
TISZTELT BUGACI – 

BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 
 

ÁLLAMALAPÍTÁSI ÜNNEPÜNK….. 
 

 Augusztus 19-én Bugacon az Államalapítás  

ünnepére  rendezett programsorozat részeként nyílt 

nap volt a Pétermonostori ásatáson. A kilátogatók 

betekintést nyertek a régészeti munkába, 

megtekinthették a nagyon gazdag leletanyag egy 

részét, amely leletanyag mennyisége és minősége  a 

régész szakma szerint újraértékeli az Árpádkort.  A 

feltárást végző kecskeméti Katona József Múzeum 

munkatársai a nyár folyamán Bugacon  dolgozó 

régészhallgatók és kézművesek megidézték a XI-

XII. századi kolostori   életet. Azt a Pétermonostori 

életet, amely korának legnagyobb kereskedelmi és 

kulturális központja volt a Duna-Tisza közi 

homokhátságon. 

 Az augusztus 20-ai ünnepségünket a megszokott 

módon a Szent István Parkban rendeztük a nap 

délutánján. Itt kerültek átadásra a 2013. évi „Bugac 

Községért” kitüntetések az alábbi személyeknek:  
 

Herbály János gyémántokleveles nyugdíjas 

pedagógusnak, a bugaci gyermekek nevelésében 

végzett munkájáért,  a közösségi életben betöltött 

szerepéért, a Bugacon élő emberek elmúlt 

évtizedeinek fotókban történt megörökítéséért.     
 

Szabó Lászlóné nyugdíjas pedagógusnak, 45 éves 

oktató-nevelő munkájáért, a bugaci iskolában  

eltöltött 38 éven át pedagógusként, 

osztályfőnökként, a közösségi életben  vállalt 

szerepéért és közösségi munkájáért.  

 Augusztus 19-én az esti órákban a 

Művelődési Háznál felállított színpadon az olasz 

néphagyományok elevenedtek meg. Vendégeink, a 

Pasian Di Prato-i Néptáncegyüttes közel egyórás 

műsorban mutatta be a nézőknek a friuli 

népszokásokat, néptáncokat. Olasz vendégeink 

hagyományőrző csoportja közel 50 éve működik, 

céljuk pedig tartományuk hagyományainak 

megőrzése és bemutatása.  

Tették mindezt az elmúlt évtizedekben Kanadától 

Argentínáig a világ számos pontján. A 

néptáncegyüttes egy különleges utazásra kalauzolt 

minket, és bepillanthattunk az olasz népi kultúra 

sokszínűségébe. 

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 

2013. szeptember 

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

 Az este fénypontja a Községi Gitáregyüttes 

retro koncertje volt, „Nem a táskarádióból fog 

szólni…” címmel. A Gitáregyüttes tagjai 

(Császárné Kürtösi Edina, Feketéné Szűcs 

Zsuzsanna, Juhász Lászlóné, Fekete Zoltán, 

Mészáros András) és meghívott vendégeik: Benyhe 

Kis László, Hegyi Bence és Tar Sándor a 60-as, 70-

es évekbe kalauzolta el a vendégeket, és egy 

nagyszerű hangulatú nyári estét szereztek a 

közönségnek, akik alig akarták leengedni a 

zenészeket a színpadról. Köszönjük a Gitáregyüttes 

tagjainak és vendégeiknek, hogy ilyen csodálatos 

élményt hoztak el Bugacra augusztus 20-a 

előestéjén. 

 Az este utcabállal és éjfélkor tűzijátékkal 

folytatódott. 

 Ahhoz, hogy rendezvényünk létrejöjjön sok 

segítséget kaptunk. Köszönjük a segítő 

közreműködést Kósa Istvánnak, Vaska Attilának, 

Fekete József és Herbály János tanáruraknak, a 

Polgármesteri Hivatal karbantartóinak, Horváth 

Lászlónak, Kicsi Manónak,  a bugaci 

Rendőrségnek, Polgárőrségnek és 

Tűzoltóegyesületnek! 

 

MEGHÍVÓ ! 
 

A BUGACI MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK 

CSOPORTJÁNAK VEZETŐSÉGE 

 

Szeretettel meghívja tagjait és  minden érdeklődőt 

2013. szeptember 27-én /pénteken/  

15 óra 30 perckor 

 a bugaci Művelődési  Házban tartandó  

tájékoztatóra. 

