
TISZTELT BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI 

LAKOSOK! 
 

Testületi munka: a 2012-06-27.-ei testületi ülésen 

történt. 

A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság beszámolt a 

közbiztonság helyzetéről. Megállapodás történt arról, 

hogy fokozottan ellenőrzi a rendőrség a kerékpárút 

használatát. Kiemelt helyen, továbbra is minden 

lehetőséget megragadva, közös erővel tájékoztatjuk a 

lakosságot a trükkös lopások megelőzése érdekében. 

A jogszabályi kereteket kimerítve, közösen lépünk fel 

a házaló kereskedők ellen. Ígéretet kaptunk arra, hogy 

2013-tól egy harmadik körzeti megbízottal bővül a 

helyi rendőrségi állomány. A térfigyelő kamerák 

kapcsán elhangzott kritikákra reagálva a kapitány úr 

elmondta, hogy a statisztikák egyértelműen 

alátámasztják a kamerák visszatartó erejét. 

A testület döntött arról, hogy pályázni kíván a 

Polgármesteri Hivatal, az Iskola, a Tornacsarnok, az 

Öregiskola, az Óvoda, a Könyvtár, a Rendőrség és az 

Agráriroda fűtésének korszerűsítésére. Egy gáz, 

napkollektor és perlet-brikett összetett fűtési rendszer 

kiépítésére, valamint a perlet előállításához és 

brikettálásához szükséges gépekre. A majdan 

megépülő rendszer, azáltal, hogy a fűtőanyagot 

helyben állítjuk elő, nem csak gazdaságos lesz, de 

munkahelyet is teremt majd. 

A 2012-13-as tanév várható indításáról is egyeztetett a 

testület. Újdonság lesz, hogy szeptembertől az első 

osztályban bevezetésre kerül az egész napos iskola.  

Az induló 7. osztály létszáma várhatóan annyira 

lecsökken, hogy újra egy osztály indul, de a fő 

tantárgyak tekintetében megmaradnak a 

csoportbontások. 

Tájékoztató hangzott el a kötvény helyzetéről. 2012-

04-25.-e és 2012-06-26.-a között a AVIVA biztosítás 

eseti számláján pénzpiaci alapokban volt a pénzünk, 

ezzel 2.158 ezer Ft hozamot értünk el. 

A korábban támogatott villamos energia kiváltására 

irányuló pályázatunk közbeszerzőjének kiválasztását 

indította el a testület. 

Támogatta a testület, hogy a Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

pályázatot nyújtson be EU Önerő Alap kiegészítésre a 

„Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai 

stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a 

Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási 

Rendszerben” című nyertes pályázat kapcsán. Döntött 

a testület a „BUGAC KÖZSÉGÉRT” kitüntetések 

adományozásáról. 

 

Polgármesteri Hírlevél 

Bugac Nagyközség Polgármesteri 

Hivatala 

6114 Bugac, Béke u. 10. 
Tel.: 76/575-100,  575-106 
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2012. július 

********************************** 

 „A Bugacpusztaháza és az 54-es főút csatlakozása 

közötti külterületi kerékpárút” című pályázathoz 

szükséges tervek nettó 5.800 ezer Ft-os költségét nem 

vállalta fel a testület.  A DAOP-2.1.1/J-12 pályázaton 

most nem indul Pusztaháza, de keresi a kerékpárút 

megvalósításának más pályázati lehetőségét. 

Döntöttek a testületek arról, hogy megvizsgálják a 

lehetőségét a közigazgatási területeiken gazdaságos, 

olcsóbb ledes közvilágítás kiépítésre. 

Szabó László 
 

SIKERES PÁLYÁZAT 
 

Az elmúlt évtizedek műszaki és gazdasági fejlődése 
következtében, rendkívüli mértékben megnőtt a szennyezett víz, 

káros hatásai elleni védekezés jelentősége. 

