
TISZTELT BUGACI  ÉS BUGACPUSZTAHÁZI
POLGÁROK!

Kellemes és boldog húsvéti ünnepeket
kíván a hivatal minden dolgozója ,

Bugac – Bugacpusztaháza Képviselő-
testületei nevében

SSzzaabbóó LLáásszzllóó BBeerrcczzeellii IIssttvváánn
HHeerróóddeekknnéé SSzzáásssszz ÁÁggoottaa

TTEESSTTÜÜLLEETTII ÜÜLLÉÉSSRRŐŐLL JJEELLEENNTTJJÜÜKK……..
AA ffeebbrruuáárrii üülléésseenn aa kkééppvviisseellőő--tteessttüülleett eellffooggaaddttaa aa
22000077.. éévvii kkööllttssééggvveettéésstt.. AA mmáárr iissmmeerrtt ééss vváárrhhaattóó
oorrsszzáággooss mmeeggsszzoorrííttóó iinnttéézzkkeeddéésseekk aazzoonnbbaann aarrrraa
kkéésszztteettttéékk aa tteessttüülleetteett,, hhooggyy tteekkiinnttsseenn eellőőrree,, vváárrjjaa
ffeellkkéésszzüülltteenn aa kköövveettkkeezzőő éévveekk nneehhéézzssééggeeiitt..
EEnnnneekk éérrddeekkéébbeenn eellssőő ééss eelleennggeeddhheetteettlleenn
llééppéésskkéénntt hhaattáárroozzttuukk mmeegg mműűkkööddééssii kkööllttssééggeeiinnkk
ffeellüüllvviizzssggáállaattáátt,, ccssöökkkkeennttéésséétt.. AA mmáárrcciiuussii tteessttüülleettii
üülléésseenn eezzéérrtt ddöönnttööttttüünnkk aa mmaaggaass kkööllttssééggggeell
mműűkkööddőő mmoossooddaa mmáárrcciiuuss 3311--éévveell ttöörrttéénnőő
bbeezzáárráássáárróóll.. KKéérreemm aa llaakkoossssáágg mmeeggéérrttéésséétt ééss
eeggyyüüttttmműűkkööddéésséétt,, kküüllöönnöösseenn aazzookkéétt,, aakkiikknneekk aazz
iinnttéézzkkeeddééss pplluusszz ffeellaaddaattoott jjeelleenntt..
EEzzeenn aa tteessttüülleettii üülléésseenn ffoonnttooss iinnffoorrmmaattiikkaaii ééss
kkoommmmuunniikkáácciióóss ffeejjlleesszzttéésseekk mmeeggvvaallóóssííttáássaa
mmeelllleetttt iiss hhaattáárroozzttuunnkk:: //aammeellyyeekk nneemm jjeelleenntteenneekk
pplluusssszz tteerrhheett kkööllttssééggvveettééssüünnkkrree//
-- LLeehheettőőssééggeett bbiizzttoossííttuunnkk eeggyy sszzoollggáállttaattóó
ccééggnneekk //SSooffttrraannss BBtt..// mmiikkrróóhhuulllláámmúú iinntteerrnneett
ssuuggáárrzzáássáárraa aallkkaallmmaass ttoorroonnyy ééppííttéésséérree.. //aa ttoorroonnyy
kköörrnnyyeezzeettéébbeenn 55 kkmm--eenn bbeellüüll BBuuggaacc,,
AAllssóómmoonnoossttoorr –– kköövveettkkeezzőő llééppéésskkéénntt
BBuuggaaccppuusszzttaahháázzáánn vvoonnaallaass tteelleeffoonn nnééllkküüll nnaaggyyoonn
kkeeddvveezzőő áárroonn eelléérrhheettőővvéé vváálliikk aazz iinntteerrnneett//
-- EEnnggeeddééllyyeezzttüükk eeggyy mmáássiikk vváállllaallkkoozzáássnnaakk
//MMÉÉDDIIAA NNEEWWSS KKFFTT//,, hhooggyy AAllssóómmoonnoossttoorroonn,,
BBuuggaaccoonn,, BBuuggaaccppuusszzttaahháázzáánn kkiiééppííttsseenn eeggyy kkáábbeell
TTVV--ss hháállóózzaattoott,, aammeellyy aallkkaallmmaass 5533 TTVV ééss 1122
rrááddiióóccssaattoorrnnaa kköözzvveettííttéésséérree,, iinntteerrnneett ééss tteelleeffoonn
sszzoollggáállttaattáássrraa..

