
TISZTELT BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI
LAKOSOK!

- Településeinken, állami támogatással
elkészült a térfigyelő kamerarendszer! A
pályázatnak megfelelően már 17 kamera
működik a közterületeken. Tavasszal további
kettő kamerát szerelünk fel, így a temető
biztosan megfigyelésre kerül.
- A belterületi utcák aszfaltozása és a
park felújítása elnevezésű fejlesztéseink 2009
év végén elkezdődtek. A munkálatok, ahogy az
időjárás engedi folytatódnak! Végleges
állapotukat akkor nyerik el, addig
megértésüket kérjük!
- Tanyagondnoki állásra kiírt pályázat
lebonyolítása befejeződött. A  bugaci
Képviselő-testület 8 pályázó közül Szalai
Károlyt nevezte ki február 1-től.
- Településeinken a hulladékszállítást
végző Csongrádi Víz és Kommunális Kft. új
székhelyre költözött, elérhetőségei: 6640
Csongrád, Bercsényi u.39. tel.: 63/ 483-956 ,
fax: 63/571-620. A 2010 évi hulladékszállításra
vonatkozó tájékoztató lapzártánkig nem
érkezett meg, azt a szolgáltató rövidesen
eljuttatja az Önök postaládájába.
- A bugaci ravatalozóban elkészült e gy
állandó hangosítás, amely a nagylétszámú
temetések esetén jogos igényként jelentkezett!

Bugaci Önkéntes Tűzoltóság hírei

Az elmúlt másfél hét alatt három tűzesethez
riasztották a tűzoltóságot. Egy tűzeset Bugac
belterületén, egy külterületen, egy pedig
Erdőszéplakon történt. Önkéntes tűzoltó kollégáim
két tűzeset oltásánál segítették a hivat ásos
lánglovagok munkáját.
Kérjük, ha olyan tüzet észlelnek, melynek
eloltásával már nem boldogulnak, hívják a helyi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület ügyeleti számát, mely
06/30 253 83 95, vagy a hivatásos tűzoltókat.

Bugaci Önkéntes Tűzoltó Egyesület

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

2010. január-február

IN MEMORIAM KASZA ÁKOS

Megjelent, és a Művelődési házban
megrendelhető, Koltay Gergely: A
napba öltözött leány című rockopera,
2009 augusztus 20-ai  bugaci lovas
pályán megrendezett szabadtéri
előadásának DVD változata .

2010. évi
RENDEZVÉNYEINK

2010. MÁJUS 1..
MAJÁLIS BUGACPUSZTAHÁZÁN

/Település mellett lévő füves pá lya/

2010. MÁJUS 15.
IV. ABONYI IMRE FOGATHAJTÓ FESZTIVÁL

/Lovaspálya Bugac/

2010. JÚNIUS 26.
FALUNAP

 /Település Központja/

2010. AUGUSZTUS 6-7-8
NAGY KURULTAJ

/Bugaci Puszta/

2010. AUGUSZTUS 20.
SZENT ISTVÁN ÜNNEPE

/Szent István Park/

2010. SZEPTEMBER 11.
SZÜRETI FELVONULÁS, SZÜRETI BÁL

/Művelődési Ház/

2010. SZEPTEMBER 17-18-19.
SZENT MIHÁLY NAPI SOKADALOM

/Bugaci Puszta/

/Részletes programok a rendezvényt megelőző hetekben
fognak megjelenni az aktuális hírlevelünkben  és a
www.bugac.hu honlapunkon./
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www.bugac.hu


TTEELLEEPPÜÜLLÉÉSSŐŐRRÖÖKK
2010. január 4-től településeinken két-két

településőr lépett szolgálatba.
Név szerint: Szalai József,

Primusz Miklós /Bugacon/ és
Szabó László, Steiner Márton

/Bugacpusztaházán/.
Feladatkörükhöz tartozik Bugac –

Bugacpusztaháza értékeinek védelme, a gyanús
cselekmények megfigyelése, a körzeti rendőrök és a
polgárőrség munkájának támogatása  és minden olyan
feladat, amivel a munkáltatójuk az itt élő emberek
életminőségének javítása érdekében megbízza . A lakosok
és a Polgármesteri Hivatal közötti információáramlás
segítése. Arra kérünk mindenkit, hogy segítsék a
munkájukat és forduljanak hozzájuk bizalommal! A
program az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
támogatásával valósul meg.  A támogatás 2010.
december 31-ig szól, addig a településőrök minimálbérét,
annak járulékait és felszerelésüket az állam fizeti. A
képviselő-testületek rendkívüli ülésükön választották meg
a nevezetteket  a 8 bugaci és 3 bugacpusztaházi pály ázó
közül.