A ma és a jövő generációjának közös érdeke a vizek tisztasága, a 
szennyvizek megfelelő kezelése. A szennyvizek 

környezetvédelmi követelményeket kielégítő, biztonságos 

elhelyezése, a szennyvíz-csatornahálózat, illetve azok tisztítására 
alkalmas létesítmények megépítése ma településeink egyik 

meghatározó feladata. 

Mindezeken felül az EU előírások is megszabják, hogy 

minden településen meg kell valósítani a szennyvíz 

csatornázott elvezetését, valamint a szennyezett vizek 

kezelését. 
Magyarországon is érvényes azon EU szabályozás, mely szerint 

az európai vizek jó minőségét az Unió teljes területén 2015-ig el 

kell érni. A vonatkozó irányelvek szerint a 2000 vagy annál 
nagyobb, de 15 ezernél kisebb lélekszámú településeknek, 2015. 

december 31-ig meg kell oldaniuk a csatornázási problémákat. 

A települési szennyvíz elvezetése és tisztítása olyan költséges 
beruházásokat igényel, amelyek megvalósításához az 

önkormányzatoknak az esetek többségében nem áll 

rendelkezésére elegendő saját forrás. Magyarország teljes 
környezetvédelmi felzárkóztatása érdekében az Európai Unió (a 

saját források kiegészítéseképpen) támogatásokkal járul hozzá a 

korszerű, a normáknak megfelelő szennyvízkezelési beruházások 
létrehozásához. Bugac Nagyközség további fejlődése, az 

infrastruktúra teljessé válása reményében nyújtotta be, második 

alkalommal, 2010. októberében pályázatát Önkormányzatunk, 
csatornázásra és szennyvíztisztító telep építésére. A pályázatunk 

sikeres lett. Az Európai Unió Kohéziós Alapjából, a Magyar 

Kormány segítségével, vissza nem térítendő támogatást nyert 

Bugac, a lakosság életkörülményeit befolyásoló, 

szennyvízkezelő rendszerek létrehozására. 
A támogatási szerződés előkészítése és megkötése zajlik, amely 
majd rögzíti a megvalósulás paramétereit. Nagy közös feladat 

előtt állunk, amely a teljessé váló infrastruktúra miatt, mérföldkő 

községünk jövője szempontjából. Folyamatos tájékoztatás 
mellett, számítunk a lakosság együttműködésére a sikeres 

megvalósulás érdekében. 

 

XVIII. évf. 6. sz. 



TUDJA-E, HOGY……. 
- június 23.-án rendezték Izsákon a Nemzeti 

vágta egyik előfutamát. A versenyen Bugac színeiben, 

Besze Gábor bugaci csikós indult. A bugaci ménesben 

született, sárga kisbéri kancával, Varázsló Liza Lepkével, 

meggyőző teljesítménnyel, megnyerte a versenyt. 

Győztesként indulási jogot szerzett a 2012. szeptember 

15-16.-a között, Budapesten a Hősök terén 

megrendezésre kerülő Nemzeti vágtán. Szurkoljunk 

közösen a minél jobb eredményért!  
- május 15.-én Fazekas Sándor miniszter úr 

látogatott a Kiskunsági Nemzeti Parkhoz, Bugacra, ahol a 

helyi termékek asztalával vártuk. Az asztalra az alábbi 

személyek termékei kerültek: Horák  Józsefné tehénsajt, 

Papp János spárga, Antal  Jánosné virág + szamóca + 

uborka, Molnár Istvánné tojás,  ifj. Petróczi József 

paradicsom, Szűcs Tibor méz, Vargáné Székely Emese 

kecskesajt + szőttes, Tholt János őrölt paprika, Virág 

István retek, Tajti Anna, Velényi András kerámia tál, 

népies kerámia használati tárgyak, Gál László szalámi, 

Balassi Istvánné csuhébaba-féle + lószőrfonás, Fenes 

Mária égetett cukortorta, Szeleczki Lászlóné égetett 

cukortorta, Fekete Györgyné házi tészta, Balogh 

Zsigmond paprika, BUGACI ARANYKALÁSZ ZRT 

savanyúságok, házias befőttek, Török Zoltán retek, 

zöldpaprika.  Köszönjük! 

