
 

    
                        TISZTELT BUGACI  

           BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 
 

IGAZGATÁSI SZÜNET 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 

Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 

2017. évi munkarendjében, a 

NYÁRI IDŐSZAKBAN 

az igazgatási szünet 

2017. július 10. napjától  - 2017.július 21. 

napjáig tart. 

Az azonnal intézendő ügykörök – haláleset 

anyakönyvezése, illetve soron kívül intézendő szociális 

ügyek – a 06/30/4737707, 06/70/4536283-as 

telefonszámon, előzetes egyeztetést követően 

természetesen elintézhetők.     

Szíves megértésüket tisztelettel köszönöm. 
                           dr. Fröschl – Nagy Péter 

KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÓ 

Mivel a lakosság részéről több bejelentés is érkezett a 

Gazda Bolttal szembeni „BUGAC” helységjelző 

áthelyezésével kapcsolatosan, szükségesnek tartjuk ez 

ügyben a lakosság rövid tájékoztatását. 

A „BUGAC” feliratú helységjelző tábla a Magyar 

Közút  Zrt. tulajdonát képezi, annak elmozdítását 

vagy áthelyezését csak a Közútkezelő végezheti. 

A tábla még az 1990. években az üzemelő 

benzinkúton kívül volt elhelyezve, nem a belterület 

határán, ezért ide került az Önkormányzat által 

kihelyezésre az ÜDVÖZLŐ tábla is. 

A Magyar Közút Zrt. Bács-Kiskun megyei 

Igazgatósága kb. 3 éve bejelentette az 

Önkormányzatnak, hogy a Gazda Bolt előtti 

helységjelző táblát áthelyezte a vasút elé, azzal az 

indokkal, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások 

szerint a helységjelző tábláig a közvilágítást 

biztosítani kell. A belterületi határ tehát az 1973-as 

földrendezés óta nem változott.  

Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásulvételét. 

Tóth Mihály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„BUGAC KÖZSÉGÉRT"-KITÜNTETÉS 

 

Tisztelt Lakosság! 

Bugac és Bugacpusztaháza Társult Képviselő-

testülete 2017. augusztus 20-án is szeretné, ha a 

"Bugac községért" kitüntetés az arra legérdemesebb 

személyhez, szervezethez kerülne.  

A testület döntéséhez a lakosság segítségét is kéri:  

Várjuk a lakosság ötleteit a Polgármesteri 

hivatal postaládájába 2017. július 21-ig, olyan 

személyek, szervezetek megnevezését, akik 

társadalmi munkájukkal sokat tettek 

településünkért, az itt lakókért, akik öregbítették 

Bugac hírnevét! 

(Az eddigi kitüntetettek névsora a Bugac.hu honlapon 

olvasható) 

Köszönjük a segítséget! 

Bugac és Bugacpusztaháza  

Társult Képviselő-Testülete 

 

HELYESBÍTÉS! 

Az előző Polgármesteri Hírlevél "Iskolahírek" rovatában 

az országos 4. helyezést elért lány focicsapat tagjai- 

véletlen folytán- tévesen jelentek meg. 

A közölt hír helyesen: 

• Tiszta szívvel gratulálunk a 3-4. korcsoportos 

lányoknak és edzőjüknek, Tholt Jánosnak a következő 

eredményért: 

„Huszonöt megyei csapat közül a bugaci Rigó József 

Általános Iskola leány csapata képviselte Bács-Kiskun 

megyét az országos diákolimpia döntőjében. Sorozatos 

győzelmek után az ország legjobbjai között, a negyedik 

helyen zártak Pilismarót, Szombathely és Felcsút után. „ 

/Baon/ 

Csapattagok: Baranyi Réka, Baranyi Zsófia, Csányi 

Bettina ("másodedző" és régi csapattag) , Farkas Nina, 

Pallagi Vanda, Seregély Réka, Szálas Jessica, ,Szűcs 

Eszter, Tóth Klaudia, Vass Virág 

 

Polgármesteri  Hírlevél 
Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 

6114.  Bugac, Béke u. 10. 

Tel.: 76/575-100,  575-106. 

