jelen voltak.
Köszönöm a szereplőknek és felkészítőjüknek
Fodor Bélánénak, hogy műsorukkal meghittebbé
tették nyugdíjasaink anyák napi ünnepségét.

Szabó Péterné
F I G Y E L E M !

A szociális törvény módosítása következtében -
bizonyos esetekben - megváltozott a
közgyógyellátási igazolványok érvényesítésének
menete.
Kérem, hogy a közgyógyellátási igazolvánnyal
rendelkezők az igazolvány érvényességének
lejárta előtt legalább 30 nappal  keressék fel a
Polgármesteri Hivatal ügyintézőjét - Kiss
Józsefné Bugac, Béke u. 10.szám. fsz. 10 ajtó - a
részletek megbeszélése végett .

BETANÍTOTT MUNKA
Kecskeméten lévő partnercégünk számára ker esünk
munkavállalókat szerelő, forrasztó, szegecselő
munkakörre.
Tájékoztató: Polgármesteri Hivatal

Bugac, Béke u. 10.
2008. június 10.-én de. 9 órakor

www.bugac.hu


GRATULÁLUNK!

Varga Klára a 2006/2007. tanévben elért
eredményes tanulmányi munkájáért é s kimagasló
sportteljesítményéért

"A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG JÓ
TANULÓJA - JÓ SPORTOLÓJA 2007"

kitüntető címet vett át Budapesten, a Károlyi -
Csekonics rezidencián megrendezett díjkiosztó

ünnepségen.
…………..

2008. május 4-én, Veresegyházán rendezték meg a
XVIII. Anyám Fekete Rózsa

 Magyar Nyelvű Nemzetközi Vers - és Prózamondó
Találkozót. Az eseményen
Herbály Jánosné I. helyezést ért el, illetve Fekete

Rózsa Díjban is részesült.
…………..

ORSZÁGOS DIÁK SAKKOLIMPIA
A verseny 2008. április 11 -13. között
Szombathelyen került megrendezésre. A felső
tagozatos diákok szép eredményt értek el, a 26
induló csapatból a 12. helyen végeztek.
Csapattagok: Juhász Barbara, Juhász Bence, Tóth
Tibor, Vakulya Márk és Petróczi Richárd.
Felkészítők: Marosi Csaba és Juhász Károly.

MEGYEI EGYÉNI DIÁK SAKKOLIMPIA
A Bács-Kiskun Megyei Egyéni Diák Sakkolimpiai
Bajnokság ebben az évben április 19 -én
Kecskeméten lett megrendezve. A Református
Újkollégium dísztermében 58 sakkozó diák mérte
össze tudását. A korcsoportok fiú és lány bontásban
külön-külön játszottak, 20-20 perc gondolkodási
idővel.

Bugaci gyerekek eredményei:
F-12    Juhász Bence V.hely
F-14    Vakulya Márk IV.hely
L-12    Juhász Barbara I-2. hely
L-14    Varga Klára I. hely

A korcsoportok első helyezettjei képviselhet ik
Bács-Kiskun megyét az Országos Döntőn, mely
Balatonlellén lesz, 2008. május 30 - június 01
között.

Május 1-én Lauder Sakkfesztivál t rendeztek
Budapesten, több mint 200 gyerek részvételével. Ezen is
képviselték Bugacot tanulóink, Juhász Barbara III. Juh ász
Bence II. lett.

Ebben az évben a Magyar Köztársaság 2008. évi
korcsoportos egyéni rapid sakkbajnokságát
Szombathelyen a Haladás VSE Sportcsarnokában
rendezték meg.

Az országos megmérettetésre 409 gyerek érkeze tt.
Korcsoportonként és nemenként külön j átszottak. A
végeredmény 30-30 perc játékidőben, 9 fordulóban
alakult ki. Varga Klára az U14 leány csoportban 7.5
ponttal 1. helyezett lett. A verseny végeredmény
részletesen www.bugac.hu honlapon található meg

TÁRSASTÁNC

Elsöprő sikereket értek el iskolánk társastáncosai a
Tiszavasváron megrendezett IV.” Abigél”
társastáncversenyen.
Juhász Bence – Fekete Rebeka I. és VI.
Szántó Tamás – Farkas Blanka I.
Tapodi Tamás – Szalai Szabina I. és III.
Szántó Hunor – Juhász Barbara I. és V. helyezett lett.

