
TISZTELT BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI
LAKOSOK!

FALUNAP
2010. június 26.

/szombat/
Az idei évben is megrendezésre kerül a
Falunap. A korábbi évekhez hasonlóan
ismételten színes programokkal várjuk a
kicsiket és a nagyokat, a bugaciakat és a
távolabbról érkezőket is.
Néhány a várható programok közül:
Sakkverseny
Pörköltfőzőverseny
Ugrálóvár és óriás csúszda
Strandfoci verseny
Langaléta Garabonciások

Rózsa Sándor igaz története,
Kézműves foglalkozás
Rokker Zsolti előadása
 Tisza”83 Citerazenekar
Tanyaszínház – Ez tényleg szerelem/?/
  Helyi darab, helyi előadókkal
Utcabál – Régi Posta zenekar - stb.
A részletes program a későbbi
számunkban jelenik meg, valamint a www.
bugac.hu honlapon.
Reméljük, hogy amatőr színészeink
jókedvű előadásukkal tovább színesítik,
gazdagítják majd az Önök falunapi
programjait.

2010. JÚNIUS 5-ÉN /SZOMBAT/
15.00 ÓRAI

KEZDETTEL
a

BUGACI TORNACSARNOKB AN

SSIINNKKÓÓ SSÁÁNNDDOORR
 TANÍTÓ  BÁCSI, ISKOLAIGAZGATÓ

HALÁLÁNAK 30. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE
EMLÉKEZŐ MŰSORT SZERVEZÜNK.

SZERETETTEL VÁRJUK VOLT TANÍTVÁNYAIT, S A
MEGEMLÉKEZŐKET…

Rigó József  ÁMK

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
2010. május

PROGRAM:
08. 00 Indulás az iskolától
09. 00 Óvodások lovas kocsikkal
09. 30 Érkezés
10. 30 Megnyitó - Szabó Péterné igazgatónő

és Szabó László polgármester úr
10. 40 Lufibohóc műsora
11. 30-tól Trambulin
egész nap Óriáscsúszda

Kézműves foglalkozás
Arcfestés
Lufi hajtogatás
Kiskun Autós iskola szimulátora
Karaoke lehetőség
Palacsinta-sütőverseny a NACSE
szervezésében

12. 00 Ebéd - bugaci óvodás, iskolás
gyerekeknek ingyenes

13. 00 Játékos sor-, és váltóversenyek
14. 00 Mikola Péter műsora
15. 00 Kutyás bemutató
16. 00 Eredményhirdetés
16. 30 Hőlégballonos liftezés
17. 30 Retroland együttes - a legnagyobb

slágerekkel
18. 30 Karaoke verseny
20. 00 Tábortűz közben táncház: néptánc és

hastánctanulási lehetőséggel
21. 30 Disco a legjobb zenékkel

Ételről-italról az Abonyi Fogadó gondoskodik
vattacukor - popcorn - fagyi

A nap folyamán számos meglepetéssel várjuk
vendégeinket.

Rendezvényünk programjai ingyenesen látogathatók!

Szervezők

XVI. évf. 4. sz.



VVIIHHAARRTTÉÉPPEETTTT FFÁÁKK
Sokan tapasztalhatták, hogy
Bugacpusztaháza település és a
bekötőút közötti erdősávban
jelentős károkat okozott az elmúlt
hetek időjárása!

A szokatlanul sok csapadék, az erős szél és a
talajviszonyok miatt, a normálisnál jóval gyérebben
kifejlődött gyökérzet együttesen okozta a fák tömeges
kidőlését! Az erdőterület a Magyar Állam
tulajdonában és az MNV Zrt. vagyonkezelésében van.
A terület tulajdonjogát a Magyar Államtól már több
mint másfél éve próbálták megszerezni
Önkormányzataink, ennek érdekében a KEFAG Zrt
nevében Fodor Mihály bugaci erdészetvezető nem
nyújtott be a területre vagyonkezelői kérelmet!
Szakértői tanulmány alapján az önkormányzat
megtette  vételi ajánlatát, de ezen szándékunkat nem
bírálták még el. Terveink szerint a megvásárlás után
kivágattuk volna az erdőt, s parkerdő jelleggel
telepítettük volna újra! Most amikor a fák
életveszélyessé váltak az MNV Zrt . képviselője
elmondta álláspontjukat. A tulajdonjog
Önkormányzat részére történő megszerzése
beláthatatlan időbe telik, de a vészhelyzet miatt
vagyonkezelői megállapodás kiadását ígérte a
KEFAG Zrt.-nek, - mivel a jogszabályok szerint
nekünk Önkormányzatnak kezelői engedélyt nem
adhatnak - kettő napon belül, valamint engedélyezte a
veszélyessé vált fák kivágását. A veszélyt jelentő
fákat ledöntötték, de a levágott fák eltakarítása nem
történt meg, mert nem érkezett meg az ígért
vagyonkezelői szerződés! Amint bárki
felhatalmazással bír az erdő kitermelésére, illetve a
faanyag elszállítására, az azonnal meg fog történni!
Addig is kérjük türelmüket és elnézésüket a
közlekedési nehézségek és a látvány miatt! Az erdő
kivágásával egy mindennapos veszélyhelyzetet
szüntettünk meg, s azt követően az erdőtelepítés
szakmai és időkorlátait figyelembe véve meg fog
történni az újratelepítés!

