
TISZTELT BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI
LAKOSOK!

A választások óta 3 alkalommal üléseztek Bugac és
Bugacpusztaháza újonnan megválasztott képviselői.
A megalakult testületek megerősí tették eddigi
együttműködésüket. Rögzítették, hogy a
továbbiakban is társult önkormányzatként kívánnak
működni. Megválasztásra kerültek az
alpolgármesterek, a 2010 -2014-es ciklusban
Bugacon Endre Gábor, Bugacpusztaházán Berczeli
István lett az alpolgármester. A bizottságok
megalakításához szükségessé vált az
önkormányzatok szervezeti és működési
szabályzatának (SZMSZ) módosítása, a nem
képviselő tagok bevonása és új bizottság alakítása
miatt. Az eddig is működő bizottságok a
következőképpen alakultak meg:

Ügyrendi Bizottság Bugac
Kovácsné Kiss Éva elnök

Szabó Péter tag
Szatmári István tag

Szociális Bizottság Bugac
Virág Mónika elnök

Kovácsné Kiss Éva tag
Dr. Szabó Gyula tag

Szabóné Tholt Terézia külsős tag
Fekete József külsős tag

Pénzügyi Bizottság társult
Szatmári István elnök

Virág Mónika tag
Dr. Szabó Gyula tag
Kerekes László tag

Németh Péter külsős tag
A többi településre jellemző bizottságok számának
csökkentésével ellentétben, a gazdasági környezet
kihívásaihoz igazodva új bizottság létrehozásáról
döntöttek a testületek. Az új bizottság legfontosabb
feladata a helyi gazdaság helyzetének felmérése és
kitörési pontjainak meghatározása a turisztika, a
foglalkoztatottság a gazdaságfejlesztés területén.
Első és azonnali feladata a tavaszra megnyíló
piaccsarnok kapcsán felkeresni , felkészíteni,
segíteni a termelőket, kézműveseket, őster melőket
abban, hogy helyi termékeikkel a megnyitás
pillanatában megjelenhessenek a helyi termékek
piacán, a kormány új helyi termékekre vonatkozó
törvényei alapján, melyek megkönnyítik a piacra
jutást.

Helyi gazdaság fejlesztéséért felelős bizottság
társult:

Kerekes László elnök
Kovácsné Kiss Éva tag

Szatmári István tag
Dr. Vígh István külsős tag

Lukács Zsolt külsős tag

Polgármesteri Hírlevél
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A társult képviselő-testület döntése értelmében
50%-al felére csökkentette a képviselők havi
tiszteletdíját Ezzel egyidőben elkezdődött a hivatal
informatikai fejlesztési stratégiájának elkészítése.
Ez egy vizsgálat arra vonatkozóan, hogy milyen
fejlesztések szükségesek a hivatali ügyintézők , az
intézmények, az ügyfelek és a képviselő-testület
munkájának megkönnyítése, gyorsítása érdekében
,szem előtt tartva az anyag és idő megtakarítást
valamint a működési költségek csökkentését.

Szabó László
Tudja-e…

 hogy a kivágott fa közúton történő
szállításához kizárólag tulajdoni lap,
származási, illetve hivatalos engedély
szükséges.

 Hogy a vörösiszap katasztrófa károsultjait
az önkormányzat által szervezett
gyűjtésből a lakosság 51 000 Ft-al, a
Nagycsaládosok Bugaci Egyesülete 25 000
Ft-al, a falunapon a tanyaszínház 31 500
Ft-al támogatta, mely összeget a képviselő-
testület 150 000 Ft-ra egészítette ki.
Emellett a természetbeni juttatásokat a
kiskunfélegyházi Vöröskereszt Irodán
keresztül juttatjuk el a rászorulók részére.

 Október 15-én Bugac Nagyközség
benyújtotta KEOP-1.2.0/B jelű
szennyvízcsatornázási és
szennyvíztisztítási pályázatát.

 LEADER Civil szféra fejlesztés
célterületre benyújtott nyertes
pályázataink:
Bugaci Óvodás és Általános Iskoláskorú
Gyermekekért Alapítvány 570 275 Ft-ot
nyert 1 db notebook, digitális tananyag
alsó tagozatosok, fejlesztő csomag,
fejlesztő játékok óvodások részére
jogosultak beszerezni. Nagycsaládosok
Bugaci Egyesülete 570 500 Ft-ot nyert 1db
notebook, szoftver, nyomtató,
videokamera, asztal, szék, iratszekrény
vásárlására.