Előadást tart:          András Anita Rehab ZRT. területi 

  képviselő és 

  Bíróné Kiss Andrea gyógyászati 

  segédeszköz forgalmazó 

Az előadás anyaga: Gyógyászati segédeszközök a 

  kiírástól a kiszállításig. 

Bemutatásra kerülnek továbbá a  MEMO gyermekcipők 

az  egészséges  gyermeklábért. 

Az előadás után tagjaink részére csoport megbeszélést 

tartunk és kérem, hogy aki még tagdíját nem rendezte,  itt 

tegye meg !                              

    Kiss  Józsefné 

 

XIX. évf. 9. sz. 



SZÜRETI BEZENGŐ… 
Bugacon október 5-én rendezzük az idei Szüreti 

Felvonulást és Mulatságot! Az eddigi évekhez 

hasonlóan színes borünnepre várjuk községünk 

apraját és nagyját! Amire biztosan hívunk és 

várunk mindenkit: 

 felvonulás a falu utcáin lovaskocsikkal, 

mezőgazdasági járművekkel és 

természetesen lóháton 

 menettánc a főutcán 

 finomságok udvara a Művelődési Háznál 

 gyermekeknek népi játszóudvar 

 néptánc, népzene a színpadon Bugacról, és 

vendégeink lesznek a Mayossa 

Hagyományőrző Együttes táncosai is 

 madárijesztő és tökfaragó versenyre 

hívjuk az ügyeskezűeket 

 kíváncsiak vagyunk ki lesz az idei Szüret 

Szépe és a Muslinca Király 

 finom ételekkel és italokkal vár mindenkit 

az Abonyi Fogadó 

 Seregély Jácint hajnalig húzza a 

talpalávalót 

A részletes programot a következő hírlevélben és a 

www.bugac.hu honlapon lehet majd megtalálni 

hamarosan.  

 

FELHÍVÁS 
 

Mi most a táncoslábúakhoz és vállalkozó 

kedvűekhez szólunk:  

Idén is szeretnénk, ha táncra perdülnénk, és a 

felvonulás zárásaként a falu főutcáján menettáncot 

táncolnánk. Ehhez várjuk mindazok jelentkezését, 

akik már rutinos menettáncosok, és mindazokat is 

várjuk, akik időközben kaptak kedvet ahhoz, hogy 

népviseletben minél népesebb táborban táncoljanak 

végig a fő utcán.  

Jelentkezni lehet: Tóth Mariannánál 

(70/4537804) vagy Virág Veronikánál 

(70/3820544). 

 

 

KÖSZÖNET 
 

 Szociális Szolgáltató Központ nevében köszönetünket 
szeretnénk kinyilvánítani a 

 

 Hírős Doboz Kft-nek, nevezetesen Korom Krisztának a 
dekoratív doboz adományokért. Tárolási nehézségeink 

megoldásában nagy segítséget kaptunk általuk.  

 Antal Jánosné Mártikának is hálásak vagyunk az intézmény 

udvarának és teraszának bevirágoztatásához felajánlott 
dísznövény adományaiért.  

 Ezen kívül név nélkül sok magánszemélynek is köszönet jár 

bútor, ruha, tartós élelmiszer és tárgyi felajánlásokért, 
melyeket igyekszünk a leginkább rászorulókhoz eljuttatni.  

 
Az adományokban részesülők és az intézmény valamennyi 

dolgozója nevében tisztelettel és köszönettel:  

Csontos Marianna 

XIV. AMATŐR KÉZMŰVES KIÁLLÍTÁS 

 

Szeptember 8-15. között rendeztük meg a XIV. Amatőr 

Kézműves Kiállítást a Művelődési Házban.  

Az idei tárlaton több, mint 50 gyermek és közel 50 felnőtt 

alkotó több, mint 800 alkotását tekinthették meg látogatóink, 

megismerve ezzel közel 20 kézműves technikát. Bugac 

település mellett érkeztek vendég kiállítók 

Kiskunfélegyházáról, Kecskemétről, Ballószögről, 

Tiszaalpárról, Tiszakécskéről, Budapestről, Ruzsáról, 

Mélykútról és Tömörkényről is. 

A megnyitó ünnepségen Bajnóczi Orsolya hegedűjátékával, 

kiállítónk, Radics Bálint pedig citeramuzsikával köszöntötte 

a vendégeket. Ezúton is köszönjük, hogy színesítették a 

megnyitó ünnepséget!  