  

PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSS  
 

A Rigó József Általános Művelődési Központ pályázatot 

hirdet az iskolai konyhában szakács munkakör betöltésére. 

A jogviszony kezdete: 2012. augusztus 1. (6 hónap próbaidő 

kikötésével) 

Illetmény: a többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény 

alapján. 

Pályázati feltételek: 

alapfokú iskolai végzettség, büntetlen előélet  

Előnyben részesül, aki rendelkezik: 

szakács szakképesítéssel, vagy hasonló munkaterületen 

szerzett szakmai gyakorlattal.  

A pályázat benyújtásának módja és ideje: írásban, önéletrajz 

és iskolai végzettséget bizonyító okiratok másolatával 2012. 

július 25–ig. 

A pályázat benyújtásának helye: Rigó József ÁMK Iskola 

6114 Bugac, Szabadság tér 15. 

 

 

MEGHÍVÓ 
 

A Szociális Szolgáltató Központ, a Rigó József ÁMK 

Művelődési Ház, valamint a Körzeti Megbízottak  

szeretettel elvárják a település lakosait  a  

2012. július 23-án  /hétfőn/ 

délután 14 órakor a  

MMŰŰVVEELLŐŐDDÉÉSSII  HHÁÁZZBBAANN  
 

tartandó közbiztonsági előadásra. 
SZERVEZŐK 

A piaccsarnokban rövidesen megnyíló hentes 
üzletbe, hentest vagy bolti  

eladót keresünk!  

Jelentkezni lehet a 30/570-9668 telefonszámon, 
Kovács Zoltán húsboltosnál. 

2012. június 23-án rendeztük meg 

községünkben a Falunapot. 
Versenyeink eredményei: 

Pörköltfőző verseny 

1. Balogh István 

2. Néma József 

3. Varjasi Mihály /Bugaci Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület képviseletében/ 

Különdíj: Kovács György 
 

A pörkölteket elbíráló zsűri tagjai voltak: Tóth Zsolt, az 

Abonyi Fogadó tulajdonosa, Dr. Vidmann Mihály, a Family 

Coop Kft. tulajdonosa, Flóring Lászlóné, a Napközi 

Otthonos Konyha szakácsnénije és Dr. Szabó Gyula, bugaci 

háziorvos. 

 Ajándékkal kedveskedtünk mindenkinek, aki az 

idei falunapon főzött. Egy-egy konyhai kesztyűt kaptak 

ajándékba a csapatok. A kesztyűk felajánlását Plattner 

Évának, /P&H Bugac Kft/ köszönjük. A kesztyűk 

megvarrását Néma Józsefné vállalta. A verseny 

zökkenőmentes lebonyolítását Tóth Mihálynak köszönjük! A 

húsosztásban Szabó Lászlóné és Tholt Jánosné 

közreműködött. 
 

Strandfoci verseny 

Hölgyek versenye: 
1. Szandi csapata 

2. Kitti csapata 
 

Legjobb mezőnyjátékos:  Szalai Kitti 

Legjobb kapus:   Font Liza 

Gólkirálynő:   Gondi Katalin 

Férfiak versenye: 
1. Bandzsi Mahacskala 

2. Lovas Vendéglő csapata 

3. Dél-100 csapata 

További helyezések:  

4. IFI csapat 

5. Csunor 

6. Szarvas 

7. Ásatások 
 

Legjobb mezőnyjátékos: Tholt János Zsolt 

Legjobb kapus: Varga Ottó 

Gólkirály: Jókai Dániel 
 

A Magyar Női Labdarúgó Válogatott és a Polgármester 

Válogatott összecsapását a hölgyek nyerték 6:3 arányban. A 

mérkőzés kezdőrúgását a Bugaci Rigó József ÁMK 

Általános Iskolájának alsós és felsős 2012. évi gólkirályai 

végezték el, az alsó tagozatból Kovács László, a felső 

tagozatból Szabó Péter. A mérkőzés játékvezetői Baráth 

László és Patyi Zoltán voltak. 