KÖSZÖNET….
Sok-sok segítő állt mellénk, hogy jó
hangulatban búcsúztassuk el az ó évet
és köszönthessük az újat. Most is a Rigó
József ÁMK biztosította a termet és
felszerelést. A péntekenként focizók
elkészítették a helyszínt. Virág
Veronika, Juhász Mária tanító néni,
Fekete Katalin tanító néni a terem
díszítését készítették el.

A szakács nénik a felszerelést adták és fogadták vissza.
Tormási Józsefné és Dóra Lajosné segítsége sokat
jelentett a számunkra. Ifj. Zelei Béla a fődíjjal támogatta
rendezvényünket.
Támogatóink:
Rigó József ÁMK, Abonyi Fogadó Tóth Zsolt , Aréna Könyv
és  Zeneszalon, Bugac Puszta Kft, Gazdabolt, Szabó Péter,
Szabó Péterné Szabó László polgármester, Berczeli István
polgármester, Bognár Mihály képviselő, Tóth Dániel
Segítőink:
Androvicz Jánosné, Antal Istvánné, Balogh Istvánné, Jázmin
Virágbolt, Ifj. Balogh Sándorné Szabó Mihály, Bencze
Lászlóné, Bencze Sándorné, Besze Károly, Borics Zoltán
Czinkóczi István, Csendes Jánosné, Deli Mihály, Falusi
László, Fazekas Zoltán, Fehér Lászlóné, Ferenczfi Mihályné,
Flóring Józsefné, Hojsza Ferencné, H. Pintér Andrea, Jókai
Jánosné, Juhász Ottó, Kántor Jánosné, Kecskeméti Anikó,
Kecskeméti Imréné, Kerekes Erzsébet, Kocsis András,
Korom Ibolya, Kovács Katalin, Kürtösi Imréné, Kiss –
Szabó Attila, Lovasné Sallai Mária, Németh Erzsébet,
Németh Mihály, Orbán Imréné, Rácz Sándorné, Seres
István, Szabó Csilla és Somogyi Szilveszter, Szabó József,
Szabó Zoltán, Szalai József , Szalai Károly, Szántó Albert ,
Szeleczkiné Horváth Anikó, Szelecz ki Sándor, Szűcs
Jánosné, Tapodi Mihály, Tóth Marianna, Szabó László, Tóth
Ottóné, Tóth Tamásné, Vass Mária, Vetró György, Zeleiné
Tóth Olga
Köszönjük támogatóinknak, segítőinknek és minden
résztvevőnek, hogy jelenlétükkel is segítették kulturált, jó
hangulatú szilveszteri mulatságunkat.

Berczeli Istvánné

KARÁCSONYI TÚRA
December 27-én vasárnap, hagyományteremtő
szándékkel karácsonyi túrát szervezett a Bugaci Községi
Sportegyesület.
A jókedvű túrázók 8:30 körül találkoztak a
vasútállomáson, ahol Csobot Zsuzsika jóvoltából a
felnőtteket forralt borral, a gyermekeket pedig teával
kínáltuk és megkóstoltuk a németországi karácsony
elmaradhatatlan mézes süteményét. Jókedvűen, sokat
beszélgetve sétáltunk a vasút mentén a Hittanya
érintésével egészen az ősborókásban lévő kilátóig, majd a
ménes istállóig. Utunk során több mint 10 zsák szemetet
gyűjtöttünk össze. A túrát 59 -en teljesítettük, a
legfiatalabb túrázónk 7 éves volt, a legidősebb pedig több
mint 60. A jó szórakozás mellett, Kiskunsági Nemzeti
Park helyi természetvédelmi őre és a Homokhátságon
dolgozó őrök vezetője Ludnai Tünde látta el a túrázókat
hasznos ismeretekkel.
Köszönjük mindenkinek a részvételt és Kovács
Sándornak, hogy a csapatot túra végén visszaszállította
buszával az állomásra. A résztvevők azz al váltak el, hogy
újra találkoznak márciusban. Reméljük, még többen
csatlakoznak hozzánk.