DIÁKOLIMPIA TÖBBPRÓB A
 volt Kiskunfélegyházán április 28 -án.
Ezen a III. korcsoport (lányok) összetettben III.
                III. korcsoport ( fiúk) összetettben III.

IV. korcsoport ( lányok összetettben I.
IV. koprcsoport ( fiúk) összetettben I. helyezést

értek el.

Résztvevők: Gajdácsi Krisztina, Fekete Alexandra,Szalai
Szabina, Szálas Jennifer, Szijjártó Emőke, Szántó Hunor,
Tapodi Tamás, Kürtösi Richárd, Pallagi Dániel, Seres
Martin, Nagy Zoltán, Bori Edina, Szalontai Tímea, Lajos
Szabina, Horváth Szabina, Marton Viktória, Bíró Renáta
Körzeti helyesírási versenyen vettek részt alsós tanulóink
Jakabszálláson. A feladat nagyon nehéz és sok volt.
Ennek ellenére néhányan nagyon szép eredményt értek el.
2. osztályosok közül Nemcsók Mónika a 43 versenyző
közül 13.
3. osztályosok közül Szűcs Ágnes torony magasan
végzett az 1 helyen.( 50 résztvevő között), összetettben
Bugac I. lett. /Csapat tagjai: Farkas Blanka, Szalai Bence/
4. osztályosok közül Balogh Nikolett 50 induló közül 23.
helyen végzett.
Iskolák összesített eredménye: 18 iskola vett részt és
Bugac csapata a 10. helyet szerezte meg.

SZENT LÁSZLÓ KUPA
A Szent László kupán a II. -IV: korcsoportos
labdarúgásban a leány csapat I. helyezést ért el.
Csapat tagok: Bori Edina, Szalontai Tímea, Szalai
Kitti, Csík Bernadett, Gondi Katalin, Font Liza,
Kullai Patrícia, Kullai Enikő, Ricza Alexandra.
Köszönjük a felkészítést Szatmári Istvánnak.
"Hunyadi Mátyás örökében" Elsöprő sikert arattak
tanulóink a kiskunfélegyházi Dózsa György
Általános Iskola által szervezett "Hunyadi Mátyás
örökében" c. történelmi versenyen, ahol jó hírnevű
félegyházi iskolák (József Attila Ált. Isk., Platán
iskola, Constantinum, Petőfi Ált. Isk.) és a
tiszaalpári általános iskola képviseltette magát,
összesen 54 tanulóval, iskolánk tanulói a 9 dobogós
helyből 5-öt hoztak el. Az iskolák közül a bugaci
iskola volt a legsikeresebb.

 Endre Dóra (7. oszt.) és  Szécsényi Zsolt
(8. oszt.) tanulók I. helyen

 Szabó Péter (6. oszt.) II. helyen, Szatmári
Éva (8. oszt.) és Tóth Ivett (6. oszt.) III.
helyen végeztek.

Köszönjük a nagyon szép eredményt, a fáradságos
felkészülést, és köszönjük Farkas -Csenki Anett
tanárnőnek a felkészítést .
Mindenkinek szívből gratulálunk és további szép

sikereket kívánunk.
Szabó Péterné

www.bugac.hu


BUGAC KUPA NŐI TEREMLABDARÚGÓ TORNA
A tornára 11 csapat nevezett: Bugac, Mórahalom,
Kecskemét, Nagykőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas,
Jászszentlászló, Dusnok, Izsák, Városföld, Katymár .
Három selejtező csoport e lső és második helyezett
csapata került a hatos döntőbe.
A döntő eredményei:
Bugac – Kiskunfélegyháza 6 : 2
Kecskemét – Kiskunhalas 4 : 0
Bugac- Nagykőrös 4 : 1
Kecskemét – Mórahalom 2 : 3
Kiskunhalas – Mórahalom 2 : 2
Kiskunfélegyháza – Nagykőrös 2 : 2
5. helyért
Kiskunfélegyháza – Kiskunhalas 1 : 1