PPoollggáárrmmeesstteerrii
HHíírrlleevvééll

Bugac Nagyközség Polgármesteri Hivatala
66111144 BBuuggaacc,, BBéékkee uu.. 1100..

TTeell..:: 7766//557755--110000,, 557755--110066
FFeelleellőőss kkiiaaddóó:: SSzzaabbóó LLáásszzllóó

ppoollggáárrmmeesstteerr
KKéésszzüülltt:: 11330000 pplldd--bbaann

22000077.. áápprriilliiss

********************************************************************************
AA sszzoollggáállttaattóó vváállllaalljjaa,, hhooggyy hhűűssééggnnyyiillaattkkoozzaatt
nnééllkküüll kkeeddvveezzőő áárraatt bbiizzttoossíítt,, iilllleettvvee lleehheettőőssééggüünnkk
nnyyíílliikk hheellyyii tteelleevvíízziióó bbeeiinnddííttáássáárraa.. MMiinnddaannnnyyiiuunnkk
sszzáámmáárraa jjóó hhíírr,, hhooggyy sszzáámmllaavveezzeettőő bbaannkkuunnkkkkaall,, aazz
OOTTPP--vveell ookkttóóbbeerr óóttaa ffoollyyttaattootttt ttáárrggyyaalláássaaiinnkk
eerreeddmméénnnnyyeell zzáárruullttaakk:: aa bbaannkk ppéénnzzffeellvveevvőő
aauuttoommaattaa BBuuggaaccrraa ttöörrttéénnőő tteelleeppííttééssee mmeelllleetttt
ddöönnttöötttt.. ÍÍggéérreettüükk sszzeerriinntt lleeggkkééssőőbbbb ookkttóóbbeerriigg
ffeelláállllííttáássrraa kkeerrüüll aazz aauuttoommaattaa.. RReemméénnyyeeiimm sszzeerriinntt
ssiikkeerrüüll mmeeggggyyőőzznnii aa bbaannkkoott,, hhooggyy aa nnaaggyyoobbbb
ffoorrggaalloomm bboonnyyoollííttáássaa éérrddeekkéébbeenn mmáárr aa
ttuurriissttaasszzeezzoonnbbaann eelléérrhheettőő lleeggyyeenn eezz aa sszzoollggáállttaattááss
kköözzssééggüünnkkbbeenn..

wwwwww..bbuuggaacc..hhuu
22000077.. áápprriilliiss 55--éénn iinndduull kköözzssééggüünnkk úújj
hhoonnllaappjjaa,, mmeellyyeenn ssookk kköözzéérrddeekkűű iinnffoorrmmáácciióótt
ttaalláállnnaakk llaakkoossaaiinnkk,, iilllleettvvee aa hhoozzzzáánnkk llááttooggaattnnii
sszzáánnddéékkoozzóó,, kköözzssééggüünnkkeett mmeeggiissmmeerrnnii aakkaarróó
ttuurriissttáákk..
„„HHíírreekk”” rroovvaattuunnkk nnaapprraakkéésszzeenn sszzáámmooll bbee
ffaalluunnkk éélleettéérrőőll,, ííggyy rreemmééllhheettőőlleegg aa hhoonnllaapp
kköözzöössssééggii éélleettüünnkk ffoonnttooss eelleemméévvéé vváálliikk..
AA kköövveettkkeezzőő rroovvaattaaiinnkk mméégg ffeellttööllttééssrree
vváárrnnaakk:: -- mmaaggáánnsszzáálllláásshheellyyeekk

-- eeggyyéénnii vváállllaallkkoozzóókk,, sszzoollggáállttaattóókk,,
-- cciivviill sszzeerrvveezzeetteekk

KKéérrjjüükk,, hhooggyy aakkii sszzoollggáállttaattáássáávvaall sszzeerreettnnee aa
hhoonnllaappoonn mmeeggjjeelleennnnii rröövviidd bbeemmuuttaattkkoozzáássáátt,,
eelléérrhheettőőssééggéétt jjuuttttaassssaa eell aa hhiivvaattaall ttiittkkáárrssáággáárraa..

SSzzaabbóó LLáásszzllóó
LLAAKKOOSSSSÁÁGGII FFÓÓRRUUMM

22000077.. áápprriilliiss 2200--áánn //ppéénntteekkeenn//
1177..0000 óórraakkoorr

llaakkoossssáággii ffóórruummoott ttaarrttuunnkk aa
MMŰŰVVEELLŐŐDDÉÉSSII HHÁÁZZBBAANN..

MMiinnddeenn éérrddeekkllőőddőőtt vváárruunnkk!!