Felelős kiadó: Szabó László 

Készült: 1400 pld-ban 

2017. július 

 

 

 

 

XXIII. évf. 8. sz. 

http://bugac.hu/


2017. június 24-én rendeztük meg községünkben a 

Falunapot. 

Versenyeink eredményei:  

FŐZŐVERSENY:  

12 indulónk volt a főzőversenyre, és a nap folyamán, több 

mint 1000 adag étel készült el. 

1. Kis Sándor 

2. Abonyi Imre Fogathajtó Egyesület 

3. Futóhomok Ifjúsági Egyesület 

Különdíj: Polgárőrség 

Az ételeket elbíráló zsűri tagjai voltak:  

Dr. Szabó Gyula bugaci háziorvos, Bozorádiné Deli Klári, 

Horváth Sándorné és Szabó László, Bugac polgármestere. 

Ajándékkal kedveskedtünk mindenkinek, aki az idei 

falunapon főzött. Egy-egy általunk díszített vágódeszkát 

kaptak ajándékba a csapatok.  

STRANDFOCI VERSENY 

1. A Kispad Legjobbjai 

2. Mágusok 

3. Titánok 

Legjobb kapus: Rokolya Zsolt 

Gólkirálynő: Farkas Nina 

Gólkirály: Nagy Norbert 

Legjobb mezőnyjátékos: Somogyi Szilveszter 

Köszönjük a verseny előkészítését, lebonyolítását, 

megszervezését Szabó Józsefnek és segítőjének, Seregély 

Renátónak!  

SAKKVERSENY: 18 játékos mérte össze tudását 

14 év feletti:  

1. Varga Klára 

2. Juhász Bence 

3. Kocsis András 

10 és 14 év közötti csoport: 

1. Varga Mihály 

2. Lesták Viktória 

3. Tajti Bence 

10 év alatti csoport: 

1. Varga Álmos 

2. Varga Emese 

3. Tánczos Tünde 

Legtapasztaltabb játékos: Kiss József Adorján 

A verseny lebonyolítását Körmendi Etelka és Varga Klára 

vállalta. Köszönjük közreműködését! 

KÉZMŰVES ALKOTÓVERSENY 

1. Kovács Bettina (35 szavazat) 

2. Varga Mihály   (15 szavazat) 

3. Gulyás Laura    (13 szavazat) 

„HARC A GUMIKÖTELEK ELLEN” 

Alsós lány kategória: Csala Boglárka 

Alsós fiú kategória: Vízhányó Dominik 

Felsős lány kategória: Szűcs Anna 

Felsős fiú kategória: Albert Norbert 

Felnőtt férfi kategória: Juhász Bence 

Felnőtt nő kategória: Deli Mihályné Szabó Gabriella 

Akiknek köszönettel tartozunk: 

Kósa Istvánnak, Vaska Attilának, Banó-Szabó Viktornak és 

Csuka Jánosnak, akiknek rendezvényünk kifogástalan 

hangminőségét köszönhetjük. 

 

Az iskola dolgozóinak, Bozorádiné Deli Klárinak és a 

Napközi Otthonos Konyha dolgozóinak, akik idén is ízletes 

ebédet készítettek nekünk. Ahhoz, hogy ez a nagyszerű 

ebéd elkészülhessen felajánlást kaptunk Börcsök 

Erzsébettől és a Félegyházi Kenyérgyártól. Köszönjük 

mindannyiuknak a támogatást! 

Lajos-Szalai Gyöngyi, Tormási Nóra, Feketéné Szűcs 

Zsuzsanna, Szikszai Nikolett óvó néniknek, valamint 

Feketéné Papp Éva tanár néninek és segítőinek Dora 

Nikolettnek és Szabó Kamillának, akik segítségével egész 

nap kézműves foglalkozásokon vehettek részt a 

gyermekek. 