Szabó László
Felébresztették „Csipkerózsika álmából”

a bugaci Kispöfögőt
Húsz ország részvételével tartotta éves kongresszusát
Budapesten az úgynevezett Fedecrail, az Európai
Múzeum- és Turistavasutak Szövetsége április 22 –28
között. Ennek keretében 120 tagú delegáció érkezett
április 28.-án Bugacra a Kecskeméti Kisvasúttal.
A Vasúttörténeti Alapítvány kuratóriumi titkára Nagy József
elmondta, nagy nehézségek árán, ha csak egy napra is, de
sikerült felébreszteni „Csipkerózsika álmából” a Kecskeméti
Kisvasutat, amely tavaly decembere óta nem működik. Az
ország 26 vasútvonalával együtt szüntették meg.
Bugacon a helyi önkormányzat és a puszta jelképei , a
csikósok látták vendégül a nemzetközi delegációt. Szabó
László Bugac polgármestere elmondta, a szövetség
látogatása azért is volt fontos a település számára, mert így
felhívhatták a figyelmet a megszüntetett kisvasút
fontosságára. Hiszen ez egy olyan k incs, hozzánk tartozó
nemzeti örökség, amelyet nem szabad veszendőbe hagyni –
fogalmazott a polgármester. A Kecskeméti Kisvasút, mint
Európa leghosszabb keskeny nyomtávú vasútvonala, olyan
turisztikai értéket képvisel, amelyet mindenképpen meg kell
menteni. Az önkormányzat éppen ezért minden erre irányuló
kezdeményezést támogat.

JJÁÁTTSSZZÓÓTTÉÉRR
AAVVAATTÁÁSS

Május 9.-én
                                       /vasárnap/

Bugacpusztaházán
és

Bugac-Alsómonostoron
is átadtuk a Leader pályázaton nyert forrásból készült
játszótereket. A pályázatot a Nagycsaládosok Bugaci
Egyesülete nyújtotta be, önkormányzati támogatá ssal.
A szalagok átvágása alkalmából Be rczeli Istvánné a
Nagycsaládosok Bugaci Egyesületének az elnöke,
Németh Péter, a Kiskunfélegyházi Többcélú
Önkormányzati Társulás igazgatója, a Kiskunok
Vidékéért Egyesület munkatársa és a települések
polgármesterei Berczeli István és Szabó László
köszöntötték az ünneplő megjelenteket. Az új
játszóterek avatását a Rigó József ÁMK óvodásainak
műsora színesítette. Berczeli Istvánné a játék
fontosságát és nevelő szerepét, valamint annak a civil,
lakossági és önkormányzati összefo gásnak az értékét
hangsúlyozta, melynek eredményeként létrejöttek a
gyerekek és a szülők által régóta várt játszóterek.
Németh Péter a Leader Egyesület részéről azt
hangsúlyozta, hogy tovább kell erősíteni a Leader
pályázatok azon jellemzőjét, hogy a térs ég lakosai
által megfogalmazott célok megvalósítását segítsék
elő. Kiemelte továbbá Bugac és Bugacpusztaháza
sikeres szereplését a Leader pályázatokon, véleménye
szerint az önkormányzati vezetők munkáját dicséri az
a kiemelkedő eredmény, amit elértek, hisz en a
kistérség 400 milliós forrásából több mint 100 millió
Ft került Bugacra, tehát minden negyedik forint.
Berczeli István örömét fejezte ki, hogy
Bugacpusztaházán a mostani avatással elkezdődött a
megvalósítási folyamat, ahol sikeres pályázatoknak
köszönhetően teljesen megújul a hivatal környezete.
Szabó László elmondta, „a pályázatok malmai lassan
őrölnek”, a megépült eredményekhez sok idő, munka
és kitartás kell! Fontos, hogy minden település
rendelkezzen több évre szóló fejlesztési tervvel,
melynek mérföldkövei útbaigazítanak, s rajtuk
keresztül, mérhetővé válik hol is tartunk! Az eddig
megvalósult tervek után, a mostani avatás is egy
mérföldkő, melynek fontosságát jelzi az, hogy ilyen
sokan tudunk neki együtt örülni. A településeink
jövője szempontjából fontos, hogy fejlesztési terveink
további mérföldköveit, reális, megvalósítható, s már
több ponton támogatásból finanszírozott beruházások
jelentik. Ezek élhető és fejlődni tudó pozitív jövőképet
jelentenek az itt élők számára. A nap folyamán
Alsómonostoron Nyárköszöntő családi ünnepet
tartottunk, ahol a borongós idő ellenére sokan
látogattak ki Bugacról is! Örömmel vettük, hogy a
„versenyző” csapatokon kívül baráti társaságok és
családok is főztek! Kedves színfoltja volt a napnak,
hogy a pörköltek bírálatát Monostor legidősebb
lakosa, Pallagi Mihály bácsi végezte, aki korábban
maga is sok bogrács, finom ételt elkészített,
köszönjük!
Köszönet annak a sok helyi segítőnek, aki a megelőző
héten munkájával hozzájárult a rendezvény sikeréhez!
Közös vélemény szerint jövőre ebben az időben,
ugyanitt!