 Köszönjük a verseny előkészítését, lebonyolítását, 

megszervezését Kovács Györgynek, Bálint Dezsőnek, Siber 

Mátyásnak, Szabó Lászlónénak és Szabó Józsefnek! Hogy a 

vállalkozó kedvű focisták lába puha talajon rúgja a gólokat, 

Sutus János vállalkozótól és Virág Istvántól kaptunk 

segítséget. Köszönjük! 
 

Sakkverseny:  
Alsó tagozatosok versenye: 

1. Csányi Gábor 

2. Tóth Klaudia 

3. Petróczi Szabolcs 
Felső tagozatosok versenye: 

1. Csányi Dávid 

2. Fekete Ákos 

Felnőttek versenye: 

1. Rácz István 

2. Juhász Bence 

3. Kocsis András 



A sportbarátság kiváló példája Rácz István, kiskunfélegyházi 

versenyző, aki az első helyért járó kupát felajánlotta Juhász 

Bence, bugaci versenyzőnek. Ha sportszerűségből kupát 

osztanának, idén neki ajánlanánk. 

 A verseny lebonyolítását Lantos Pál, a bugaci 

gyermekek sakkoktatója és Rácz István, kiskunfélegyházi 

sakkoktató vállalta. Köszönjük közreműködésüket! 

 

Akiknek köszönettel tartozunk: 

 

 Vaska Attilának, Kósa Istvánnak és Varga 

Róbertnek, akiknek rendezvényünk kifogástalan 

hangminőségét köszönhetjük. 

 Endre Gábornak, aki egész nap konferálta 

rendezvényünket. 

 Könyves Zoltánnak, aki „felvillanyozta” 

programjainkat. 

 Ruskó Norbert atyának, aki ünnepi szentmisét 

celebrált Falunapunk alkalmából. 

 

 Az iskola vezetőségének, Görög Juditnak és a 

Napközi Otthonos Konyha dolgozóinak, akik idén is ízletes 

ebédet készítettek nekünk. Ahhoz, hogy ez a nagyszerű ebéd 

elkészülhessen felajánlást kaptunk Börcsök Erzsébettől, 

Kovács Zoltántól, a bugaci hentesüzlet tulajdonosától, a P&P 

Pékáru Kft.-től, és a Pro Express Bt.-től. Köszönjük 

mindannyiuknak a támogatást! 

 Szatmáriné Sándor Olga, Gulyás Lászlóné, 

Szatmári Anett és Keserű Eszter óvó néniknek, valamint 

Feketéné Papp Éva, Fekete Katalin, Juhász Mária és Kanyó 

Renáta tanár néniknek, akik segítségével egész nap 

kézműves foglalkozásokon vehettek részt a gyermekek. 

A Bugaci Polgárőr Egyesületnek, a Bugaci Önkéntes Tűzoltó 

Egyesületnek és a bugaci körzeti megbízottaknak, akik 

biztonságunkról gondoskodtak. 

  

Az Abonyi Imre Fogathajtó és Lovassport Egyesület 

tagjainak, Flóring Józsefnek és a Korom családnak, akik 

lehetővé tették, hogy vendégeink lovasfogattal 

kocsikázhassanak községünk utcáin.  

 

Varga Mihálynak, aki a Helytörténeti Gyűjtemény udvarán 

fogadta a népi kézműveseket és a Gyűjteménybe látogató 

vendégeket. 

 

A Nagycsaládosok Bugaci Egyesületének, amiért az 

ínycsiklandó palacsintát sütötték nekünk egész nap 

fáradhatatlanul. 