Az általános iskola takarítóinak, akik az esti előadás 

előkészületeinél, berendezésénél sok segítséget nyújtottak. 

A Bugaci Polgárőr Egyesületnek, a Bugaci Önkéntes 

Tűzoltó Egyesületnek és a bugaci körzeti megbízottnak, 

akik biztonságunkról gondoskodtak. 

Az Abonyi Imre Fogathajtó és Lovassport Egyesület 

tagjának, Korom Józsefnek és Kunszabó Ferencnek, akik 

lehetővé tették, hogy vendégeink lovas fogattal 

kocsikázhassanak községünk utcáin.  

A Nagycsaládosok Bugaci Egyesületének, amiért az 

ínycsiklandó palacsintát sütötték nekünk egész nap 

fáradhatatlanul.  

A Misi Sütinek a csodálatos tortát, melyet legalább 800 

szeletre vágtak. 

Endre Editnek, Borics Mariannának, Latki Józsefnek, 

Bódog Barnabásnak és Dora Krisztofernek akik nap 

közbeni teendőknél segítettek. 

Köszönjük, hogy előadásaikkal, műsorukkal színesítették 

Falunapi programjainkat, a bugaci drámaszakkörös 

gyerekeknek, és felkészítőjüknek Pappné Németh 

Gabriellának, az általános iskolás aerobikosoknak, és 

felkészítőjüknek Szele Zsófiának, a judosoknak, és 

felkészítőjüknek, Déri Csabának, a Helvécia-Bugac-

Ballószögi Református Egyházközösség tagjainak, a 

zumbásoknak, és felkészítőjüknek Tarjányi Ferencnek, 

valamint a Nevelt Ebek Kutyasuli tagjainak. 

Köszönjük a soltszentimrei Csonka Színkör tagjainak a 

káprázatos előadást! 

Szeleczki Sándornak, aki megörökítette ezt a szép napot 

fotókon és videókon! 

A bál megvilágítását köszönjük Ficsór Istvánnak és a 

Bugaci Tanyaszínháznak! 

Köszönjük továbbá a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, 

karbantartóinak, Görög Gergelynek, a közcélú 

munkaprogramban foglalkoztatottaknak, Mészáros 

Andrásnénak, Rokolya Györgynének, hogy a rendezvény 

elő és utómunkálataiban, és a nap során felmerülő nem 

csekély feladat elvégzésében számíthattunk rájuk. 

 

Rendezvényünket támogatta:  

Félegyházi Kenyérgyár 

Fókusz Takarék 

Börcsök Erzsébet 

Futóhomok Ifjúsági Egyesület 

Körmendi Etelka 

Kaiser Presszó 

     Borics Krisztina 

 

 



ÁTTÁNCOLT ÉVEK 

10 éves a Nyugdíjas Klub Néptánccsoportja 

Hihetetlennek tűnik- még számunkra is-,hogy kerek 

évfordulóhoz érkeztünk. Biztos? – hangzott jó párszor a 

kérdés, s a válasz: IGEN. Igen, mert Álmos fiam akkor 

született, amikor kezdtük, 10 éve... 

2007 áprilisában Szemerédy Ferencné Erzsike néni a 

Nyugdíjas Klub akkori vezetője megkereste Mihályt, hogy 

elvállalná-e egy alakuló nyugdíjas néptánccsoport tanítását. 

A klub megbeszélésén Erzsi néni önkéntes alapon kijelölte, 

hogy ki táncoljon. Meglepetésünkre csupa asszony, férfi 

egy sem. Ebből adódóan karikázók tanításában kezdtünk 

gondolkodni, így lettem a tánccsoport vezetője. A lépések 

tanulása nehezen indult, mondhatni számomra 

reménytelennek tűnt, de a lelkesedés nagy volt. 