XXIIIIII.. éévvff.. 33.. sszz..



††
SSÍÍRR AA HHEEGGEEDDŰŰ,, AA CCIIMMBBAALLOOMM,, AA CCIITTEERRAA……..

SSzzéénnáássii JJáánnooss bbááccssii kkeezzéébbeenn eezzeekk aa hhaannggsszzeerreekk
úúggyy sszzóóllaallttaakk mmeegg,, aahhooggyyaann őő aakkaarrttaa.. ÖÖrröömmeett
ééss bbáánnaattoott oollyyaann zzeenneeii tteehheettssééggggeell ffeejjeezzeetttt kkii,,
mmiinntt eeggyy eellhhíívvaattootttt mmuuzzssiikkuuss.. BBoollddooggggáá tteettttee aa
zzeennee mmáárr iiffjjúú kkoorráábbaann iiss..

JJáánnooss bbááccssii kkeezzddeettttőőll ffooggvvaa
nnééppddaallkköörrüünnkk ttaaggjjaa vvoolltt 2255 éévveenn áátt..
CCiitteerraazzeenneekkaarruunnkk eeggyyiikk aallaappííttóó ttaaggjjaa.. SSookk--ssookk
ddeerrűűss óórráátt kköösszzöönnhheettüünnkk nneekkii.. SSzziinnttee ssoohhaa nneemm
hhiiáánnyyzzootttt aa pprróóbbáákkrróóll,, aammíígg eeggéésszzssééggee eennggeeddttee..
VVeellüünnkk vvoolltt iitttthhoonnii ééss oorrsszzáággooss
sszzeerreepplléésseeiinnkkeenn,, ss 11997777--bbeenn aa SSzzoovvjjeettuunniióóbbaann
KKrríímm tteerrüülleetteenn,, aahhooll aa „„KKrríímmii hhaajjnnaallookk””
ffeesszzttiivváálljjáánn nnaaggyy ssiikkeerrtt éérrtt eell hheeggeeddűű--jjááttéékkáávvaall
ééss sszzéépp éénneekkhhaannggjjáávvaall..
//NNééppddaallkköörrüünnkk aakkkkoorr 1100 nnaapp aallaatttt 1122
aallkkaalloommmmaall llééppeetttt sszzíínnppaaddrraa..// JJáánnooss bbááccssii
cciitteerraajjááttéékkáátt VVaassss LLaajjooss kkaarrnnaaggyy úúrr ééss
PPrriibboojjsszzkkyy MMááttyyááss cciitteerraamműűvvéésszz iiss eelliissmmeerrttee..
EEggyy nnaaggyysszzeerrűű eemmbbeerr kkööllttöözzöötttt eell mmoosstt ttőőllüünnkk,,
aakkii nneemmccssaakk zzeenneeii tteehheettsséégg,, -- mmeeggttaannuulltt kkoottttáátt
oollvvaassnnii iiss –– hhaanneemm ppééllddaammuuttaattóó,, ddoollggooss
ccssaallááddaappaa,, aakkii eeggéésszz ccssaallááddjjáátt bbeeccssüülleetttteell,,
sszzeerreetteetttteell nneevveellttee,, aakkiinneekk bbüüsszzkkeessééggeeii aa
ggyyeerrmmeekkéénn kkíívvüüll aazz uunnookkáákk ééss ddéédduunnookkáákk..
AAkkiittőőll mmii iiss ttaannuullhhaattttuunnkk őősszziinntteessééggeett,,
ppoonnttoossssáággoott,, iiggaazzii jjóókkeeddvveett,, ss nneemm uuttoollssóó
ssoorrbbaann aa mmaaggyyaarr nnééppddaall,, nnééppzzeennee iiggaazz
sszzeerreetteettéétt..
EEllnnéémmuulltt aa hheeggeeddűű,, aa cciimmbbaalloomm ss aa sszzéépp
hhaannggúú cciitteerraa,, mmeellyyeenn vveellüünnkk eeggyyüütttt jjááttsszzootttt
sszzáámmttaallaann ssookk nnééppddaalltt.. DDee bbüüsszzkkéénn tteekkiinntthheett llee
aazz ééggii kkóórruussbbóóll,, mmeerrtt lleeáánnyyaa,, ddéédduunnookkáájjaa
ffoollyyttaattjjaa,, aammiitt őő oollyy nnaaggyysszzeerrűűeenn ttuuddootttt..
KKooddáállyy ZZoollttáánn sszzaavvaaiivvaall::

„„NNeemm ssookkaatt éérr,, hhaa mmaagguunnkk ddaalloolluunnkk,,
sszzeebbbb hhaa kkeetttteenn öösssszzeeddaalloollnnaakk.. AAzzttáánn mmiinndd
ttööbbbbeenn,, sszzáázzaann,, eezzrreenn mmíígg mmeeggsszzóóllaall aa nnaaggyy
HHaarrmmóónniiaa,, aammiibbeenn mmiinndd eeggyyeekk lleehheettüünnkk..””