Községi Sportegyesület

BBeettlleehheemm,, BBeettlleehheemm ......
2009. december 18. és 23.  közötti napokban újra betlehemesek
járták a falut. Mentek oda, ahová hívták őket, és oda is  ahová
„csak” beengedték az örömhírt hirdető szegény pásztornépséget.
Köszönet és áldás szálljon a háziakra, s dicséret a
betlehemeseknek:
Illés Csaba - III. pásztor
Juhász Barbara - angyal
Lovas Norbert - I. pásztor
Petróczi Richárd - betyár
Tóth Ivett - angyal
Tóth Márk - II. pásztor
Deli Mihálynak pedig köszönet a segítségért, hogy eljuthattunk
Kiskunfélegyházára és Móricgátra is.
Szeretnénk, ha idén decemberben, még több otthonban tudnánk
hirdetni Megváltó Jézusunknak, a világosságnak, a fényne k
Földre születését.
Kegyelmekben gazdag, boldog újeszte ndőt kívánunk!

Varga Mihály


ÚÚJJÉÉVVII KKOONNCCEERRTT
2010. január 9-én a Községi

Gitáregyüttes különleges, meghitt
hangulatú koncertjével
köszöntöttük együtt az Újesztendőt
a Rigó József ÁMK Művelődési
Házában.

Köszönjük az együttes tagjainak, Feketéné Szűcs
Zsuzsannának, Fekete Zoltánnak, Juhász
Lászlónénak, Kürtösi Edinának, Mészáros
Andrásnak, Nagyapáti Ferencnek, Szemerédyné
Virág Rozáliának, Szemerédy Zoltánnak  és az együttes
vendégének Tar Sándornak  a felejthetetlen élményt! A
koncert hangosítását Kósa István vállalta, köszönjük
segítségét, valamint köszönetet mondunk mindazoknak,
akik segítettek minket a szervezés és a lebonyolítás
során!

Virág Veronika



KKAARRÁÁCCSSOONNYY aazz ÖÖNNOO--bbaann
Ritkán adunk hírt az intézményben történő eseményekről,
most azonban szeretnénk tudatni, hogy mitől szép és
tartalmas az itt lévők élete. Bemutatunk egy hónapot, ami
a mindennapi feladatok és teendőkön túl történik.
December hónapban sok szép élményben volt részük az
időseknek.
December 4-én a Mikulás érkezett hozzánk, amire már
előző napokban készültünk, tanultuk az éneket, amivel
fogadtuk a Mikulást és kísérőit. A Mikulás sok szép és
mókás dolgot mondott név szerint mindenkinek és
nagyon szép, tartalmas csomaggal ajándékozta meg az
otthon tagjait, dolgozóit. Ezért  az alkalomért a
Futóhomok Ifjúsági Egyesületnek tartozunk köszönettel,
hiszen évek óta rendszeresen Ők gondoskodnak rólunk.
8-án karácsonyra felkészítő református istentiszteleten
vehettünk részt az otthonban Faragóné Bencsik Dóra
lelkésznő által, aki kéthetente rendszeresen jön hozzánk.
14-én de. Luca napi megemlékezést tartott Varga Mihály.
14-én du. római katolikus szentmisét mutatott be a
napköziben Kalló Krisztián atya, aki havi
rendszerességgel jön az idősekhez.
21-én a Betlehemesek műsorában gyönyör ködhettünk,
szintén Varga Mihály vezetésével.
23-án tartottuk az Idősek Napközi Otthonában a
karácsonyi ünnepséget, ami a hagyományoknak
megfelelően kezdődött. Délelőtt csendes halk zene
mellett szaloncukrot kötözgettek a nénik, amit közel húsz
éve rendszeresen Dr. Schröder Zsuzsanna háziorvostól
kapunk. Dél körül már elkészült a szép karácsonyfa,
akkor énekkel, versekkel köszöntöttük és az ünnepi
asztalnál elfogyasztott ebéd után kezdődött az igazi
ünnep.
14 órakor református istentisztelettel sok énekkel,
orgonán kísért Papp István, a tiszteletes asszony
vendégeink tiszteletére németül is elmondta a karácsonyi
igét.
Ezt követően Kertész Dagmar vezetésével községünkben
élő németek, kedveskedtek az időseknek. Hannelore
Abraham, Elfi Erak, Roswitha és Erich Keller, Eckhard
Zöller magyarul tanultak meg énekeket, verseket és olyan
szépen, olyan szeretettel adták elő, hogy a meghatottság
könnyeit csalták ki idős és fiatal szeméből, majd maguk
készített ajándékokkal örvendeztették meg az időseket.
Egy német házaspár Jörg Roth és felesége Birgit szintén
régi támogatóink, ők is szép ajándékokat és sok -sok teát,
süteményt hoztak az ünnepre, amihez magyarul mondták
el jókívánságaikat.
Majd a Nagycsaládosok Bugaci Egyesülete nevében
mondott köszöntőt Berczeli Istvánné  Évike és
megajándékozta a közösség minden tagját régi jó
szokásához híven.
Ezután közösen fogyasztottuk el a karácsonyi be iglit és
teát, örülve ajándékozó és ajándékozott, mert itt a
levegőben volt az öröm, mindenki érezte a karácsonyi kis
Jézus közelségét.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
hozzájárultak az idősek ajándékozásához, köszöntéséhez,
örömszerzéséhez.
Kívánunk mindannyiuknak Boldog Új Esztendőt,
munkájukban és magánéletükben sok sikert.
Szociális Szolgáltató Központ
 vezetői és dolgozói