 A LEADER Bűnmegelőzési célterületre
benyújtott nyertes pályázata a Polgárőr
Szolgálat Bugac Közhasznú Szervezet ,
mely 1 225 525 Ft-ot nyert rendszámtábla
felismerő rendszer, 20-20 db dzseki, rövid
ujjú ing, nadrág, nyakkendő és sapka
beszerzésére.
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EGYSZERI TÁMOGATÁS
Értesítjük a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek szüleit, hogy a gyermekekre járó
egyszeri támogatás (gyermekenként 5800 Ft ) kifizetése.

2010.  november  17-én  (szerda)  és
2010.  november  18-án (csütörtök)

9-12 óráig
a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási
Csoportjában történik.

Hegedűs Istvánné
ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS

Ezúton értesítjük a Lakosságot, hogy
az éves ZÖLD HULLADÉK
( lomb, cserje, és fa nyesedék)

ELSZÁLLÍTÁSA az alábbi időpontokban történik:
2010. november 20. (szombat) 9-12 óráig
Bugac Nagyközség belterületén a Bugac, Béke u.
10. szám alatti Polgármesteri Hivatal parkolójában.
2010. november 20. (szombat) 12:30-14:00 óráig
Bugacpusztaháza község beterületén a Bugac,
Számadó utcai vegyes bolt előtt.
2010. november 20. (szombat) 14:30 -16:00
Bugac-Alsómonostor Rózsa utcai vegyes bolt előtt
A keletkezett zöldhulladékot szállítható állapotban
(pl.: kévébe kötve, átlátszó zsákban valamint kézi
erővel mozgatható formában) kell kihelyezni.

Csongrád Víz- és Kommunális Kft .

Köszönjük
Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik 2009. évi szja
adójuk 1%-ával támogatták a Nagycsaládosok Bugaci
Egyesületét.
Az átutalt 31 842 forintból karácsonyi szaloncukrot
veszünk családjainknak.

Berczeli Istávnné

TISZTELT SZÜLŐK!
Értesítjük Önöket, hogy iskolánk 2010. november 22-től
26-ig nyílt órák hetét tart , melyre szeretettel várunk
minden érdeklődő szülőt. A konkrét időpontról minden
szülő a tájékoztatókból, ellenőrzőkből értesülhet. Bízunk
benne, hogy minél több szülő él a lehetőséggel.

Szabó Péterné
EGÉSZSÉG-NAPOK

Értesítünk minden kedves bugaci és bugacpusztaházi
lakost, hogy 2010. november hónapban ismét
megrendezésre kerül az "Egészség-napok" a Védőnői
Szolgálat szervezésében.
Alkalmaink:
nov.22. (hétfő) 08.00-12.00 az Egészségházban:
Voll-féle egészségi állapot felmérés (díja: 3000
Ft/fő, előzetes jelentkezés alapján : 30/405-10-65)
Nov. 23. (kedd) 8.00-12.00 az Egészségházban:
nőgyógyászati rákszűrés (valamint vércukor - és
vérnyomásmérés)
Nov. 23. (kedd) 15.00-17.00 az Egészségházban:
bőrgyógyászati rákszűrés
Nov. 24. (szerda) 15.00- a Művelődési Házban:
„Gyógyító ásványok és szerencsekövek” címmel
előadás, vásárlási lehetőséggel.
Nov. 30. (kedd) 08.00-12.00 az Egészségházban:
nőgyógyászati rákszűrés (valamint vércukor - és
vérnyomásmérés)

Mindenkit szeretettel várunk!
Egriné Kovács Judit

NEMZEDÉKEK DIÓFÁJA
Immáron 11 éve minden év november 10 -
én tartjuk a „Nemzedékek diófáinak”
ünnepét az Idősek Napközi Otthonában.
1999. november 10-én az óvodások, az
iskolások, az Ifjúsági Egyesület és az

idősek közösen ültettek négy diófát, ezzel is erősítve a
nemzedékek közötti kapcsolatot. A diófák nőttek,
gyarapodtak, és három éve már minden évfordulón a
terméseikből sütött zserbóval tudtuk megkínálni
vendégeinket. Az ünnepi műsorban felléptek az
óvodások, akiket Takácsné Vörös Ibolya óvó néni
készített fel, az iskolások, akik felkészítője Szabóné
Tarjányi Mária és Németh Attiláné tanító nénik voltak.
Közös szavalattal készültek az idősek, és meglepetés
ajándékot, dió-koszorút kaptunk Tóth Mariannától, aki az
Ifjúsági Egyesület képviseletében jött el hozzánk.
Az ünnepség végén a fellépőket és a vendégeket Törteli
Mihályné Erzsike néni köszöntötte saját készítésű dió -
babáival. A gyerekek nagy örömmel fogadták a babákat,
és jó ízűen ették a zserbót. Megbeszéltük, hogy egy év
múlva ismét találkozunk, és együtt ünn epeljük a
következő évfordulót.