IDEI KIÁLLÍTÓINK: 

Fenes Mária-grillázs, Szemerédy Ferencné-hímzés, Tóth 

Tamásné-hímzés, Szociális Szolgáltató Központ – hímzés, 

Nyúzó Edina-hímzés, Szűcs Jánosné-hímzés, Néma 

Lászlóné – hímzés, Virág Tiborné - hímzés, horgolás, 

Krizsák –Simsik Bernadett-horgolás, H. Pintér Andrea – 

horgolás, Tóthné Trecskó Erika – horgolás, Lesták Sándorné 

– horgolás, kötés, Berta Józsefné – horgolás, Tóth Béláné – 

horgolás, Manga Aranka – horgolás, foltvarrás, Virág 

Istvánné – horgolás, Peti Lajosné – horgolás, Fekete 

Józsefné – horgolás, Kelemenné Guba Tünde – foltvarrás, 

kosárfonás papírból, Fazekasné Megyesi Judit – foltvarrás, 

Gulyás Andrea – foltvarrás, Való Lajosné – foltvarrás, Egri 

Judit – foltvarrás, Farkas Brigitta – horgolás, foltvarrás, 

Végh Jánosné – gobelin, Balassi Istvánné – lószőr-ékszer 

készítés, csuhémunkák, Kapás Alida Éva – vesszőfonás, 

Gergely Ramóna – vesszőfonás, Gergely István – 

vesszőfonás, Gábor Mihály – vesszőfonás, Paor Ödönné – 

foltvarrás,  

Fekete Mihályné – foltvarrás, Juhász Dora Péterné – szövés, 

Varga Mihályné Székely Emese – szövés, Tajti Anna – 

nemezelés, Feketéné Papp Éva – tűzzománc technika, Juhász 

Mária Ibolya – kerámia, Bajnóczi Ferenc – festmények, 

Nagy Orsolya – fazekasság, Bálint József – agancsfaragás, 

festmények, Mihály László – festmények, György László – 

fafaragás, Radics Bálint – citera-készítés, Szabó Csilla – 

virágkötészet, Szeleczkiné Horváth Anikó - keresztszemes 

hímzés, Vakulyáné Fekete Gabriella – gépi varrás, Rigó 

József ÁMK Általános Iskolájának tanulói tűnemezelés, 

kerámia és tűzzománc alkotásokat készítettek Feketéné Papp 

Éva tanárnő vezetésével.  

 

Az „Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra” című 

pályázatunk kézműves I-II. csoportjai is bemutatták népi 

ruhába öltöztetett bábjaikat a tárlaton. A csoportok 

vezetői: Fekete Katalin és Juhász Mária Ibolya. 
A közönség ebben az évben is leadhatta voksait az általa 

legszebbnek ítélt munkákra.  

A három legtöbb szavazatot kapott alkotó:  

1. „Levendulavilág”: Szeleczkiné Horváth Anikó-

tervező, keresztszemes hímzés, Vakulyáné Fekete 

Gabriella gépi varrás 60 szavazat 

2. Balassi Istvánné: csuhémunkák és lószőrékszer 35 

szavazat 

3. Juhász Mária Ibolya-kerámia 33 szavazat 

Gratulálunk!  
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki 

segítette a kiállítás létrejöttét! Külön köszönjük Tóth 

Mariannak a kiállítás berendezésében nyújtott értékes 

segítséget!  

Végül szeretnénk köszönetet mondani minden kiállítónak, 

amiért megtisztelt minket azzal, hogy rendelkezésünkre 

bocsátotta munkáit! További alkotó tevékenységükhöz sok 

sikert, jó egészséget, sok ötletet kívánunk, és bízunk abban, 

hogy két év múlva újra találkozunk a kiállításon!  