 

Pásztor Diánának, Némedi Varga Klárának, Falusi 

Zsanettnek, Tóth Mariannának, Bálint Melindának és Fődi 

Melindának, akik információval látták el az érdeklődőket. 

 

Szeleczki Sándornak, aki megörökítette ezt a szép napot 

fotókon és videókon. 

 

Filus Attilának, aki meglepetést hozott a 

gyermekeknek.Égből pottyant mesék helyett, az égből 

pottyant cukorkáknak örülhettek munkája révén az 

apróságok. 

 

Szabó Józsefnek, akinek segítségével bepillanthattunk őseink 

világába, megismerhettük szokásaik egy részét. Köszönjük 

továbbá Kun Szabó Ferencnek, hogy az íjászkodáshoz 

hátteret biztosított számunkra. 

 

Kertész Dagmarnak, akinek segítségével német nyelvű 

vendégeink is megismerhették idei falunapunk programjait. 

 

Dr. Szabó Gyula háziorvosnak, aki a nap során az 

egészségügyi biztosítást látta el. 

Köszönjük a Polgármesteri Hivatal karbantartóinak és a 

közcélú munkaprogramban foglalkoztatottaknak, hogy a 

rendezvény elő és utómunkálataiban, és a nap során 

felmerülő nem csekély feladat elvégzésében számíthattunk 

rájuk. 

 

Elballagott nyolcadikosainknak, Vakulya Nikolettának, Rab 

Hajnalkának, Holló Klaudiának és Fodor Szilviának, hogy 

segítettek nekünk a gyermekprogramok lebonyolításában. 

 

Köszönjük továbbá a sok munkát, és a segítőkész hozzáállást 

a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, Borbola Józsefnének, 

Mészáros Andrásnénak és családjának, Rokolya 

Györgynének, Dora Lajosnak. 
 

Rendezvényünket támogatta: 
 

 Abonyi Fogadó, Tóth Zsolt  

 Avon 

 Bugac Puszta Kft., Kovács Zoltán 

 Hársfa Bolt  

 Nissan Hovány Kft, Melkvi Gábor  

 Ősborókás Gyógyszertár 

 P&H Bugac Kft, Plattner Éva 

 Sirius Rádió 

 Sutus János  

 Csilla Virágbolt, Szabó Csilla és családja 

 Szalai Bolt 

…………. 

Az Európa Bajnokság elődöntőit és a döntőt együtt 

szurkoltuk végig a Művelődési Ház udvarán kellemes 

hangulatú nyári estéken. Ahhoz, hogy programunk 

megvalósulhatott sok segítséget kaptunk. Szívből 

köszönjük a közreműködést: Könyves Zoltánnak, 

Kósa Istvánnak, Dora Péternek és Forgó Rozáliának, 

valamint a Polgármesteri Hivatal karbantartóinak. 

Virág Veronika 
 

BUGACI TANYASZÍNHÁZ 
 

Köszönjük kedves közönségünknek, hogy az idei 

Kukás Guru című előadásunkra közel nyolcszázan 

voltak kíváncsiak! 

A Bugaci Tanyaszínház külön köszönetet szeretne 

mondani azoknak, akik segítettek az idei előadás 

létrehozásában: 

- Művelődési Ház dolgozóinak: Mészáros 

Andrásné Gizikének és Virág Veronikának, 

- a hivatali brigád tagjainak, 

- Tormási Józsefnek, 

- Kengyel Attilának, 

- Mészáros Andrásnak. 

- az Iskolának a helyszín biztosításáért, 

- a hangosítóinknak: Vaska Pothár Attilának 

és Kósa Istvánnak.  

Külön köszönet azoknak, akik az előadás alkalmával 

adományaikkal segítették társulatunk munkáját! 

Tóth Mariann 
 

 

BÚCSÚ 
 

JÚLIUS 29-ÉN /VASÁRNAP/ 

BUGAC-ALSÓMONOSTORON  

SZENT ANNA NAPI, 

 

AUGUSZTUS 26-ÁN /VASÁRNAP/ 

 BUGACON  

SZENT ISTVÁN NAPI BÚCSÚ LESZ. 