Büntetőkkel 6 : 5
3. helyért
Kecskemét – Nagykőrös 3 : 0
1. helyért
Bugac – Mórahalom 3 : 2
Végeredmény:  l. Bugac, 2.  Mórahalom, 3. Kecskemét,
                         4. Nagykőrös,  5. Kiskunfélegyháza,
                         6. Kiskunhalas
Gólkirály:              Krisztián Krisztina  /Bugac/
Legjobb játékos:  Nagy Ágnes  /Kecskemét/
Legjobb kapus: Horváth Melinda /Mórahalom/
Legjobb hazai játékos:    Ková cs Klaudia  /Bugac/
Győztes csapat névsora: Kovács Klaudia,  Rehák
Barbara, Szalai Gyöngyi, Bérces Barbara, Gyukics Rita,
Krisztián Krisztina, Lovas Nikolett, Farkas Brigitta,
Türke Orsolya, Petróczi Anita

Köszönetemet fejezem ki azoknak, akiknek a
segítségével I-II-III-IV. korcsoportos általános iskolás
fiúknak III-IV. korcsoportos leányoknak az IFI és a női
csapatnak tudtunk versenyt rendezni.
Támogatóink: Karl Heinz Blum, Brunhilde
Schartmüller, Hegedűs Csaba, Hegedűs István, Virág
Zoltán, Rózsa Gábor, Bozó János, Szabó Péter, Tholt
János, Seres István, Farkas Brigitta, Kengyel Gábor,
KEFAG Zrt.
Önzetlen segítségüket köszönöm.

Szatmári István
A 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 példa mutató
módon sajátjaként gondozza a telke előtti
közterületet 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.
Az idén is lehetőség nyílik arra, hogy
„PARLAGFŰMENTES HÁZ” eln evezésű matricát
kap az a lakótelek, amely példamutatóan tartja
rendben a lakótelke előtti közterületét és lakótelkét.
Az idei évben a „falu legszebb portája”cím
elnyerésére csak az a lakótelek versenyezhet,  amely
telek megkapta a „PARLAGFŰMENTES HÁZ”
matricát.
A közegészségügyi előírások betartásának, a
falukép szépítése , a településen átutazók és az
idegenforgalmi megítélések érdekében kérjük a
lakosság összefogását.

Tóth Mihály
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

A Szociális Szolgáltató Központban – a törvényi
kereteknek megfelelően – a Gyermekjóléti
Szolgálat mellett a Családsegítő Szolgálat is
megkezdte munkáját. Családgondozó:
Ormándiné Víg Rozália. Elérhetősége: 06-
20/313-44-78. Személyes beszélgetésekre
lehetőség nyílik minden héten hétfőtől péntekig
15-19 óráig a Szociális Szolgáltató Központban,
Bugac Béke u. 4. szám alatt.

NYÁRI TÁBOR
Ezen kívül tájékoztatunk minden Kedves S zülőt,
hogy a Szociális Szolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 5
napos nyári tábort szervez a Gyermekjóléti
Szolgálat gondozásában lévő gyermekek részére.
A tábor időpontja: 2008. augusztus 11-15-ig,
naponta 8 órától 15 óráig. A programban gyalog
és kerékpártúrák, kézműves foglalkozások
szerepelnek. A szervezők – támogatók
segítségével – ingyenesen biztosítják a részvételt,
melyben napi egy ebédet és uzsonnát is kapnak a
gyermekek. A jelentkezéseket folyamatosan
fogadja Szalainé Őrző Emília a Szociális
Szolgáltató Központban.Szeretettel várják a
gyermekeket: Szalainé Őrző Emília és
Ormándiné Víg Rozália családgondozók.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az elmúlt
év decemberében megrendezett nagyszabású
ruhaválogatási akciónkat folytatjuk. A
megmaradt ruhák a Művelődési Házban
kerülnek válogatásra 2008. június 11-én 9-15
óráig. Minden érdeklődőt szeretette l várunk.

Szalainé Őrző Emília

www.bugac.hu

