
TISZTELT BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI
LAKOSOK!

Augusztus 20-án a Félegyházi Táncszínház és a
Felvidéki Rockszínház közös produkcióját, Koltay
Gergely: A napba öltözött leány  című rockoperáját
láthatták vendégeink, melyet tüzijáték követett.
A műsor szereplői voltak a felvidéki Rockszínház
énekesei, Félegyházi Táncszínház tánckara, a
Nagy-Kikindáról érkezett Sirülő Néptáncegyüttes, a
Tiszakécskei Kécske Táncegyüttes és a
Kiskunfélegyházi Dinnyés Íjász Iskola tagjai.  A
darab koreográfiáját írta: KÁTAI TIBOR és
KASZA ÁKOS.
A darabot rendezte: KARKÓ HENRIETT, a
Felvidéki Rockszínház vezetője.

Köszönjük mindazoknak, akik anyagilag vagy
munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a
műsor megvalósulhatott:

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet
OTP Bank Rt.
Kefag Zrt.
Simsik József vállalkozó
Oktomed Bt.
Berczeli István és neje
Szalai Károly és családja
Szabó Péter és családja
Szalai István és családja
Hannelore Abraham
A Polgármesteri Hivatal karbantartói
Bugaci Önkéntes Tűzoltóegyesület
Bugaci Polgárőregyesület

Köszönjük mindazok munkáját, akik a színpad
felállításában és a műsor  előkészületeiben
közreműködtek, s akik támogatói jegy vásárlásával
segítették az előadás létrejöttét!
Köszönjük a bugaci Abonyi Imre Fogathajtó és
Lovassport Egyesületnek,  hogy a rendezvény
lebonyolítására alkalmas szép környezetet
biztosított.

Szabó László

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. szeptember

I. IFJÚSÁGI NAP
BUGACI LOVASPÁLYÁN

2009. szeptember 26. /szombat/
Program:

09.30     Megnyitó
09.45 Mazsorettek
10.00     Capoeira
10.30     Rendőrségi bemutató
11.15 Mentők - elsősegélynyújtás

gyerekek bevonásával
11.45 Tűzoltóság bemutatója – oltási és

mentési    bemutató
12.30 Hastánc
13.15     ÁMK iskolásai meglepetés

produkció
14.30 Ügyességi versenyek 5-6 fős

csapatok számára
16.00     Színpadon amatőr fellépő
              zenekarok
18.00     Karaoke verseny - értékes

                            nyereményekkel
19.00     DISCO a helyi fiatalok
              közreműködésével

Napközben: Kézműves utca, Óriáscsúszda, Ugráló
vár,  Hőlégballonos liftezés, Ejtőernyős u grás

Rendezvényünk programjai ingyenesen
látogathatók !

Térítés ellenében lehetőség van hőlégballonos
sétarepülésre. /Jelentkezni a helyszínen, vagy
előzetesen a 06/30/2281042-es telefonszámon./

Minden Kedves érdeklődőt  szeretettel várunk
KOROSZTÁLYTÓL függetlenül!

XII. AMATŐR KÉZMŰVES
KIÁLLÍTÁS

Idén tizenkettedik alkalommal rendezzük meg az Amatőr
Kézműves Kiállítást a Rigó József ÁMK Művelődési Házában.
2007-től kezdve kétévente mutatjuk be a helyi és vendég amatőr
kiállítók munkáit, hogy legyen idő és  lehetőség a megújulásra.
Az idei kiállítás időpontja: 2009. október 17 -23., ahova
szeretettel és tisztelettel várjuk az eddigi és az új alkotókat
egyaránt. A tárlattal kapcsolatos részletek a következő
polgármesteri hírlevélben olvashatók
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Bugacon
22000099

OOKKTTÓÓBBEERR.. 0033..
1030 Fogatok , mezőgazdasági

gépek  gyülekezője
(a régi tüzéptelep mellett)

1100 Falujárás
1400 Menettánc
1430 Lovas fogatok és

mezőgazdasági gépek
bemutatása

1500 Kulturális bemutató:

 Bugaci óvodások szüreti műsora
  Zenés, népi

meseműsor A
KISGÖMBÖC címmel

 „Árvalányhaj”
Néptánccsoport

 Kiskun Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény bugaci
néptánccsoportja

 Kálmán Lajos Népdalkör
 Bugaci Nyugdíjas Klub tánccsoportja

A Művelődési Háznál a gyermekeket kézműves
foglalkozásokkal,a felnőtteket borutcával várjuk.

Vacsora: Már 1600-tól lehetőség van a vacsora
 elfogyasztására

- Birkapörkölt, sósburgonya, savanyúság
Vacsorajegy elővételben 900 Ft, helyszínen 1000 Ft

Elővételben a 06 20/410-5450 számon, vagy a Művelődési
Házban rendelhető.