Szabó László



Bugacpusztaházi majális

Reggel borús időben kezdtük a sátrak felállítását, fogtak
hozzá a családok a főzéshez. Közben Bognár Mihály és
segítői májusfát állítottak. Egész napos kézműves
program biztosított elfoglaltságot az érdeklődőknek Virág
Veronika, Fekete Katalin és Németh Klára irányításával.
Sokan tekintették meg a rongyszőnyegeket, Plattner Éva
igyekezett beavatni az érdeklődőket a szőnyegkészítés
tudományába. Igen sok gyermek szórakozott az
ugrálóváron és csúszdán. Futóhomok Ifjúsági Szervezet
képviseletében Flóringné Rozika szervezett az érdeklődő
gyerekeknek különböző játékokat.
12:30-tól jó ebédhez szól a nóta /Amatőr együttes
előadásában/
A segítők, vendégek részére Kovács György főzött
nagyon finom pörköltet. Hozzá a tésztát Steiner Mártonné
főzte.
14:00 órától a kiskunfélegyházi mazsorett csoport szép
műsora szórakoztatta az érdeklődőket. A Dupla Kávé
műsorát a nagyszámú közönség igen jó hangulatban
hallgatta végig.
A záró produkció a „Vándormuzsikus” Gulyás László
vidám műsora volt. A műsorok szünetében Flóring József
és családja kocsiztatta a vendégeket.
Meglepetés volt a csikósok / Fekete Tamás, Fodor Anett,
Lestyán Ákos, Kozári István, Fekete Rola nd/
megjelenése.
A zenéről és hangosításról Kósa István gondoskodott.
Külön köszönöm a Bugaci Nagycsaládosok
Egyesületének, hogy nagy
 számú részvételükkel támogatták a rendezvényt.
Köszönöm a Hojsza család támogatását, valamint Gulyás
Imre, Szabó László, Steiner Márton e gész napos
munkáját, Czakó Tibor és segítőinek a tevékenységét.
Köszönöm minden kedves vendégünknek a részvételt.

Berczeli István

MMÁÁJJUUSSII RREENNDDEEZZVVÉÉNNYYEEKKRRŐŐLL

Május 2-án a bugacpusztaházi majális adott lehetőséget a
kikapcsolódásra, szórakozásra.
Az időjárás nem volt éppen felhőtlen, de ez nem
befolyásolta a jó hangulatot. Kürtösiné Irénke finom
gulyáslevest főzött azoknak, akik velünk töltötték ezt a
napot. A bográcsot és a gázt Borics Zoltán biztosította.
Szécsényiné Laczi Magdolna és Némethné Tóth Klára
finom süteménnyel járult hozzá az ebédhez.  Köszönjük a
munkájukat, családjainknak, hogy együtt töltötték velünk
ezt a napot.
Május 9-én avattuk a játszótereket Bugacpusztaházán és
Alsómonostoron. Bugacpusztaházán az óvódások műsora
tette ünnepélyessé, akiket Szatmáriné Sándor Olga és
Gyukics Miklósné készített fel. Szécsenyiné Laczi
Magdolna és Kecskeméti Anikó süteménnyel
kedveskedett a gyermekeknek és a felnőtteknek. Hojsza
Ferencné üdítőt hozott minden résztvevőnek.
Köszönjük, hogy támogatásukkal, jele nlétükkel tették
emlékezetessé ezt a napot. Kevesen osztoztak
örömünkben. Alsómonostoron folytattuk a másik
játszótér avatásával. Itt is az óvodások műsorával
kezdtük, akiket Szatmáriné Sándor Olga és Kovácsné
Endre Edit óvónénik készítettek fel. Szalag át vágásával
adtuk át gyermekeinknek a régen várt játszóteret.
Köszönjük az önkormányzatoknak, dolgozóinak, minden
segítőnek, hogy ezek a létesítmények mindkét település
gyermekeinek örömére szolgál.
Még ezen a napon tartottuk az Anyák napi
ünnepségünket. Szívhez szóló műsorral köszöntötték a
Rigó József ÁMK 2. osztályos tanulói Borics Zoltánné