Szociális Szolgáltató Központ

Kötés-horgolás
Ha kedve támad kötni, vagy horgolni, akkor várjuk
a Művelődési Házba, minden szerdán 17 -19 óráig a
kötő-horgoló klubba! Ha kezdő, ne riadjon vissza,
nálunk megértő csapatban ta nulhatja meg az
alapokat. Ha haladó, akkor az együtt alkotó
közösségtől új ötleteket kaphat!

Várjuk szeretettel a Művelődési Házba!

Csocsóverseny

Október 30-án, szombaton délután amatőr
csocsóversenyt tartottunk a Művelődési Házban. A
10 csapat részvételével lezajlott versenyen
sportszerű versenyzéssel, jó hangulatban telt el a
délután.
A verseny eredménye:
1. helyezett: Dorogi Ádám-Horváth Zoltán
2. helyezett: Bangó István-Jókai Dániel
3. helyezett: Bolvári Zoltán-Fazekas Nándor
4. helyezett: Bangó Richárd-Szatmári Áron
A verseny lebonyolításában való közreműködést
Szatmári Istvánnak köszönjük!

Virág Veronika

NÉPTÁNC…
Minden kedves táncolni kedvet érző,
kezdő vagy haladó érdeklődőt várunk a
Művelődési Házba minden szombaton
17 órakor, hogy együtt tanuljuk a
magyar néptánc alapjait! További
információk a Művelődési Házban, vagy
telefonon a 70/382 05 44 és a 06/70
453-78 04 telefonszámokon.

A táncpróba ezen a héten, és a jövő héten
szombaton az iskolában lesz .

KÖSZÖNET
a Polgárőr Szolgálat tagjainak, akik

november 1-jén, mindenszentek
napján szolgálatot teljesítettek a

temetőnél.



TEREMLABDARÚGÓ
BAJNOKSÁG

A Bugac KSE és a Lovas Vendéglő az idén is
megrendezi a téli teremlabdarúgó bajnokságát .
Várjuk a csapatok jelentkezését 2010. november
22-ig. Minden csapat max. 12 fő játékosból állhat
és közülük 3 fő lehet  19 év feletti igazolt (a megyei
III. osztályú játékos is igazolt). Sorsolás és
megbeszélés 2010. november 22 -én 18 órakor a
Lovas Vendéglőben.
Tervezett első játéknap 2010. november 27.
19;20;21; óra. Nevezési díj: 18 000 Ft/csoport,
amely magába foglalja a terembérletet és a záró
ebéd költségét. A bajnokságban oda-vissza
játszanak a csoportok egymással . Tervezett
befejezés 2011. február 4-én. Érdeklődni lehet:
Szabó László (70/453-78-05), Kovács György
( 20/569-27-09), Fehér Róbert (70/453-59-87)

Szüreti Mulatság Bugacon
Idén ismét megrendeztük a hagyományőrző szüreti
mulatságot Bugacon. Reggel zenés ébresztővel
kezdődött a nap, majd délelőtt a felvonulással
folytatódott. A felvonulás bár kissé esősre
sikeredett, de annál jobb hangulatban zajlott, és
idén több helyen is vártak minket kínálással , ami
nagyon jól esett és nagyon köszönjük. A felvonulást
menettánc zárta amelyet dudaszó kísért. Délután
kulturális programokon, borutcán, a fiatalok
kézműves foglalkozáson vehettek részt. Az estét
egy jóhangulatú bállal zártuk ahol kitáncolhatta
magát mindenki. Ahhoz, hogy mindez létrejöjjön
sok ember munkája, vagy támogatása szükséges
volt, akiket megpróbálunk felsorolni:
Viesz Ottó, Seregély János, Seregély Jácint, Forgó
János, Flóring István, Balogh Róbert, Tarjányi
Ernő, Kósa István, Varga Mihály, Abonyi Imre
Lovas Egyesület valamint vidékről érkezett
lovasaink, Bugac Puszta Kft, Fekete Sándor, Virág
Veronika, Fekete Katalin, Juhá sz Mária, Feketéné
Pap Évike, ÁMK dolgozói, Polgármesteri hivatal
dolgozói, Polyák pékség, Nagycsaládosok
egyesülete, Községgazdálkodási kft,
Kiskunfélegyházi Malom Kft, Szanki Amatőr
Szinjátszó Egyesület, Seres Krisztina, Krisztina
Butik, Szalai István Zöldségbolt, Malom Üzlet ház,
Tormási József, Seres István Torony Söröző, Dora-
Q Kft, Vizhányó Imréné, Takarékszövetkezet, Lovas
Vendéglő, Bajáki Attila, 75.sz. Önkiszolgáló, Endre
Imre, Ficsór Szilvia, Görög Gergely, Szabó Csilla
Csilla Virágbolt, Szabó Péter, Bálint Dezső, Szabó
József, Farkas Ferenc, Juhász László, Hársfa Bolt,
Balogh Mihály, Velényi András, Nagyné Újfalusi
Ildikó, Antal Imre, Ferenczi József, Kicsimanó
Eszpresszó, Czakó Mihály, Nimfa Kozmetika, Klára
Divat, Sallai Gyuláné, Vince Éva, Néma József,
Szomjoltó Bt, Tóthné Fekete Klára, Filus Attila,
Kürtösiné Irénke, Rendőrség, Polgárőrség,
Népdalkör, Óvodás fellépőink és felkészítői,
Árvalányhaj Néptánccsoport , az itt felsoroltaknak
és ha valaki véletlen is lemaradt, azoknak is nagyon
köszönjük a segítségükkel színv onalasabb és
tartalmasabb lehetett rendezvényünk.
Valamint köszönjük mindazoknak akik eljöttek és
megnézték a programjainkat.