EGYÉB LAKOSSÁGI HULLADÉKOK 

ELHELYEZÉSÉRŐL 

Mint köztudott a településünk bel,- és külterületén 

egyaránt megoldódott a lakossági szilárd kommunális 

hulladék gyűjtése és elszállítása. Az eddigi tapasztalatok 

összegezéseként megállapítható, hogy a lakosság és a 

közszolgáltató közötti együttműködés jónak mondható, a 

Hivatalunkhoz beérkezett szolgáltatási hiányosságok 

megszüntetése iránt a  megbízott szolgáltató 

haladéktalanul intézkedett. Több esetben tapasztaltuk azt, 

hogy a település külterületi lakossága részére megépített 

hulladékgyűjtő helyeken,- többek között a Jakabi utca 

végén, a Kada Elek utca végén elhelyezett 

hulladékgyűjtő pontoknál-, sok az illegális 

szemételhelyezés, vagyis nem a szabványosított „sárga 

színű” szolgáltató által rendszeresített zsákba kerül a 

hulladék kihelyezésre. Ezen helyeken térfigyelő rendszer 

működik, az elkövető azonosítását követően 

szabálysértési eljárás lefolytatására kerül sor. Egyre több 

esetben fordul elő, hogy a szelektív hulladékgyűjtő 

helyeken is elhelyeznek „zsákos” hulladékokat, mely 

szintén szabálysértésnek minősül. Ezen szelektív gyűjtő 

helyeken tervbe vettük a térfigyelő rendszer kibővítését. 

A kihűlt salak és pernye elhelyezésére továbbra is 

lehetőséget biztosítunk a volt piactéri és a Rákóczi utca 

elején - a szelektív gyűjtő pontoknál  - kihelyezett  

konténerekbe, de itt hívom fel a lakosság figyelmét arra, 

hogy ezen konténerekbe csak kihűlt salakot és pernyét 

szabad elhelyezni „zsákos” alkalmazással. Ömlesztett 

salak (nem zsákba elhelyezett) és egyéb hulladék 

elhelyezése szintén szabálysértésnek minősül. Az 

illegális hulladék elhelyezéssel kapcsolatosan 

tájékoztatjuk a lakosságot, hogy amennyiben a térfigyelő 

rendszeren keresztül megfigyelt, és bejelentés alapján 

azonosított elkövetőt szabálysértésen fogunk, maximum 

pénzbírság kiszabását fogjuk kezdeményezni, mivel ezen 

hulladékok elszállítása sokba kerül az Önkormányzatnak 

melyet azoknak kell megfizetni akik tisztességesen  

fizetik ki a szolgáltatási díjat. Erre vonatkozóan várjuk a 

lakossági bejelentéseket a  76/575-100 számú telefonon 

és a www.bugac.hu  honlapon a „FÓRUM” menüpont 

alatt. 

   Tóth Mihály 
 

FELHÍVÁS 
 

Ezúton szeretnénk felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 

2013.09.16 – tól a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft.-nél 

megváltozik a kommunális hulladék begyűjtésének rendje.  

Az ürítési napok a korábban megszokott rend szerint zajlanak 

csupán a szállítás napközbeni időpontja változik. (Bugac 
területén a megszokott időponthoz képest hamarabb kezdjük 

meg a hulladékbegyűjtést, Bugacpusztaháza területén pedig a 

megszokott időponthoz képest később) 
A fentieket figyelem bevéve, kérjük a lecsukott fedelű 

gyűjtőedényt minden esedékes szállítási napon 7 óráig 

kihelyezni és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint 
hagyni. Amennyiben a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot 

helyeztek el, ami az edénybe benne marad, esetleg a hulladékot 

olyan mértékben összepréselték, hogy az edényt nem lehet 
kiüríteni, úgy az ingatlantulajdonos köteles a szolgáltató 

felhívására az edényt üríthetővé és használhatóvá tenni.  

Kérjük szíves megértésüket és együttműködésüket. 
 

Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. 

 

MEGKEZDŐDÖTT AZ ISKOLA! 

Ünnepélyes tanévnyitóval 2013. szept. 1-jén kezdetét vette az új 

tanév. Megtiszteltetés volt számunkra, hogy az 1. tankerületi 

tanévnyitónak a mi iskolánk adhatott helyet. Külön öröm, hogy 
Lezsák Sándor a „puszta harangját” a Rigó József általános 

iskolának ajándékozta, mellyel beharangozott a 2013/14-es 

tanévre. 2. osztályos kisdiákjaink Borics Zoltánné és Juhász 
Mária tanító nénik segítségével készültek erre a napra. 

Köszönjük a bugaci gitár együttesnek, hogy emelték az 

ünnepély színvonalát. Köszönjük Önkormányzatunknak, hogy 
ismételten mellettünk volt az ünnep alkalmából is. Vendégeink 

nagy elismeréssel nyilatkoztak iskolánkról, annak gyönyörű 

környezetéről, tanulóink viselkedéséről.  
A tankönyvek időben megérkeztek, kiosztásra kerültek. Minden 

tanuló névre szólóan vehette azt át. 

