
TISZTELT BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI
LAKOSOK!

Nyertesnek nyilvánították a Bugacról és
Bugacpusztaházáról beérkező pályázatokat, ezzel
újabb uniós források állnak rendelkezésre a
különböző fejlesztésekhez.
Kiskunfélegyháza-Kiskunhalas és Kiskunmajsa
térsége alkotja a Kiskunok Vidékéért Egyesületet,
amely egyben a térség ún. LEADER programját is
megvalósítja. 2009. szeptember 22 -én adták át a
nyerteseknek az oklevelet. A nyertes pályázatoknak
köszönhetően több mint egymilliárd forintnyi
támogatás jut a térség önkormányzatainak,
egyesületeinek és mikro-vállalkozásainak.
Községünkhöz kapcsolódó sikeres pályázatok:
Bugac Nagyközség Önkormányzat :
Piaccsarnok és közpark felújítása 34 279 509 Ft
Nagycsaládosok Bugaci Egyesülete :
Bugacpusztaházi és Alsómonostori ját szótér
felújítás 9 436 290 Ft
Bugac Nagyközség Önkormányzat:
Öreg Iskola felújítása 9 153 643 Ft
Bugacpusztaháza:
Közpark megújítása 2 580 818 Ft
Üzlethelyiség bővítése
Borics Zoltán: 3 232 896 Ft
Szabó Csilla: 4 283 999 Ft
A fenti pályázatoknak köszönhetően összesen
62 967 155 Ft-ot fordíthatnak a nyertesek
fejlesztésre. A park felújításának mun kálatait már
elkezdtük. A teljesen megújuló parkból kivágásra
kerülnek a már régen vágásérett óriási nyárfák,
melyek agresszív nedvesség elszívó hatásúak,
virágzáskor pedig erősen al lergének, falunk
központjában. Kivágásuk megelőzi továbbá azt a
kárt, amit később okozhatnak  egy vihar esetén a
szépen kialakított területen. A piaccsarnok építésére
közbeszerzést kell lebonyolítani, ami a napokban
indul azért, hogy tavasszal a jó idő beköszöntével
azonnal elkezdődjenek a bontási és építési munkák.
Az Öreg Iskola felújítását várhatóan 2010 nyarán
fogjuk elvégezni a sikeres pályázatnak megfelelően.
Még ebben az évben szeretnénk átadni a parkot, a
térfigyelő kamerarendszert és amennyiben az
időjárás engedi szilárd burkolattal  ellátni  a
Felszabadulás és Bartók Béla utcákat, amelyre
sikeres pályázatot nyújtottunk be, de a támogatási
szerződést csak a napokban kaptuk meg.

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. október

„„ŐŐSSÖÖKK FFÁÁJJAA””
Október  15-én szállítjuk a Zemplén megyei
Hejcéről Bugacra az ŐSÖK FÁJÁT, amit
Nemes Sándor famíves mester adományozott a
2010-es Nagy Kurultaj rendezvénynek, a
helyszínt adó települések lakóinak, nekünk
bugaciaknak. A 7,45 m magas, lábon száradt
kőrisből készült szobor 18 mázsát nyom.

Másnap október 16-án pénteken állítjuk fel a
Szent István parkban, és ezen a napon kerül sor

az AVATÁSÁRA

OOKKTTÓÓBBEERR 1166--ÁÁNN 1155..0000 ÓÓRRAAKKOORR
/PÉNTEKEN/

Az avatón - a vendégek köszöntése után -
Nemes Sándor famíves beszél a fáról, mint
jelképről, valamint Bíró András Zsolt
antropológus kutató,  a kurultaj szellemi atyja,
a 2010-es nagy Kurultaj-ról, minden idők
legnagyobb hagyományőrző  rendezvényéről.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Szabó László

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK
a

LAKOSSÁGOT
2009. október 23-án /pénteken/

az 1956-os forradalom és szabadságharc
évfordulójára rendezendő

megemlékezésre a bugaci temető
emlékművéhez.

Az elmúlt évhez hasonlóan közös sétára hívjuk a
lakosságot, a civil szervezeteket, az intézményeket.