Bugaci"Futóhomok" Ifjúsági Egyesület

„Szeptember végén” a „jó palócok” -nál
jártunk.

A Kálmán Lajos Népdalkör és Citerazenekar id én
Nógrád megyében járt, a „jó palócok” földjén.
Kirándulásunk során a megye néhány nevezetes
néprajzi területére látogattunk. Szeptember 25 -én
korán reggel indultunk, hogy minél több
látnivalóval gazdagodjunk. Célunk a „Tündérváros”
– Balassagyarmat, de útközben előbb betértünk
Mohorára a „Színészkirá lynő” Tolnay Klári
emlékházába. Balassagyarmaton várt bennünket
nagyon kedves idegenvezetőnk, aki bemutatta a
Palóc Múzeumtól kezdve a város főbb
nevezetességeit, (köztük a skanzen, a zsinagóga, a
kör alakú börtön) a Trianon emléktáblán
elhelyeztük nemzetiszín szalagunkat. A
Helytörténeti Gyűjteményben láttuk a
bankjegytervező Horváth Endre grafikusművész
terveit.
A városhoz kötődő Madách Imre és Mikszáth
Kálmán – irodalmunk nagyjai – szobrai előtt tettük
tiszteletünket. A Mikszáth Kálmán Művelődési
Otthonban megnéztük a Tündérváros című filmet,
melyben a nevezetességeken kívül még láthattuk a
Szent Anna napi búcsút, melyen a környék lakói
gyönyörű népviseletben jelentek meg.
Délután a festői szépségű, kiemelked ő néprajzi
jelentőségű Hollókő várát és a község számos
múzeumát látogattuk: Falumúzeum, Szövőház,
Palóc-Babamúzeum, Postamúzeum stb. Hollókő a
Világörökség része. Skanzen.
Szállásunk Szécsényben volt. Másnap megnéztük a
Ferences – templomot és kolostort, a Rákóczi-
kastélyt. Ebben a templomban maga Rákóczi
Ferenc is imádkozott.
A városhoz tartozik az 526 m magasan álló
Somoskő. A bátrabbak a várba is felmentek.
Megnéztük a vár lábánál álló Petőfi-kunyhót.
Kirándulásunk zárófejezete : Kazár. A helyi
művelődésszervező vezetésével kiállítóhelyeket
(kis múzeumok) néztünk meg. Tájház, bányászház,
kézművesház (csipke és szalmafonat kiállítás),
Ügyes Kezek Háza (gyufa -címke,
hamutartógyűjtemény), Vasaló Múzeum  (vasalók
és különleges öntvények, öntöttvas edények)
Magtárház (falvédő-kiállítás).
Itt a magtárházból kialakított közösségi házban várt
bennünket csodálatosan szép népviseletében a
Kazári Népdalkör és a Kazár táncegyüttes.
Népdalaikkal, táncaikkal köszöntöttek bennünket,
mi pedig bugaci dalainkkal viszonoz tuk a kedves
fogadtatást.
Közös énekléssel, beszélgetéssel töltöttük ezt a
„rendhagyó” próbát.
Minden tervünket sikerült megvalósítani, mert
„vannak helyek, amelyeknek a puszta említése is
vándorkedvvel tölti el a szívünket.”
Örvendetes, hogy így érzik a – már kb. 15 éve
velünk utazók is, - hiszen szinte
„törzsgárdatagokként” kirándulunk együtt.
Őszintén köszönöm Dr. Nagy Sándor professzor
úrnak az idegenvezetésben nyújtott derűs és igen
tartalmas segítségét, aki szintén több éve kirándul
velünk.
Mert, „Mi más lenne az öröm, mint örömet
szerezni.”

Herbály Jánosné