Az első tanult táncunk a tardonai karikázó. Ekkor érkezett 

Álmos, így a kórházban tanítottam Mihályt, Mihály 

tanította a csoportot, amíg újra be tudtam kapcsolódni. A 

kezdeti nehézségeken átlendülve a falunapon már a 

színpadon táncoltunk, ekkor még nem egységes viseletben. 

A ruhák pár hónappal később készültek el önerőből, 

részben saját kézzel (Rigóné Marika) varrva. Az első 

szereplést fellépések sora követte. A néptánccsoport 

állandó szereplője lett a falu rendezvényeinek (szüret, 

falunap), kistérségi és országos nyugdíjas találkozóknak és 

a nyugdíjas Ki mit tud?-oknak, ahol eddig egy 2. és egy 3. 

helyezést ért el. Számomra a legnagyobb elismerést mégis 

Kasza Ákostól kaptuk, miután több fellépést látva, 

megdicsérte a csoportot, hogy mennyit fejlődött. 

Természetesen tanultunk újabb táncokat: sárközi karikázó, 

kalocsai fércelő. Egy-egy karikázó rövidnek bizonyult egy 

fellépéshez, így próbáltuk bővíteni a táncokat. Így született 

meg a sárközi cinegés, ami igen nagy falat volt, mondhatni 

évekig tanultuk. A kalocsai üveges tánc pedig az 

alsómonostori szüretre készült. 

10 év, heti egy próba – hosszú idő, kis családdá 

kovácsolódtunk, ismerjük egymás örömét, bánatát. A 

csoport tagjai változtak, sokan betegség, vagy költözés 

miatt hagyták abba. Mészárosné Terike korán eltávozott 

közülünk. Kovácsné Veronka oszlopos tagunk, 

előénekesünk már 2 éve, hogy nincs köztünk. Amikor már 

nem tudott táncolni, akkor is sokszor ott ült a próbákon. 

Hangja, humora, egyénisége nagyon hiányzik. Hál’ 

Istennek mindig jöttek újak, ami egyben nagy kihívás, mert 

nekik újra kell tanítani a táncokat. Jelenleg tizenhatan – 

volt és mostani táncosok – ünnepeljük az évfordulót. 

 

A 2007-es kezdő csoport tagjai: 

Herbályné Jolika 

Jegyesné Irénke 

Kovácsné Veronka 

Lestákné Évike 

Mészárosné Terike 

Pintérné Marika 

Rigóné Marika 

Szalainé Erzsike 

Szűcsné Irénke 

 

  

Jelenleg 6 fővel próbálunk: 

Flóringné Marika 

Agócsné Rozika 

Flóringné Rozika 

Pintérné Marika 

Palotásné Inci 

Virágné Erzsike 

Tagjaink voltak: 

Mezeiné Erzsike 

Olajos Inci 

Ráczné Katika 

Szabóné Magdika 

Köszönöm minden jelenlegi és volt táncosnak az együtt 

töltött sok szép órát, a sok nevetést, szeretetet, apró 

figyelmességeket, amit Tőletek kaptam. Köszönjük 

Kovácsné Veronkának a néptánccsoport alakításának 

ötletét, s hogy hajtotta annak létrejöttét,Erzsike 

néninek,hogy felkarolta, ami által ennyi élményben 

részesülhettünk, s gazdagabbak lettünk. Köszönjük a 

Művelődési Ház dolgozóinak, hogy minden hétfőn 16-17h 

között miénk a díszterem. 

Tímár Sándor Kossuth-díjas néptánc koreográfus szerint a 

magyar embernek 3 anyanyelve van: 

1, amit édesanyjától tanul 

2, mozgásős anyanyelvünk, néptáncaink 

3, zenei anyanyelvünk: népdalaink, népzenénk 

Remélem, hogy ezt a három anyanyelvünket még sokáig 

művelhetjük együtt! 

Isten éltesse a Nyugdíjas Klub Néptánccsoportját! 

Isten éltessen Álmos kisfiam! 

