
TISZTELT BUGACI- BUGACPUSZTAHÁZI
LAKOSOK!

MMEEGGHHÍÍVVÓÓ
Tisztelettel meghívjuk a

lakosságot
2009. augusztus 20-án

18.00 órakor
kezdődő
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SZENT ISTVÁN PARKBA
Mintegy 60 perces műsorunkat követően

késő este /20 óra 30 perc/ folytatódnak programjaink a
bugaci Lovaspályán, ahová mindenkit tisztelettel

meghívunk egy történelmi témájú, zenés, táncos előadásra ,
melyet TŰZIJÁTÉK zár.

Szabó László        Berczeli István

LLEEGGSSZZEEBBBB PPOORRTTAA
Ez év augusztus 20-án is díjazzuk településeink legszebb portáit.
Az elmúlt évben nehéz volt kiválasztani azt a pár legszebbet a
sok szépen rendezett, virágos porta közül. Szeretném, ha az
átadott díjak a legjobban tükröznék az itt élő
emberek véleményét. Ezért kérem Önö ket, ha utcájukban,
környezetükben a legszebb porta címre érdemes ingatlant
látnak, adják le szavazatukat a bugaci hivatalunkba és a
bugacpusztaházi élelmiszerboltokba kihelyezett ládákba .
Várjuk a szavazatokat a BUGACI, PUSZTAHÁZI,
MONOSTORI, ALADÁR-HEGYI portákra.
Szabó László                  Berczeli István

BBÚÚCCSSÚÚ
Bugacon a hagyományos Szent István napi búcsú
Augusztus 23-án kerül megrendezésre. Az ünnepi
szentmise 10.30-kor kezdődik a Szent István
Templomban

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

2009. augusztus

Felhívjuk a figyelmet , hogy azok, akik
szeretnének hozzájárulni az előadás

megrendezéséhez, sikeréhez megtehetik,
augusztus 10-e és augusztus 19-e között

nyitvatartási időben a Művelődési Házban  és a
Polgármesteri Hivatalban , 500 Ft befizetésével.
Csak a támogatóknak biztosítunk ülőhelyet, akik

érkezési sorrendben foglalják el helyeiket.
Szabó László                     Berczeli István
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Figyelemfelhívás
Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. közleménye.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a
FF ÖÖ LL DD GG ÁÁ ZZ SS ZZ ÁÁ LL LL ÍÍ TT ÓÓ ZZ rr tt ..

2009. augusztus 10-én (hétfő) 10.00 óra és 12.00 óra
közötti időszakban

BUGAC
települést érintően az üzemeltetésében lévő földgázszállító
rendszeren gázszolgáltatási szünettel járó  karbantartási
munkát végez.
Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a veszélyhelyzet
megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása
érdekében a fenti időszakban a gázmérő előtti főcsapot zárva
tartani és a gázvételezést szüneteltetni szí veskedjenek.
Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.
Bajai Kirendeltsége

Sakk Hírek

Két aranyérem a Korcsoportos Sakk Európa -Bajnokságon.
Ebben az évben július 10-15 között Szerbiában Szabadkán, a Patria
Hotelben rendezték meg a Korcsoportos Sakk Európa -Bajnokságot.
Varga Klára Rapid Európa-Bajnok lett a Girls 16-os csoportban.
A 30-30 perces időbeosztású partikban csak az utolsó fordulóban
alakult ki a végeredmény. Klára 9 -ből 7,5 ponttal nyerte meg a
versenyt.
A Blitz-Európa-Bajnokság Girls-18 évesek csoportjában Klára
szintén Bajnok lett. Első helyezéséhez az 5 -5 perces partikban 7
fordulóból 4,5 pontot gyűjtött.
Juhász Barbara éppen most képviseli Bugacot sakktudásával a
Mureckben megrendezett Sakk Világbajnokságon .
Mindkettőjüknek gratulálunk, sok sikert és kitartást kívánunk!!!