A megemlékezés 11.00 órakor a Művelődési Háztól
induló sétával kezdődik. Gyalogosan érkezünk az

emlékműhöz, ahol az ünnepség keretében tiszteletünk
jeléül helyezzük el koszorúinkat a forradalom, és a

háborúk áldozatainak emlékére .
Berczeli István Szabó László

XV. évf. 8. sz.



Egészségnapok az Egészségházban
Nőgyógyászati rákszűrő vizsgálat :

2009. október 20. (kedd) 08.00-12.00 óráig
Ezen a napon lehetőség nyílik ingyenes vércukor,
vérnyomás és csontsűrűség /45 év felett/ vizsgálatra
is.

Dr. Voll-féle állapotfelmérés :
2009. október 21. (szerda) 08.00-16.00 óráig

A vizsgálat díja 2500 Ft (ez az Egészségnap keretén
belüli kedvezményes díj), előzetesen időpont

egyeztetés szükséges.
Érdeklődni, időpont egyeztetés: Egriné védőnő
30/405-1065.
A vizsgálat menete: biorezonancia módszerrel, a
kéz- és lábfejen lévő akupunktúrás központok
végigmérésével feltérképezik az egészségi
állapotot, amely során képet kapunk az
immunrendszer, a keringés és a belső szervek
állapotáról. (időtartama: kb. 45 perc)

Ingyenes bőrrák-szűrés: 2009. október
26. (hétfő) 15.00-17.00 óráig Dr. Szabó Etelka bőr -,
nemigyógyász kozmetológus adjunktus

Nőgyógyászati rákszűrő vizsgálat : 2009.
október 28. (szerda) 08.00-12.00 óráig
Ezen a napon lehetőség nyílik ingyenes vércukor és
vérnyomás vizsgálatra is.

BURSA HUNGARICA

Bugac és Bugacpusztaháza  Községek Önkormányzatai
csatlakoztak a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj  pályázati rendszeréhez.
Tájékoztatjuk a felsőfokú tanulmányokat folytató, Bugac
és Bugacpusztaháza községben bejelentett lakóhellyel
rendelkező hallgatókat  hogy pályázatukat

2009. október 30. napjáig
nyújthatják be.

A pályázathoz szükséges nyomtatványok
átvehetők a polgármesteri hivatalban , vagy letölthető a
www.bugac.hu honlapról.
Tájékoztatjuk továbbá a nappali tagozaton  államilag
finanszírozott és költségtérítéses rendszerben
tanulmányokat  folytató  hallgatókat, hogy a benyújtott
kérelmeket Szociális Bizottság átruházott
hatáskörében bírálja el, és a bizottság az
önkormányzat rendeletében foglaltak szerint a
pályázatok ismeretében méltányossági jogkört is
gyakorolhat.

Bugac  és  Bugacpusztaháza Községek Önkormányzata

TUDJA-E, HOGY …..?
 Szeptember 1-től befejezte a helyettesítői munkát

településeinken Bagócsi Károly címzetes főjegyző. A
majd két évig tartó sikeres közös munka
elismeréseként a „Polgármester Kitüntető Díját „
vehette át a jegyző úr.

 Az idősek hete keretében Szabóné Tholt Ter ézia
„Polgármester Kitüntető Díját” kapta elismerve azt
a munkát, amit az idősek szociális gondozása
területén az eltelt 25 évben a kezdetektől, az ÖNO
megnyitása óta folyamatosan végzett a
munkaidőben és azon túl is.

XXIIII.. AAMMAATTŐŐRR KKÉÉZZMMŰŰVVEESS
KKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSS

A Rigó József ÁMK szeretettel meghívja
Önt és kedves családját a  XII. Amatőr

Kézműves Kiállítás megnyitó
ünnepségére, melynek időpontja:

2009. október 17. 1500 óra,
helyszíne :

a Művelődési Ház.
A kiállítás 2009. október 17. és 23. között

várja a látogatókat, minden nap
900-1200 és 1300- 1900 óráig.

FOLYTATÓDIK A KÖTÉS-
HORGOLÁS TANFOLYAM

a Rigó József ÁMK Művelődési Házában!
Régi és új tagjainkat egyaránt sok szeretettel várjuk
szerdánként 16 és 18 óra között a Művelődési
Házban, hogy különféle újabb tech nikákat
sajátíthassunk el, így elkészíthessük lakásunk, vagy
öltözékünk díszeit, esetleg saját készítésű kötött,
vagy horgolt ajándékokkal lephessük meg
szeretteinket, barátainkat.
Nemcsak azokat várjuk, akik korábban már részt
vettek programunkon! Minden kit örömmel látunk,
akkor is, ha nem jártas ezen a területen, a
foglalkozás két vezetője, Lesták Sándorné (kötés)
és Virág Tiborné (horgolás) rövid idő alatt
mindenkinek megtanítja a technikák alapjait.
Az idei ősz első alkotónapja: 2009. október 21.,
szerda 16 óra