 

Varga Mihályné Székely Emese  

 

Nemcsak tisztelni kell…. 

az idős kort, hanem támogatni, értékelni és elfogadni az 

embert, aki ezt megérte. Ennek felismerése alapján 

került előadásra a Nyugdíjas akták három megtörtént 

eset humorral fűszerezve Kiskunfélegyháza, 

Bugacpusztaháza, Bugac, Gátér, Petőfiszállás, 

Pálmonostora időseinek. 

Köszönet Dr. Horváth-Rekedt Gréta – rendőr főhadnagy 

Koncz Eszter színművésznő önzetlen felkészítő 

munkájáért és a nyugdíjas szereplők amatőr, de 

rendkívül aktív felkészüléséért. 

Köszönet a közönségnek, akik nevetni tudtak azon, amin 

sírni kellene. 

A mi korosztályunk évei száma miatt törékeny, a kor 

szellemisége miatt sebezhető. Az előadás egyfajta 

segítséget, útmutatást kívánt adni az elsősorban időseket 

veszélyeztető bűncselekmények felismeréséhez. Sok 

tragédia válna elkerülhetővé, ha meghallanánk belső 

hangunk intő szavát. 

„Pirike! Pirike! Mit csinálsz?!” 

Lesták Sándorné 



A PARLAGFŰ - IRTÁSI  

KÖTELEZETTSÉGRŐL 

 

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 közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és ezen 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 

9/2016.(XII.21.) ÖR.sz. rendelet  erre is kötelezi a 

telektulajdonosokat.  

Sajnos a Béke utcában több telektulajdonos is 

elmulassza a fűkaszálási és tisztántartási munkák 

elvégzését, előfordult az idén több alkalommal is, 

hogy a fűkaszálási munkákat az Önkormányzati 

dolgozók végezték el.  

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amely 

telektulajdonos a parlagfű  irtását, vagy a telke előtti 

közterület fűkaszálási-tisztántartási munkáit nem,- 

vagy csak részben végzi el, szabálysértést követ el, 

mely eljárást a fent hivatkozott számú rendelet 

előírásainak megfelelően a a Polgármesteri Hivatal 

jegyzője fogja lefolytatni. 

A birság összege 150 000,-Ft, azaz –Egyszáz-

ötvenezer—forintig terjedhet. 

Az erre vonatkozó ellenőrzéseket a Polgármesteri 

Hivatal bejelentésre és Hivatalból folyamatosan 

végezni fogja. 

A Közegészségügyi előírások betartásának, a 

falukép szépítése, a településen átutazók és az 

idegenforgalmi megítélések érdekében kérjük a 

lakosság összefogását. 

   Köszönettel:      

                                                     Tóth  Mihály 

 

 

Vacsorázzunk együtt fehérben 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. július 15-én, szombaton 18 órától a bugaci 

Szent István Parkban! 

 

Hozza el családját, barátait és töltsenek el együtt 

egy nyugodt, hangulatos vacsorát a Parkban! 

 

Önnek arról kell gondoskodnia, hogy vendégei 

fehér ruhában (férfi vendégek esetleg világos 

nadrágban) jöjjenek, és hozzon magával az 

asztaltársaság ételt, italt, amit az este alatt fogyaszt 

majd. 

A vacsorához asztalokat, padokat, fényeket, 

díszítést mi biztosítunk. 

 

Jöjjön el szeretteivel, állítsuk meg egy estére a 

rohanó idő kerekét, és… 

VACSORÁZZUNK EGYÜTT FEHÉRBEN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vacsora részleteivel kapcsolatban a 76/575-498 -

as és a 70/3740028-as telefonszámokon 

érdeklődhet. 

Ha úgy dönt, hogy velünk tart, kérjük, július 13-án 

estig jelezze részvételi szándékát a fenti 

telefonszámokon vagy személyesen a Művelődési 

Házban az asztalfoglalások miatt. 

 

 

 