KKeeddvveess JJaannii bbááccssii,, mmoosstt éérrtteedd sszzóóll
éénneekküünnkk,, aa cciitteerráánnkk,, ttoovváábbbb ééllsszz aa sszzíívvüünnkkbbeenn,,
mmeerrtt nneemm hhaall mmeegg aazz aakkiirree sszzeerreetteetttteell
eemmlléékkeezznneekk..

KKöönnnnyyeess bbúúccssúúzzáássssaall::
aa KKáállmmáánn LLaajjooss NNééppddaallkköörr

nneevvéébbeenn

HHeerrbbáállyy JJáánnoossnnéé

KKÖÖZZMMŰŰVVEELLŐŐDDÉÉSS

22000077.. mmáárrcciiuuss 1155--éénn ttaarrttoottttuukk üünnnneeppii mműűssoorruunnkkaatt
aazz 11884488--aass ffoorrrraaddaalloomm ééss sszzaabbaaddssáágghhaarrcc
ttiisszztteelleettéérree aa MMűűvveellőőddééssii HHáázzbbaann!! SSzzaabbóó LLáásszzllóó
ppoollggáárrmmeesstteerr üünnnneeppii bbeesszzééddee nnyyiittoottttaa mmeegg aazz
üünnnneeppssééggeett..
AA KKiisskkuunn AAllaappffookkúú MMűűvvéésszzeettookkttaattáássii IInnttéézzmméénnyy
„„ÁÁrrvvaalláánnyyhhaajj”” NNééppttáánnccccssooppoorrttjjaa llééppeetttt ffeell
eellssőőkkéénntt nnyyiittóóttáánnccáávvaall.. ŐŐkkeett kköövveettttee aazz ÁÁllttaalláánnooss
IIsskkoollaa 66.. oosszzttáállyyooss ttaannuullóóiinnaakk üünnnneeppii mműűssoorraa.. AA
ggyyeerrmmeekkeekkeett FFaazzeekkaass SSzziillvviiaa ttaannáárr nnéénnii kkéésszzíítteettttee
ffeell.. EEzztt kköövveettőőeenn aa KKáállmmáánn LLaajjooss NNééppddaallkköörr ééss
CCiitteerraazzeenneekkaarr öösssszzeeáállllííttáássaa kköövveettkkeezzeetttt.. SSzzííjjjjáárrttóó
EEmmőőkkee sszzaavvaallaattaa mmeelllleetttt sszzóóllóótt éénneekkeelltt KKoovvááccss
FFeerreennccnnéé ééss FFllóórriinngg LLáásszzllóó.. AA KKoossssuutthh ddaallookk
eeggyyiikkéérree SSzzáánnttóó SSzziillvviiaa ééss KKaasszzaa ÁÁkkooss
eellőőaaddáássáábbaann vveerrbbuunnkkooss ttáánnccoott lláátthhaattttuunnkk.. AA
NNyyuuggddííjjaasskklluubb kkééppvviisseelleettéébbeenn LLeessttáákk SSáánnddoorrnnéé
sszzaavvaallaattáátt hhaallllggaatthhaattttaa mmeegg aa kköözzöönnsséégg.. AA
KKöözzssééggii GGiittáárreeggyyüütttteess ttaaggjjaaii üünnnneeppii éénneekkeekkeett
aaddttaakk eellőő,, mműűssoorruunnkkaatt aazz „„ÁÁrrvvaalláánnyyhhaajj””
NNééppttáánnccccssooppoorrtt zzáárróóttáánnccáávvaall ffeejjeezzttüükk bbee..
EEzzúúttoonn iiss sszzeerreettnnéémm mmeeggkköösszzöönnnnii vvaallaammeennnnyyii
ffeellllééppőő ccssooppoorrttnnaakk ééss aa ffeellkkéésszzííttőőkknneekk,, hhooggyy
sszzaabbaaddiiddeejjüükkbbeenn,, iiddőőtt ééss eenneerrggiiáátt nneemm ssaajjnnáállvvaa
ddoollggoozzttaakk aazzéérrtt,, hhooggyy mmééllttóókkééppppeenn rróóhhaassssuukk llee
ttiisszztteelleettüünnkkeett aazz 11884488--aass hhőőssöökk eellőőtttt!! TToovváábbbbáá
kköösszzöönnöömm KKóóssaa IIssttvváánnnnaakk aa hhaannggoossííttáásstt ééss
FFeekkeettéénnéé PPaapppp ÉÉvviikkee ttaannáárr nnéénniinneekk aa
ddeekkoorráálláássbbaann nnyyúújjttootttt sseeggííttssééggéétt,, vvaallaammiinntt
kköösszzöönneetttteell ttaarrttoozzoomm mmiinnddeennkkiinneekk,, aakkii aazz
üünnnneeppssééggeett mmeeggeellőőzzőőeenn sseeggíítteetttt mmiinnkkeett
mmuunnkkáájjáávvaall!!