Fusion Dance
I. Országos Dance Universum Hip -Hap
Táncversenyen szerepelt községünk tánccsapata.
Kecskeméten a Messzi István sportcsarnokban
rendezték meg a hétvégén az I. Dance
Universum Táncversenyt, melyen a bugaci
gyermekek nagyon szép ered ménnyel
szerepeltek.
Gyermek duó kategória:
Csabai Vivien és Tormási Nikolett II. helyezés
(Fusion Dance Bugaci csoport)
Gyermek csoport kategória:
Fusion Dance Bugaci csoport II. helyezés
Csapattagok: Tormási Nikolett, Szécsényi
Nikolett, Csabai Vivien, Fekete Rebeka, Horváth
Rebeka, Csányi Klaudia, Szalai Bence
Tini szóló kategória:
Tormási Nikolett III. helyezés (Fusion Dance
Bugaci csoport)
A csapat következő megmérettetése november
14-én lesz, ismét egy országos versenyen, Vácott .

www.bugac.hu


Iskola-hírek
Zökkenőmentes kezdés után tanulóink jó tanulmányi
eredményeik mellett különböző versenyeken vettek részt.
Mindezekről az iskola megújult honlapján olv ashatnak az
érdeklődők. Köszönjük annak, aki érdeklődik,
figyelemmel kíséri az ÁMK honlapját, melyen nemcsak
az eseményekről, hanem intézményünk fontos
dokumentumait is olvashatják.
Különös élményben volt részük a negyedik osztályos
tanulóinknak szeptember  29.-én, akik az Apáczai
Tankönyv Kiadó szervezésében interaktív tanórán
vehettek részt és próbálhatták ki az interaktív tábla
nyújtotta új tanulási lehetőségeket.
Szeretettel várunk minden Szülőt október 19 -én 17
órától a fogadóestre. Mindenki személyesen
beszélgethet gyermeke tanulmányi munkájáról, iskolai
viselkedéséről a szaktanárokkal.
Nemzeti ünnepünket, október 22 -én 8 óra 30 –kor a
Művelődési Házban a 8. osztályos tanulók emlékező
műsorával tartjuk meg. Szeretettel várunk minden
érdeklődőt, aki velünk együtt szeretne emlékezni.
Őszi szünetünk október 24.-től október 30.-ig tart.
Szünet utáni első tanítási nap november 2.

Iskolavezetés
SSZZÜÜRREETTII BBÁÁLL

Az idei évben ismét megrendezésre került a szüreti bál.
Örömmel töltött el bennünket, hogy ismét sikerült  egy
szép hagyományt feleleveníteni.
 A délelőtt felvonulással kezdődött amely nem jöhetett
volna létre lovak és az ő gazdáik nélkül akiket az Abonyi
Imre lovasegyesület tömörít magába, köszönjük nekik a
fáradozásaikat. Külön köszönet a kocsin lévő zeneka rnak
akik önzetlenül és ingyen játszottak nekünk: Flóring
István, Seregély János, Forgó János.. Köszönjük még a
csikósok munkáját is valamint a Rendőrség segítségét is a
zökkenőmentes lebonyolításhoz.
 A délutáni program a művelődési ház mellett folytatódo tt
borutcával és kulturális műsorokkal. Láthattuk fellépni a
óvodásokat és az iskolásokat is, a népdalkört,  a
nyugdíjas tánccsoportot valamint az Árvalányhaj
néptánccsoportot is. Köszönjük a szereplőknek és a
felkészítőiknek is a szorgalmas munkát, külön köszönet
az ÁMK borutcában nyújtott leleményes szerepléséért.
Köszönet kézműves foglalkozásért valamint a
hangosításért Kósa Istvánnak és Ficsór Zoltánnak.
Este egy tartalmas vacsorát fogyaszthattunk el a
Szomjoltó Bt tálalásában. Külön köszönet Tóth
Bélánénak és csapatának, mert mi ugye nem szeretünk
krumplit pucolni.
 A napot bállal zártuk ahol hajnalig tartott a mulatozás
amihez a talpalávalót Karó Zoltán és zenekara
szolgáltatta, a csodálatos díszítést pedig Virág
Veronikának és segítőinek köszönhetjük. Sorsoltunk
tombolát is amit a szponzorainknak köszönünk, valamint
a teljesség igénye nélkül az egyéb segítségeket is
köszönjük: Seres Krisztina, Szalai István, Malom
Üzletház, Tormási József,  Seres István, Börcsök
Erzsébet, Szántó Albert, Vizhányó Imréné, Dora -Q Kft,
Orgovány és Vid. Takarékszövetkezet, Kefag Zrt, 75. sz.
Önkiszolgáló, Lovas Vendéglő, Flóring János és családja,
Bajáki Attila, Endre Imre, Fehér Vilmos, Ficsór Szi lvia,
Görög Gergő, Nagyné Újfalusi Ildikó, Csilla Virágbolt,
Képviselő testület tagjai, Polgármesteri hivatal és
karbantartói.
Végül köszönet azon tagjainknak, akik munkájukkal
segítettek.