2000 B Á L
             A talpalávalót Karó Zoltán és zenekara

 biztosítja
Belépőjegy: 700, Ft,
tombolajegy 100,-Ft

                                        Mindenkit szeretettel vár a

„Futóhomok ” Ifjúsági Egyesület

MMEEGGHHÍÍVVÓÓ
A Szociális Szolgáltató Központ dolgozói

Bugac - Bugacpusztaháza
Önkormányzatai

szeretettel meghívnak
 minden érdeklődőt az Idősek Heti

rendezvénysorozatra az Idősek
Napközi Otthonába, a Művelődési

Házba és a Római Katolikus
Templomba

2009. október 1 - október 4-ig.
Programok:

2009. október 1. (csütörtök)  Műv. Ház
- 13 órától ingyenes vérnyomás, vércukor,
- testzsír szint mérést végez a kecskeméti
- ÁNTSZ Egészségfejlesztési Osztálya.
- 15 órakor SZABÓ LÁSZLÓ polgármester

köszöntőjét követően
- POPPER PÉTER  pszichológus,  tart

előadást FÁJ-E MEGHALNI? témában.
- ORBÁN BÉLA  vidám paródiákat ad elő

2009. október 2. (péntek) Idősek Napközi Otthona

- 14 órától az Idősek Napközi Otthonában vidám
műsorral kedveskedünk időseinknek.

- Egészség megőrző előadást tart
SZABÓ SÁNDOR  egészséges életmód
tanácsadó

2009. október 3. (szombat) Idősek Napközi Otthona

- 13 órától Óvodások köszöntik az időseket és a
megjelenteket.

- Prof. Dr. SZŰCS ATTILA pszichiáter tart előadást
PÁRKAPCSOLATOK IDŐSKORBAN  témában.

2009. október 4. (vasárnap) Római Katolikus Templom

- 11órától a Római Katolikus Templomban
ökumenikus ünnepi szentmisét tart.

- Faragóné Bencsik Dóra református lelkész.
- Láber  Ferenc római katolikus plébános.

Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak a :
Szervezők

TTaannkköönnyyvvttáámmooggaattááss
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy Bugac és
Bugacpusztaháza Községek Társult Önkormányzata
2009-ben is tankönyvtámogatásban részesíti az általános,
közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató gyermekeket.
Általános iskolások egyszeri 2000 Ft támogatást kaptak,
amely összeg a tankönyvek megvásárlásakor kerül
beszámításra.
A szakmunkástanulók és középiskolások egyszeri 3000
Ft, a főiskolán, egyetemen tanulmányokat folytatók
egyszeri 5000 Ft támogatásban részesülnek.
A kifizetés 2009. szeptember 21. és október 9 -e között
történik, iskolalátogatási igazolás becsatolásával a
Polgármesteri Hivatal földszint 7 -es szobájában naponta
9 – 12 óráig.

Hegedűs Istvánné



Sárvártól Tatáig…
A Bugaci Kálmán Lajos Népdalkör és Citerazenekar

idei országjáró kirándulásának célja Nyugat -Dunántúl néhány
nevezetességének megismerése. Népdalkörünk emellett
meghívást kapott július 11-re Szil község falunapjára, ahol
bugaci pásztordalokkal szerepeltünk.

A szentmisével kezdődő falunap vendégei közt voltak
még Délvidékről, Szerbiából is táncosok, szín es ruháikban
menettánccal mutatkoztak be. A szent mise után a templom előtt
a Szili Hagyományőrző Táncegyüttes „Karéjtánccal” köszöntötte
a megjelenteket. A színpadon pedig –többek között-
mezőgazdasági témát feldolgozó táncokat láthattunk tőlük.
Karéjtánc, cséptánc, seprűtánc –fiatal és idősebb férfiak és nők
jókedvű, tapsra ösztönző vidám táncai voltak eze k. Számunkra is
nagy élmény az európai-hírű táncegyüttessel való találkozás.

E nap /júl. 11-e/ délelőttjén Celldömölkre érkezésünk
első élménye a Trianon Emlékmű megtekintése volt, melyen
elhelyeztük nemzetiszínű emlékszalagunkat.

Majd Sárvár híres Nádasdy kastélymúzeumát látogattuk
meg. Nevét Nádasdy Ferenc országbíróról kapta, akinek
műgyűjteménye Európahírűvé vált a 17. században. A múzeum
legszebb terme a díszterem, amely egyedüliként őrzi a Nádasdy -
család ragyogását még a XXI. század elején is. A
mennyezetképek 1653-ban készültek, s az országbíró
nagyapjának győztes csatáit ábrázolják. Az oldalfalakon
ószövetségi freskók láthatók.