22000077.. mmáárrcciiuuss 2288--ttóóll,, mmiinnddeenn sszzeerrddáánn ddéélluuttáánn
11550000--kkoorr vváárrjjuukk aa ppiinngg ppoonngg iirráánntt éérrddeekkllőőddőőkkeett
aa MMűűvveellőőddééssii HHáázzbbaann!! AA NNááddaassddii PPéétteerr
vveezzeettéésséévveell iinnddííttootttt sszzaakkkköörrrree nneemmccssaakk
áállttaalláánnooss iisskkoolláássookkaatt,, hhaanneemm iiddőősseebbbbeekkeett iiss
vváárruunnkk.. AA pprrooggrraammoonn vvaallóó rréésszzvvéétteell iinnggyyeenneess!!
MMiinnddeennkkiitt sszzeerreetteetttteell vváárruunnkk!!

VViirráágg VVeerroonniikkaa

SSZZÁÁMMÍÍTTÓÓGGÉÉPPKKEEZZEELLŐŐII TTAANNFFOOLLYYAAMM

AAzz őősstteerrmmeellőőkk ééss vváállllaallkkoozzóókk sszzáámmáárraa
mmáárrcciiuussbbaann mmeegghhiirrddeetteetttt aallaappffookkúú sszzáámmííttóóggéépp
kkeezzeellőőii iinnggyyeenneess 1166 óórrááss iinnffoorrmmaattiikkaaii ttaannffoollyyaammrraa
lleehheett mméégg jjeelleennttkkeezznnii..
BBeeéérrkkeezzééssii ssoorrrreennddbbeenn ffooggaadduunnkk eell mméégg
jjeelleennttkkeezzéésstt,, ffeellnnőőtttt llaakkoossaaiinnkkttóóll,, nneemm
őősstteerrmmeellőőkkttőőll,, vvaaggyy vváállllaallkkoozzóókkttóóll iiss..
AAzz eellssőő ttaannffoollyyaamm,, aammeellyy llééttsszzáámmaa mmáárr tteellíítteetttt
vváárrhhaattóóaann áápprriilliiss 1144--éénn sszzoommbbaattoonn iinndduull..



VVEERRSSMMOONNDDÓÓ VVEERRSSEENNYYEENN VVOOLLTTUUNNKK

AAzz ÉÉlleetteett aazz ÉÉvveekknneekk NNyyuuggddííjjaasskklluubbookk BBááccss--
KKiisskkuunn mmeeggyyeeii EEggyyeessüülleettee ééss aa ssoollttii PPeettőőffii SSáánnddoorr
NNyyuuggddííjjaass EEggyyeessüülleett sszzeerrvveezzéésséébbeenn //mmeeggyyeeii//
sszzééppkkoorrúúaakk mmeeggyyeeii vveerrssmmoonnddóó vveerrsseennyytt
rreennddeezztteekk SSoollttoonn mmáárrcciiuuss 1166--áánn.. HHaarrmmiinncc kklluubbbbóóll
3399 vveerrssmmoonnddóó vváállllaallkkoozzootttt aa sszzeebbbbnnééll sszzeebbbb
vveerrsseekk eellmmoonnddáássáárraa.. NNaaggyyoonn sszzéépp rreennddeezzvvéénnyy
vvoolltt.. MMii 33 ffőővveell LLeessttáákk SSáánnddoorrnnéé,, HHeerrbbáállyy
JJáánnoossnnéé,, KKoovvááccss FFeerreennccnnéé sszzaavvaallaattaaiivvaall vveettttüünnkk
rréésszztt.. SSzzéépp eerreeddmméénnyytt éérrtteekk eell.. CCssooppoorrtt eellssőőkk
lleettttüünnkk.. MMeeggkkaappttuukk aa vváánnddoorrsseerrlleeggeett ééss aa ggyyőőzztteess
kklluubbnnaakk jjáárróó ookklleevveelleett.. GGrraattuulláálluunnkk nneekkiikk,, ééss aa
ttoovváábbbbii vveerrssmmoonnddáássuukkhhoozz mmiinnddaannnnyyiiuunnkk nneevvéébbeenn
ttoovváábbbbii ssiikkeerrtt kkíívváánn::

SSzzeemmeerrééddyy FFeerreennccnnéé
KKlluubbvveezzeettőő

Tisztelt Bugaci lakosok!