Futóhomok Ifjúsági Egyeesület

Meghívó
22000099.. ookkttóóbbeerr 2299--éénn

17 órai kezdettel
Popper Péter  író,

pszichológus
előadást tart a

Művelődési Házban.
Az előadás témája:  FÁJ-E  MEGHALNI?

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk .
/Az előadás ingyenes!/

Szervezők
IDŐSEK HETE ÉS KÖSZÖNET.

2009. október 1-től október 4-ig tartott községünkben az
Idősek Hete  rendezvénysorozat.
-Október 1-jén az Idősek Világnapján Szabó László
polgármester úr köszöntötte az időseket és nyitotta meg a
hetet. 13 órától 17 óráig folyamatosan történt az ingyenes
vérnyomás, vércukor és testzsír szint  mérés, mint egy 80
főt mértek meg a Kecskeméti ÁNTSZ dolgozói  Dr.
Lehoczky  Károly főorvos úr vezetésével.
Orbán Béla egy szép verssel és paródiáival szórakoztatta
a megjelenteket, majd az eltett 25 évre emlékeztünk,
mivel október hónapban 25 éve, hogy  községünkben
megnyílt az Idősek Napközi Otthona. A megjelenteket
finom születésnapi tortával, üdítővel és gyümölccsel
kínáltuk.
- Október 2–án az Idősek Napközi Otthonában előadást
hallgattunk az egészséges életmódról, és az egészséges
táplálkozásról. Majd  az intézmény udvarában épült
idősek napi ajándékot adta át a polgármester úr az
időseknek, egy  szép pihenést,kikapcsolódást szolgáló
pavilont. Ez idő alatt megfőtt a finom pacal és
csirkepörkölt, s terített asztalhoz hívtuk az időseket és
vendégeinket. Étkezés után mulatsággal, tánccal
tölthették idejüket a szépkorúak.
- Október 3-án Óvodások köszöntötték az érdeklődőket,
majd Prof. Dr. Szűcs Attila tartott előadást
„párkapcsolatok időskorban”  témában az Idősek Napközi
Otthonában.
-  Október 4-én ökumenikus ünnepi szentmisével zárult a
hét, ahonnan lelki békét és megnyugvást nyerve
térhettünk haza.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
támogatták, segítették a hét rendezvényeit, nélkülük nem
tudtunk volna örömteli szép napokat teremteni.
Fontosnak tartjuk, hogy időseink évente néhány
alkalommal tudjanak igazán örülni, gondjaikról, bajaikról
megfeledkezni. Köszönjük a Polgármesteri Hivatalnak,
Nedelkovics Antalnak az almát, Csöndőr Józsefnek az
üdítő italokat, Bangó Máriának a zserbót, 75 -ös
önkiszolgáló boltnak a csirkecombot, Kálló Józsefnek és
családjának a pacalt, és hogy meg is főzték, Borics
Zoltánnak a poharakat, tálcákat, szalvétákat stb. Kósa
Istvánnak a hangosítást, Flóring Istvánnak a muzsikálást,
Fehér Róbertnek a kölcsön adott bútort, Cs itári Tíbornak
a bort. Külön köszönetet mondunk azoknak a
képviselőknek, akik a képviselői keretükből támogatták a
pavilon megépítését: Kovácsné Kiss Éva, Horváth Mária,
Dr. Szabó Gyula, Hojsza Ferenc, Bognár Mihály.
Kívánunk mindannyiuknak örömteli boldo g életet

Szalainé Őrző Emília        Szabóné Tholt Terézia
Szociális Szolgáltató Központ Idősek Napközi Otthona
                  vezető                                                vezető