Megtartottuk az iskolai és osztály szülői értekezleteket. 
Köszönjük a szülői érdeklődést, melyre a továbbiakban is 

számítunk. Az új tanévben tanórai keretekben valósul meg 1. és 

5. osztályban a hit-és erkölcstan, valamint az erkölcstan 

oktatása. Új lehetőség a délutáni szabadidőben, hogy iskolai 

könyvtáros  segíti a tanulók kutató munkáját, megtanítja őket a 

könyvtárhasználatra, az olvasóvá nevelést  kiemelt feladatának 
tartja.  

Továbbra is  megszervezzük, hogy tanulóink eljussanak a 

Ciróka Bábszínházba. „Házhoz jönnek”a Mesélő dallamok, 
mellyel zenei élményekhez juttatjuk tanulóinkat. Továbbra is 

munkatársunk  Dologné Kovács Izabella iskolapszichológus. 
Problémáikkal forduljanak hozzá bizalommal. Folytatódnak 

szakköreink, melyeket a nehéz anyagi helyzetben is sikerül 

tovább folytatni. Ugyancsak megvalósulhat az osztályok 
csoportbontása, a két nyelv oktatása, melynek anyagi fedezetét 

Önkormányzatunk biztosítja, továbbra is odafigyelve arra, hogy 

az oktatás színvonala ne csorbuljon. 
Köszönetünket fejezzük ki, hogy az óvoda és iskola alapítványa 

számára adójuk 1 %-át felajánlották és abból 372 000 Ft folyt 

be. Törekszünk olyan célra felhasználni a rendelkezésünkre álló 
összeget, mellyel elégedettséget váltunk ki. Ötleteikre, 

javaslataikra  számítunk. 

Tudásban-és élményekben gazdag, eredményes, nyugodt tanévet 
kívánunk mindannyiunknak! 

Iskola vezetősége  

JUBILEUMI ÉV, JUBILEUMI KIRÁNDULÁS 

A Bugaci Kálmán Lajos Népdalkör és Citerazenekar 
ebben az évben lesz 40 éves. Úgy terveztük, hogy évi rendes 

kirándulásunkat is az évforduló jegyében történjen. Úticélunk 

ezúttal az erdélyi partium területén Arad, Máriaranda, Világos, 
Nagyszalonta, Nagyvárad. Szeptember 14-én de. már Aradon az 

1848-49-es szabadságharcunk leverésének fájdalmas emlékére 

megkoszorúztuk a Szabadság-szobort. Ujj János tanár úr 
vezetésével városnéző sétánk után egy híres búcsújáró helyen, 

Máriaradna kegytemplomában énekeltük „Boldogasszony 

anyánk…” dalát. Világos vesztes csata színhelye számunkra. 
Szabadságharcunkat akkor is „kölcsönkért” idegen hadsereg  

segítségével   győzték le.  

Nagyszalonta nevezetes város, sok híres magyar szülőhelye, itt a 
szoborparkban láthatjuk őket. Köztük irodalmunk egyik 

leghíresebb költője: Arany János. Szülőháza udvarán még 

„bólintgat az eperfa lombja”. /„Jónak lenni jó” érzéssel 
ajándékokat vittünk Böjte Atya nevelt „gyermekeinek”, itt tettük 

le a múzeumban./ Kirándulásunk újabb állomása Nagyvárad. A 

Nyugat költői Babits Mihály, Radnóti Miklós, József Attila, 
Juhász Gyula és még többen itt élték irodalmi életüket. Megható 

és felejthetetlen élmény, hogy részt vehettünk egy eredeti latin 

misén a csodálatos freskókkal díszített székesegyházban. A 
kórus éneke, az orgona magával ragadó zengése betöltötte 

szívünket. A Körösök vidékén épült Nagyvárad leggyönyörűbb 

épületeit városnéző sétán csodáltuk meg, az építészet remekei 
ezek. Köszönjük Önkormányzatunk, Dr. Mészáros Gyula és 

Börcsök Erzsike anyagi támogatását, valamint Dr. Nagy Sándor 

tanár úr és Dr. Mészáros Gyula igen értékes, lelkes 
idegenvezetését. S nem utolsó sorban buszvezetőnk, Kovács 

Balázs és minden derűs útitársunk derűs kedvét.  

    Herbály Jánosné 

http://www.bugac.hu/


 