A bugaci polgárőrség aktív szolgálatokat lát el
a község területén élő polgárok zavartalan,
nyugodt élete érdekében. Évente több ezer órát
járőrözünk a közterületeken.
         Segítünk az önkormányzat és más civil
szervezetek által megrendezett programok,
összejövetelek zavartalan lebonyolításában.
Rendőrséggel közös szolgálatokat látunk el a
bűncselekmények megakadályozására.
        A polgárőrök  a szolgálatokat
térítésmentesen végzik.

E feladatok ellátásához szükség van különböző
tárgyi eszközökre és anyagi fedezetre.
Kérjük Önöket, bugaci lakosokat, vállalkozókat,
hogy segítsék, támogassák munkánkat!
A támogatásokat erre a számlaszámra várjuk:

OOrrggoovváánnyy ééss VViiddéékkee TTaakkaarréékksszzöövveettkkeezzeett
BBuuggaaccii ffiióókkjjaa

PPoollggáárrőőrr SSzzoollggáállaatt BBuuggaacc
52400030-10007651

Kérjük, a közlemény rovatban tüntessék fel:
"Támogatás"

A támogatások felhasználásáról a rendszeresen
megjelenő helyi Hírlevélben fogunk
beszámolni.

Köszönettel a Polgárőr Szolgálat Bugac
nevében

Kulman Anita
elnök

TTiisszztteelltt SSzzüüllőőkk!!

EEllssőő oosszzttáállyyoossookk bbeeiirraattkkoozzáássaa
22000077.. áápprriilliiss 1177.. ééss 1188..--áánn lleesszz

99 óórrááttóóll 1177 óórrááiigg
aazz iisskkoollaa ggoonnddnnookkssáággáánn..

FFeellhhíívvjjuukk ffiiggyyeellmmüükkeett aarrrraa,, hhooggyy mmiinnddeenn
ttaannkköötteelleess kkoorrúú ggyyeerrmmeekkeett bbee kkeellll íírraattnnii..

TTiisszztteelleetttteell::
aazz iisskkoollaa vveezzeettőőssééggee

TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ AAZZ AALLAADDÁÁRRHHEEGGYYII SSZZIILLÁÁRRDD
KKOOMMMMUUNNÁÁLLIISS HHUULLLLAADDÉÉKKGGYYŰŰJJTTÉÉSSRRŐŐLL

TTáájjéékkoozzttaattoomm aa ttiisszztteelltt BBuuggaacc AAllaaddáárr--hheeggyyii
llaakkoossssáággoott,, hhooggyy BBuuggaacc NNaaggyykköözzssééggii ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt
eellffooggaaddttaa aa ttéérrsséégg aazzoonn iiggéénnyyéétt,, hhooggyy aa kküülltteerrüülleettii
ssűűrrűűnn llaakkootttt ttaannyyááss ttéérrssééggbbeenn aazz áállllaannddóó llaakkoossookk
llaakkáásshhaasszznnáállaattaa ssoorráánn kkeelleettkkeezzőő sszziilláárrdd kkoommmmuunnáálliiss
hhuullllaaddéékk hheetteennttee eeggyy aallkkaalloommmmaall eellsszzáállllííttáássrraa kkeerrüülljjöönn..
AA kkeelleettkkeezzőő sszziilláárrdd kkoommmmuunnáálliiss hhuullllaaddéékkoott eeggyy zzáárrtt
mműűaannyyaagg zzssáákkbbaa,, aa ddűűllőő uuttaakk mmeelllleetttt jjóóll lláátthhaattóóaann kkeellll
kkiihheellyyeezznnii..

AA mműűaannyyaagg zzssáákkookkbbaa aa bbeelltteerrüülleettii hhuullllaaddéékkggyyűűjjttéésshheezz
hhaassoonnllóóaann ccssaakk sszziilláárrdd kkoommmmuunnáálliiss hhuullllaaddéékk
hheellyyeezzhheettőő eell,, ééss mmeennnnyyiissééggee nneemm hhaallaaddhhaattjjaa mmeegg aa
33 zzssáákkoott..