Támogatási lehetőség
magánszemélyeknek,

vállalkozóknak!
Megjelent a 122/2009. (IX. 17.) FVM
rendelet az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.
A Kiskunok Vidékéért LEADER Akciócsoport
területén, így Bugacon, Bugacpusztaházán
támogatás vehető igénybe a helyi termékek
előállításához, piacra jutásának elősegítéséhez,
munkahelyteremtő vagy munkahely megtartó
beruházások megvalósítására.
Mit tekint a vonatkozó szabályozás helyi
terméknek?
Helyi termék: helyben előállított, helyben honos
vagy helyben megtermelt, előállított alapanyagból,
hagyományos és/vagy az adott térségre jellemző
technológiával, eljárással készült nem nagy üzemi
termék, feldolgozott termék.
Például helyi terméknek minősülhetnek a helyi
kisipar által hagyományos technológiával előállított
termékek: asztalos, kovács, kosárfonó
szőnyegszövő, bőrdíszműves, pék, tésztagyártó stb.
termékei. Feldolgozott helyi term éknek minősülhet:
a  helyi alapanyagokból előállított élelmiszerek;
tejtermékek, ivólevek, lekvárok, savanyúságok,
szárítmányok, őrlemények,  aszalványok, stb.
Kik pályázhatnak?
Mikro - kis - közepes vállalkozások, egyéni
vállalkozók, magánszemélyek (a
magánszemélyeknek a támogatás elnyerése esetén
egyéni vállalkozóvá kell válniuk!).
Támogatható tevékenységek: Eszközbeszerzés,
marketing;
Csak olyan eszközbeszerzés támogatható, amely
helyi termék előállításához kapcsolódik, és/vagy
helyi termék forgalmazására irányul.
Támogatás mértéke: legkevesebb 1 000 eurónak
megfelelő forintösszeg, legtöbb 15 000 eurónak
megfelelő forintösszeg.
Támogatás intenzitása:  65%
Elszámolható kiadások
Tradicionális eszközbeszerzés:  hagyományos,
újonnan kereskedelmi fogalomban nem kapható,
használt eszközök, gépek, berendezések
beszerzésének, felújításának, korszerűsítésének
költségei; - a fejleszteni kívánt tevékenységhez
kötődő tárgyi eszközök beszerzése; - egyéb
elszámolható kiadások;
- marketing kiadások:  hirdetések költségei,

kiadványok, szórólapok elkészítésének és
terjesztésének költségei; nyomdai
költségek;terjesztés költségei; fotó és grafikai
költségek, reklámfilmek elkészítésének és
terjesztésének költségei, kiállítások részvételi
költségei, promóciók költségei (ajándék tárgyak
készíttetése), helyi termék védjegy rendszerének
elkészítési költségei;

A támogatási kérelmek benyújtásának
határideje: 2009. október 31.
Bugac község Önkormányzata az érintettek
eredményes pályázása érdekében megszervezte a
helyben történő tanácsadást. A tanácsadó elérhető
október 15-étől, minden csütörtökön 9.00 órától a z
Agrárinformációs Irodában , ahol egyéb
mezőgazdasági pályázatokról is kaphatnak
felvilágosítást.
Kérjük, hogy a konzultációs igényt – a várakozás
elkerülése érdekében – előzetesen egyeztetni
szíveskedjenek a  30/415-6311 telefonon.

Szabó László Nagyné Bodor Zsuzsa
polgármester tanácsadó

KKEERRÉÉKKPPÁÁRR--

TÚRA
KISKUNMAJSÁRA

Bugac KSE kerékpártúrát szervez
október 24.-én /szombaton/
Kiskunmajsára.
Indulás Bugacpusztaházáról
/vasútállomás/ 10.00 óra
Bugacról /vasútállomás/ 10.30 -kor.
A teljes távolság 34 km.
Részvételi díj: 800, -Ft/fő, amely
tartalmazza Jászszentlászlón
elfogyasztandó virsli árát is.
Visszaindulás Kiskunmajsáról a 16.10-
kor induló menetrendszerinti
kisvonattal.
Az utazás árát mindenki saját maga
rendezi.
A menetjegy ára:
590,-Ft/fő/ A kerékpárokat a túra egyik
támogatója szállítja vissza a
vasútállomásra.
Jelentkezni lehet /14 év felettieknek/
október 20-ig:
06/20/5692709-es telefonszámon, vagy a
Polgármesteri Hivatal Titkárságán….

Kovács György