tanító néni felkészítésével  az édesanyákat. Köszönjük a
tanító néni és a gyermekek áldozatos munkáját, Kósa
Istvánnak a segítséget.

Berczeli Istvánné
Támogatási lehetőségek fás legelők

létrehozására
Fás legelők mezőgazdasági földterületeken történő első
létrehozásához egyszeri, területalapú, vissza nem
térítendő támogatás vehető igénybe .
A támogatás mezőgazdasági parcellánkénti összege:

 gyep- és fatelepítés együttes kivitelezése esetén
1050 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;

 meglévő gyep esetében, kizárólag fatelepítésre
740 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg.

       A támogatás igénybevételének feltételei:
 Földhasználati joggal való rendelkezés
 Felsőfokú erdészeti szakirányú végzettséggel

rendelkező mérnök által készített fásítási terv
megléte

 Egységes területalapú támogatás
igénybevételére jogosult terület

 Minimális terület 1 ha, legkisebb parcella méret
0,3 ha

Támogatási kérelem benyújtható:
2010. május 1. és 2010. június 30. között

A részleteket, megtalálja az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból az agrár -erdészeti
rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő
első létrehozásához nyújtandó támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló
46/2009. (IV. 16.) FVM rendeletben.
A támogatási kérelmek benyújtásához, a telepítési
előírások, a jogosultsági feltételek tisztázásához
további információkkal állok szíves rendelkezésükre
Telefon: +36-30-415-6311;
e-mail: bodor.zs@t-online.hu

Nagy Lászlóné

2010. 05. 03. LEÁNY
LABDARÚGÁS

DIÁK OLIMPIA MEGYEI
DÖNTŐ

/BUGAC/ VÉGEREDMÉNY

1. Bugac 9 p. (19:7)
2. Szilády 6 p. (12:7)
3. Szent István 1 p. (8:16)
4. Kunszentmiklós 1 p. (7:16)

MLSZ-IVUSI-UPI
LEÁNY ISKOLAI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ

BAJNOKSÁG
2009-2010. TANÉV

A KÉTFORDULÓS MEGYEI DÖNTŐ
VÉGEREDMÉNYE

1. Bugac 28 p (25:0) gk
2. Ágasegyháza 18 p. (13:4) gk
3. Soltszentimre 12 p. (5:6) gk
4. Orgovány 11 p. (3:5) gk
5. Izsák  7 p. (1:10) gk
6. Fülöpszállás  4 p. (2:14) gk
A csapat tagjai:
Szalai Kitti, Kullai Enikő, Fazekas Janka, Vakulya
Nikoletta, Csík Bettina, Juhász Tímea, Farkas Judit,
Fehér Barbara, Tormási Nikoletta, Lévai Rebeka,
Néma Kira, Csányi Klaudia,
Edző: Szatmári István

zs@t-online.hu


,, EZ TÉNYLEG SZERELEM /?/ ,,
Lázas munkával és nagy lelkesedéssel folynak

a június 26-ai Falunap tanyaszínházára készülő
,, Ez tényleg szerelem /?/ ,, című darab próbái.
A közönség számára, a vasútállomásnál már
megszokott szabadtéri színpadon, most először
láthatunk olyan előadást, melynek szereplői a
településeinken élő, amatőr színjátszók.
Felhívásunkra közel 30 fős ,, társulat ,, állt
össze a játékhoz kedvet érző, több
korosztályba tartozó felnőttekből. Időt és
energiát nem kímélve már hónapok óta
lelkesen dolgoznak a darabon, készülnek
életük első játékára.