AA sszziilláárrdd hhuullllaaddéékkggyyűűjjttééssbbee bbeevvoonntt ttéérrsséégg
lleehhaattáárroolláássaa::

 AAzz IIzzssáákkii úútt mmeelllleettttii ((VVeerreebb kkooccssmmaa mmeelllleetttt))
ttaannyyaassoorr,,

 KKoovvááccss LLáásszzllóó llaakkóóhháázzaa mmeelllleettttii ddűűllőő úútt,,
 BBaalloogghh ZZssiiggmmoonndd rrééggii ttaannyyáájjaa mmeelllleettttii ddűűllőő

úútt,,
 KKoovvááccss AAttttiillaa llaakkóóhháázzaa mmeelllleettttii ddűűllőő úútt,,
 AA ffeellssoorroolltt ddűűllőőuuttaakk vvééggéévveell kköörrüüllhhaattáárroolltt

ffüüllööppjjaakkaabbii hhaattáárrúútt..
 LLaannttooss AAttttiillaa llaakkóóhháázzaa eellőőttttii hhaattáárrúútt,,

AA zzssáákkooss hhuullllaaddéékk eellsszzáállllííttáássaa hheettii eeggyy aallkkaalloommmmaall ––
HHÉÉTTFFŐŐII-- nnaappoonn ddee:: 88..0000 óórrááttóóll ttöörrttéénniikk,, ííggyy aa
zzssáákkookkaatt eezzeenn iiddőőppoonnttiigg kkéérrjjüükk aa ddűűllőő uuttaakk mmeelllléé
kkiihheellyyeezznnii..
AAmmeennnnyyiibbeenn aa hhééttffőőii nnaapp üünnnneeppnnaapprraa eessiikk,, úúggyy aa
sszzáállllííttááss iiddeejjee aa kköövveettkkeezzőő mmuunnkkaannaapp,, tteehháátt kkeedddd..

AA hhuullllaaddéékkookk eellsszzáállllííttáássaa ttéérrííttééssmmeenntteess..

AA hhuullllaaddéékk eellsszzáállllííttáássáánnaakk kkeezzddeettee:: 22000077.. áápprriilliiss 1100..

AAmmeennnnyyiibbeenn aa hhuullllaaddéékkggyyűűjjttéésssseell kkaappccssoollaattoossaann
kkéérrddééss mmeerrüüll ffeell,, kkéérreemm ffoorrdduulljjaannaakk bbiizzaalloommmmaall TTóótthh
MMiihháállyy vveezzeettőő ffőőttaannááccssoosshhoozz aa 7766//557755--110000
tteelleeffoonnsszzáámmoonn aa 110066 mmeelllléékkeenn..

TTóótthh MMiihháállyy



NNAAGGYYCCSSAALLÁÁDDOOSSOOKK BBUUGGAACCII
EEGGYYEESSÜÜLLEETTEE

A Nagycsaládosok Bugaci Egyesülete 2007.
február 21-én tartotta beszámoló közgyűlését.
A vezetőség mandátuma lejárt, így a
közgyűlés új vezetőséget választott.
EEllnnöökk:: BBeerrcczzeellii IIssttvváánnnnéé
EEllnnöökk hheellyyeetttteesseekk:: AAnnttaall IIssttvváánnnnéé

KKoorroomm IIbboollyyaa
TTiittkkáárr:: HH.. PPiinnttéérr AAnnddrreeaa

GGaazzddaassáággii ffeelleellőőss:: SSzzaabbóó CCssiillllaa
EElllleennőőrrzzőő bbiizzoottttssáággbbaa TTaarrjjáánnyyiinnéé TThhoolltt MMáárriiaa
hheellyyeetttt SSzzaabbóó JJóózzsseeff kkeerrüülltt..
AAzz úújj vveezzeettééssnneekk kkíívváánnuunnkk jjóó eeggéésszzssééggeett,,
kkiittaarrttóó mmuunnkkáátt..
AA lleekköösszzöönnőő vveezzeettééssnneekk kköösszzöönnjjüükk öönnzzeettlleenn,,
iiddőőtt,, ffáárraaddttssáággoott nneemm kkíímmééllőő,, sseeggííttőő
mmuunnkkáájjáátt.. ÉÉlleettüükkbbeenn jjóó eeggéésszzssééggeett ééss ssookk
öörröömmeett kkíívváánnuunnkk..