Szállásunk Soborban volt, a híres betyár, Sobri Jóska
nyomában jártunk. Másnap, 12 -én különleges élmény volt
számunkra a „Szanyi Téglamúzeum” mely egy lelkes kőműves,
Rugli Dezső magángyűjteménye. 1970 óta gyűjti a téglákat,
számuk több ezer, külön vitrinben elhelyezve, cím erek,
monogramok, évszámok szerint.

Pápai sétánk egyik célja a Kékfestő Múzeum
megtekintése volt, ötletgazdag foltvarró kiállítást láttunk s a
kékfestés eszközeit, gépeit. Voltunk a katolikus és református
templomban is, megemlékeztünk két híres „pápai di ák”-ról;
Petőfiről és Jókairól.

Pápa főteréről tovább indultunk Tatára, ahol
citeraművészünk, Pribojszky Mátyás és kedves felesége várt
bennünket.

Ebéd után közreműködésükkel városnéző kisvonattal
jártuk, utaztuk be e szép kis várost, melynek minden fontos
nevezetességét kitűnő idegenvezető ismertette meg velünk.

Tata a vizek városa, két nagyobb tava és száznál több
forrása van. Az öreg tó partján álló vár messziről látható,
természetvédelmi területén gyönyörködhettünk a Kálvária-domb
szoborcsoport és kápolna körül terülő panorámában.

Az egykori Eszterházy-kastély jelentőségét növeli, hogy
1924-ben IV. Károly király és Zita királyné is járt itt. A kastély
ma kórház.

A kellemes és tartalmas városnézés után elköszöntünk
barátainktól és Ny. Dunántúl kedves vá rosaitól, dombjaitól.

Herbály Jánosné

MEDITÁCIÓS KÖZPONT
Láma Ole Nydahl augusztus 26-án meglátogatta a
Bugacon 2006 óta működő Szanghát. A közelmúltban
elkészült Meditációs Központot a hagyományok
szerint avatta fel. Meghívott vendégként jelen volt
Szabó László Bugac Nagyközség polgármestere, aki a
Láma érdeklődésére bemutatta falunk történelmét .

Körmendi Etelka

„A MI PETŐFINK”
A KÁLMÁN LAJOS NÉPDALKÖR ÉS
CITERAZENEKAR EMLÉKTÚRÁJA

A „Petőfi Emlékévek” /2008-2009/ jegyében az 1848-49-
ben történt forradalmi események 160. évfordulója
tiszteletére népdalkörünk is megemlékezéseket tett. Ez év
március 15-én versünneppel csatlakoztunk iskolánk által
rendezett ünnepi műsorhoz.
A magyar irodalom nagy vesztesége, hogy a „mi
Petőfink” életét áldozta a szabadságharcban 1849 július
31-én Segesvárnál.
Emléke arra késztetett bennünket, hogy az évfordulón,
azaz július 31-én „emléktúrát” tegyünk a szülőházhoz
Kiskőrösre. A város megemlékező  műsorában mi is
elhelyeztük nemzetiszínű emlékszalaggal átkötött
virágainkat Petőfi Sándor első szobránál a szülőház
udvarán.
Az Emlékmúzeum előtt egy újabb szobor került avatásra,
mivel egy észt költő lefordította Petőfi összes
költeményeit, s e szoboravatásnak mi is tanúi lehettünk.
Kiskőrösi emléktúránk mellet meglátogattuk a Közúti
Gyűjteményt és a Szlovák Tájházat remek
idegenvezetéssel. A Kurta Kocsmában elfogyasztott
rendkívül finom ebéd után hazafelé utunk on
Soltvadkerten megkóstoltuk finom-e még a jó hírű
cukrászdában a fagylalt. Finom volt .

Herbály Jánosné
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

Tisztelt Ügyfelek!

Szeretném értesíteni Önöket, hogy 2009.
szeptember 1-től az ügyintézés az alábbi módon
történik:

 Elhalálozással kapcsolatos ügyintézéshez
szükséges csatolni a halotti anyakönyvi
kivonat fénymásolatot.

 Lakás eladás, csere ügyintézéshez szükséges
csatolni fénymásolatban az adásvételi
szerződés azon részét, amely tartalmazza a
szerződés dátumát és a szerződő felek adatait.

 Minden jellegű szüneteltetési kérelmet  csak a
hozzácsatolt, vagy ráragasztott
hulladékszállítást igazoló matricával áll
módunkban elfogadni.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy amennyiben a
felsorolt, szükséges dokumentumokat nem hozzák
magukkal, úgy az ügyintézés nem vehető igénybe .
Ügyfélfogadás: Páratlan hetek keddjén 14.00 –
16.00 óráig az Agrárinformációs Irodában /Bugac,
Szabadság tér 19./. Következő alkalmak: szept. 22.,
okt. 06. és így kéthetente.

Balogh Pál
                                              igazgató

Városi Víz – és Kommunális Kft.