PÖRKÖLT-FŐZŐ VERSENY
2010. június 26-án

/szombaton/
tartjuk az idei

A korábbi évek  sikereire  való tekintettel ez évben  is
megrendezzük a pörkölt-főző versenyt. Ez évben is 5
kg marhahúst biztosítunk a nevezőknek.
Nevezni Virág Veronikánál (70/382 -0544) lehet 2010.
június 21-én, hétfőn 1900 óráig. Nevezési díj
településünk lakóinak 5000 Ft/fő, vendégeinknek
6500,-Ft. (Amennyiben a nevezők a főzéshez plusz
húst szeretnének vásárolni, megtehetik 1300 Ft/kg
áron előzetes egyeztetést követően.) . Az első 35 fő
nevezést tudjuk elfogadni.

STRANDFOCI VERSENY
A futball rajongói idén is részt vehetnek strandfoci
viadalunkon, 3 kategóriában - női, férfi, s 14 éven
aluli fiúk - . Nevezni 2010. június 18-ig lehet Szatmári
Istvánnál (70/3394780).

A Falunap részletes programját a júniusi hírlevélben,
illetve a www.bugac.hu  honlapon tesszük közzé

ÉÉRTESÍTÉS
Értesítjük a T. Lakosságot, hogy a

Központi Statisztikai Hivatal
2010. június 01-21.

között.
ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI

ÖSSZEÍRÁST HAJT VÉGRE.

Kérjük, hogy a  Polgármesteri Hivatal által felkért,
Központi Statisztikai Hivatal  igazolványával
rendelkező  összeírók gyors és szakszerű munkáját
segítsék. Az adatszolgáltatás kötelező!
/Részletek a www.bugac.hu honlapon
megtekinthetőek, vagy a 06/80/ 200-224-es zöld
számon kérhetőek/

IV. ABONYI IMRE FOGATHAJTÓ
FESZTIVÁL

Az Abonyi Imre Fogathajtó és Lovas - Sport Egyesület
május 15-én szervezte a már hagyományos IV .
Hajtófesztiválját, ahol a magyar fogathajtás
meghatározó személyiségére ,  Abonyi Imrére
emlékeznek. A rendezvény további célja - nézők
szórakoztatásán felül – , hogy az amatőr és a profi
fogathajtókat közelebb hozza egymáshoz, valamint
szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy Magyarország
lovas térképén újra minél vastagabb betűvel jegyezzék
Bugac nevét. Rengeteg előkészület és munka ellenére
az időjárás nem fogadta kegyeibe a rendezvényt.
Sajnos az eső  meghiúsította a délutáni programok
lebonyolítását, pedig rekord számú nevező jelent meg
, póni és nagylovak kategóriájában, több mint 40
induló hajtotta végig az első fordulót az eső ellenére. A
négyes fogathajtók is elismerik rendezvényünket, ezt
jelzi, hogy a rossz idő ellenére 5 fogat megérkezett, de
sajnos ők nem tudták szórakoztatni a közönséget az
időjárás közbeszólt. A verseny elismertségét je lzi,
hogy a rossz idő ellenére minden hajtó azzal távozott,
hogy jövőre újra találkozunk, de a legjobb lenne, ha
még ebben az évben pótolnánk a versenyt. Erre sajnos
nincs módunk.
Ezúton  szeretnék minden versenyzőnknek
megköszönni, hogy megjelent a rossz idő ellenére és
sportemberként végigcsinálta az egész délelőttöt.

Köszönjük a segítséget támogatóinknak:

 KEFAG ZRT Kecskemét,  NISSAN HOVÁNY KFT
Kecskemét, Orgovány és Vidéke- Takarékszövetkezet,
Kiskunfélegyházi Kenyérgyár, Börcsök Erzsébet,
Csilla virágbolt, Hegyi Sándor, Besze Károly, Besze
Róbert, Szabó Zoltán, Kun-Szabó Ferenc, Dora Péter,
TOIFOR HUNGARY KFT, JUNIPERUS Kertészet

 SEGÍTŐK:
Polgármesteri Hivatal karbantartói, Polgárőrség,
Körzeti Megbízottak, Jókai János és csapata, Deli
család, Sallai Endre, Vörösváczki István, Somogyi
Szilveszter, Fehér Róbert,  Kun -Szabó Ferencné,
Androvicz Jánosné, Szabó Lászlóné, Besze Károlyné

 PÁLYASZOLGÁLAT:

Juhász László, ifj. Androvicz János, Tóth Béla, Szabó
Norbert, Varga Pál

 BÍRÓK:

Hatvaniné Marika vezette versenyirodának, és nem
utolsó sorban a Fogathajtó Egyesület tagjainak .

Szabó László

FELHÍVÁS

Megváltozott a körzeti
megbízottak telefonszáma!

Az alábbi számon elérhetőek
06-20/539-57-33.

www.bugac.hu
www.bugac.hu