-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  
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FELHÍVÁS 
 

TISZTELT LAKOSSÁG! 
 

2012. augusztus 10-12-ig Bugac településen 

megrendezésre kerülő KURULTAJ 2012 

rendezvényre várjuk mindazok jelentkezését, akik 

önkéntes, társadalmi munkában szeretnének részt 

venni a rendezvény sikeres lebonyolításában. 

Jelentkezni személyesen a Polgármesteri 

Hivatalban a titkárságon vagy telefonon a 

06-76/575-100 vagy a76/575-106-os 

telefonszámokon lehet. 

A feladatok kiosztását augusztus 03-án kezdjük 

meg. 

 

********** 

 

A 2012. aug. 10-12.-ig megrendezésre kerülő 

Kurultaj 2012. rendezvényre - a nagy érdeklődésre 

való tekintettel - lassan elfogynak a szálláshelyek 

Bács-Kiskun megyében. Kérjük azokat a bugaci 

lakosokat, akik szívesen fogadnának vendégeket, 

hogy jelezzék  

a Polgármesteri 

Hivatalban a titkárságon vagy telefonon a 

06-76/575-100 vagy a76/575-106-os 

telefonszámokon. 
 

A jelentkezők névsorát továbbítjuk a rendezők felé.  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
***************************************** 
A 2012-es KURULTAJ keretében, augusztus 10.-én pénteken 

délután, Bugac településen látjuk vendégül a több mint 20 

országból és tagköztársaságból érkező, 270 fős delegációkat. A 

meghívott protokoll vendégekkel együtt, mintegy 300 főnek 

készítünk magyaros vacsorát, jó idő esetén a parkban, ahol 

településünk kulturális életének szereplői is bemutatkozási 

lehetőséget kapnak. Szeretnénk minden idelátogató vendégnek 

maradandó élményt nyújtó estet szervezni, tényleg közös erőből 

összefogással, ezért kérünk mindenkit, aki munkával (főzés, 

felszolgálás, mosogatás) vagy alapanyag felajánlásával (tyúk, 

birka, zöldség, krumpli stb.) részese kíván lenni a 

vendéglátásnak, jelentkezzen a Polgármesteri Hivatalban  a 

titkárságon vagy telefonon a 06-76/575-100 vagy a 

76/575-106-os telefonszámokon. 

Mutassuk meg közösen, milyen a bugaci vendégszeretet! 
 

********** 
 

ŐSTERMELŐKNEK! 

 
Nap mint nap tapasztaljuk a segítő szándékot a helyiek részéről. 

Nélkülük 2010-ben nem jöhetett volna létre, s most is 

szegényebb lenne a magyar törzsi gyűlés. Szeretnénk viszonozni 
a sok önzetlen támogatást és felajánlást, ezért - viszonzásul - 

lehetőséget szeretnénk biztosítani a környékbeli őstermelőknek, 

hogy termékeikkel megjelenjenek a rendezvényen. Ezen az 
ünnepen lehetőséget teremtünk azon helyi, illetve térségi 

őstermelőknek, akik hagyományos technológiával állítják elő 

termékeiket, zöldséget, gyümölcsöt, mézet, tovább feldolgozott 

élelmiszert (tésztát, lekvárt, befőttet, savanyúságot, fűszereket), 

hogy minél szélesebb körben megismertessék áruikat. Azoknak a 

bugaci, Bugaccal szomszédos településről vagy a 
kiskunfélegyházi kistérségből érkező termelőknek, akik 

igazoltan saját termékeiket árusítják, ingyenesen biztosítunk 
árusító helyet a helyi térség udvarában. Várjuk jelentkezésüket! 

Bővebb információ, jelentkezés a Bugaci Polgármesteri 

Hivatalban a 06-76/575-100 telefonszámon. 