Baranta edzések Bugacon
Röviden a Barantáról: A IX. -XX. századi magyarság harci kiképzési
formáira épülő fegyveres és pusztakezes harcművészeti irányzat.
Az edzéseken a népi birkózásra épülő különböző technikákat,
valamint az eszközös közelharc – szabadvívás, botforgatások,
karikásostor használata, íjászat – mindenféle elemeit gyakorolják a
résztvevők. Nem akarunk támadni, de fontos, hogy meg tudjuk
magunkat védeni. Nem pusztán a hagyományőrzés a cél, hanem a
hagyományok megélése. A Baranta, az őseink által reánk hagyott
örökséget akarja feleleveníteni, továbbadni. Egy barantázó
magyarul él, gondolkodik, harcol, táncol és énekel. Alaposan meg
kell ismernie azt a kultúrát, amely ezt a harcművészetet
kifejlesztette. Az edzések fontos eleme a magyar néptánc, népi
énekek tanulása.

http://www.hetenyvezer.gportal.hu

Ezért hívjuk és várjuk korra és nemre való megkötés nélkül a
baranta iránt érdeklődőket.

Az első, bemutató edzést 2009. augusztus 15. -én szombaton
reggel 9 órától tartjuk,

a Művelődési Ház melletti gyepes területen.

Az edzésen kiemelt figyelemmel gyakoroljuk, a szabadvívást,
övbirkózást, és az íjászatot. Egyúttal ráhangolódva az I.
Hetényvezér kupa nyílt baranta versenyére (2009. szept. 6.
Bösztörpuszta), ahova nem barantások is bátran nevezhetnek.

          Mindenkit várunk szeretettel!
Szűcs László

ÚJRA ERDÉLYBEN
Két évvel ezelőtt számoltam be arról, hogy Erdélybe készülődik
egyesületünk. Most 2009. július 6-án ismét 55 fővel és két
gépkocsivezetővel indultunk barátainkhoz. Utunk során Erdély
nevezetességeit néztük meg. Érkezésünkkor Szentábrahám
polgármestere és az ismerős családok nagy szeretettel fogadtak
bennünket. Jó barátként, meleg öleléssel köszöntöttük egymást.
Szállást és teljes ellátást kaptunk. Bugac Nagyközség
polgármestere is velünk utazott. Így a két település
polgármesterei elindították a testvértelepülések
dokumentációját, amelyet majd a két település képviselő -
testülete érvényesít. Köszönjük Korom Ibolyának és
családjának, az ott élő embereknek a szervezést és a
szeretetüket. A gépkocsivezetőknek Kovács Balázsnak és Kis -
Szabó Attilának, hogy utunk során segítettek, közel 2000 km
megtétele után, baj nélkül, jó hangulatban érkeztünk haza.
Kívánom, hogy ez a barátság legyen minél hosszabb életű!

Berczeli Istvánné

Keresztszentelés
„Üzenem a hazának, mely fölnevelt:

Ha egyenlővé teszi is a földdel,
Nemzedéknek őrváltásain

Jönnek majd újra boldog építők,
És kiássák a fundamentumot,

S az erkölcs ősi hófehér kövére
Emelnek falat, tetőt, templomot. „

(Wass Albert: Üzenet haza)

Szeretettel meghívjuk önt és kedves családját
Az Úr 2009-edik esztendejében,
augusztus havának

22. napján, szombaton délután 16 00 órára,

A hajdani Pólya tanya, és a volt Nagybugaci Iskola (ma
kulcsos ház) mellett tartandó :

Keresztszentelőre és nosztalgiatalálkozónkra .

2009. májusában került sor az egykori Nagybugaci Iskola melletti
kápolna udvarában lévő Kereszt felújítására. A kápolna 1960 -ban
lett kialakítva az iskola szomszédságában lévő parasztházból, a
nagybugaci hívek segítő munkája által. A kápolna búcsújára több
mint két évtizedig, minden évben nagy örömmel látogattak ide, a
szomszédos falvakból rokonok, barátok, jó ismerősök, zarándokok.
Akkoriban még lovaskocsival vagy gyalog közlekedett az emberek
többsége. Mégis volt rá idejük, hogy az útba eső rokonokhoz,
ismerősökhöz betérjenek. A háziak vendégül látták őket
finomságaikkal, majd koccintottak egyet -kettőt, közben jól
elbeszélgettek. Mikor már kibeszélték m agukat, nótára gyújtottak, a
gyerekek ipiapacsoltak, vagy más játékokat játszottak.

Az előbbiekhez hasonló emlékeket szeretnénk visszahozni ezen
nevezetes szombat délutánon.

Programunk:
Emlékmise, a felújított kereszt megáldása zenekari kísérettel.

A mise után, a keresztnél, egy kis beszélgetésre, szeretetlakomára
szeretnénk marasztalni a kedves vendégeinket.

Várunk szeretettel minden érdeklődőt!
Bővebb információ: 30/4928952

Bugaci Római Katolikus Közösség

http://www.hetenyvezer.gportal.hu