BBeerrcczzeellii IIssttvváánnnnéé

PPÁÁLLYYÁÁZZAATT

AA nnaappookkbbaann jjeelleenntt mmeegg aa NNeemmzzeettii
EEnneerrggiiaattaakkaarréékkoossssáággii PPrrooggrraammbbóóll ééss aa
„„SSiikkeerreess MMaaggyyaarroorrsszzáággéérrtt”” LLaakkoossssáággii
EEnneerrggiiaattaakkaarréékkoossssáággii HHiitteellpprrooggrraammbbóóll
mmeeggvvaallóóssuullóó,, llaakkoossssáággii
eenneerrggiiaammeeggttaakkaarrííttáásstt ééss mmeeggúújjuullóó
eenneerrggiiaaffeellhhaasszznnáálláásstt eerreeddmméénnyyeezzőő
bbeerruuhháázzáássookkaatt ttáámmooggaattóó ppáállyyáázzaatt.. AA
ppáállyyáázzaattookk bbeennyyúújjttáássaa áápprriilliiss 1100--ttőőll
lleehheettssééggeess,, ss aazzookkaatt aa bbeeffooggaaddááss
ssoorrrreennddjjéébbeenn bbíírráálljjáákk eell.. SSzzüükkssééggeess
ssüürrggőősseenn bbőővveebbbb iinnffoorrmmáácciióótt kkaappnnuunnkk aa
vvaallóóss ffeellttéétteelleekkrrőőll,, lleehheettőőssééggrrőőll,, eellőőnnyyöökkrrőőll,,
hhááttrráánnyyookkrróóll,, hhooggyy ddöönntthheessssüünnkk aazz
eesseettlleeggeess rréésszzvvéétteellrrőőll..
EEzzéérrtt 22000077.. áápprriilliiss 55--éénn 1177..0000 óórraakkoorr
ttáájjéékkoozzttaattóótt ttaarrtt aa ttéémmáárróóll aa
kkiisskkuunnfféélleeggyyhháázzii IInnnnoovváácciióóss KKöözzppoonntt
mmuunnkkaattáárrssaa..

MMIINNDDEENN ÉÉRRIINNTTEETTTTEETT VVÁÁRRUUNNKK!!

SSzzaabbóó LLáásszzllóó

ŐSTERMELŐK FIGYELMÉBE…

2007. április 16-án 15-órakor a

MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

tájékoztatót tartunk a 2007. évi
területalapú támogatások rendjéről ,

a gazdákat érintő változásokról.

CCssáánnyyii GGyyöörrggyy

FALUGAZDÁSZTÓL
MMeeggkkeezzddőőddöötttt aa tteerrüülleettaallaappúú ttáámmooggaattááss
bboorrííttéékkjjaaiinnaakk kkiioosszzttáássaa..

ÁÁttvveehheettőő aa ffaalluuggaazzddáásszzii iirrooddáábbaann..
AA hheellyybbeennii kkiittööllttéésshheezz hhoozzzzaannaakk mmaagguukkkkaall
ttéérrkkééppmmáássoollaattoott //hhaa vvaann// vvaaggyy hheellyyrraajjzzii
sszzáámmoott.. SSzzüükkssééggeess mméégg ttuuddnnii aa ppaarrcceellllaa
ttéénnyylleeggeess mméérreettéétt //mm22//..
VVáállttoozzááss aazz eellőőzzőő éévveekkhheezz kkééppeesstt,, hhooggyy aa
bbeerraajjzzoolltt ppaarrcceellllaa hhaasszznnáállaattaa bbee kkeellll,, hhooggyy
jjeelleennttvvee lleeggyyeenn aa kköörrzzeettii ffööllddhhiivvaattaallnnááll..

Várható beadási határidő: május 15. -e.

SSzzaabbóó IImmrree

SSPPOORRTT--HHÍÍRR

22000077.. mmáárrcciiuuss 1144--éénn vvoolltt BBuuddaappeesstteenn aa
SSPPOORRTT..MMAAXX--bbaann aazz UU 1177
lleeáánnyyllaabbddaarruuggóó vváállooggaattootttt kkeerreettsszzűűkkííttőő
eeddzzééssee..
AA RRiiggóó JJóózzsseeff áállttaalláánnooss iisskkoollaa vvoolltt
ttaannuullóójjaa KKrriisszzttiiáánn KKrriisszzttiinnaa bbeekkeerrüülltt aa
vváállooggaattoottttbbaa..

Óvodai beiratkozás időpontja

2007. április 17-18-án

8.00-17.00 óra között