HÍREK A MŰVELŐDÉSI HÁZBÓL
Ismét nagy sikerű programokkal várta a  Rigó József
ÁMK Művelődési Háza az érdeklődőket.
2009. december 22-én Karácsonyváró ünnepséget
tartottunk a Művelődési Házban. Vendégeinknek a
nagycsoportos óvodások egy karácsonyi öss zeállítással
kedveskedtek Kovács Sándorné és Palotás Istvánné óvó
nénik vezetésével. Meghitt perceket szereztek
vendégeinknek az Általános Iskola furulya csoportjának
tagjai, akiket Jankovszky Zoltán készített fel, valamint az
5. osztályos tanulók, akik Fazekas Szilvia és Preiszné
Bene Mónika tanár nénik segítségével készültek az
ünnepségre, munkájukat Kovács Nóra, Feketéné Papp
Éva valamint Szűcs Tibor segítette. Vendégeink voltak a
kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium diákjai, akik
Rosta Eszter tanárnő vezetésével karácsonyi énekeket
adtak elő. Az ünnepség idején betlehemesek is
ellátogattak hozzánk. A Kálmán Lajos Népdalkör ünnepi
dalcsokorral köszöntötte a megjelenteket, a
Nyugdíjasklub képviseletében Lesták Sándorné szavalatát
hallgathattuk meg, az ünnepséget pedig Varga Miske
kiscsoportos óvodás ünnepi köszöntője zárta. Ezúton is
szeretnénk megköszönni a fellépőknek és a
felkészítőknek, hogy szabadidejükben, időt és energiát
nem sajnálva dolgoztak azért, hogy méltóképpen
készülhessünk egyik legszenteb b ünnepünkre. Köszönjük
Kósa Istvánnak a hangosítást, valamint mindazoknak a
segítséget, akik közreműködtek az előkészületekben!
2009. december 23-án karácsonyi kézműves
foglalkozást tartottunk a Rigó József ÁMK Művelődési
Házában, ahol karácsonyi falidísz t készítettünk a
gyerekekkel. Köszönjük a program előkészületeiben
nyújtott segítséget a Polgármesteri Hivatal
karbantartóinak!

Virág Veronika

AMI AZ ELŐZŐ SZÁMUNKBÓL KIMARADT….

A bugaci Óvoda Szülői Közössége sajnálattal szembesült
azzal, hogy az óvodai jótékonysági bál támogatói közül
kimaradt

BERCZELI ISTVÁN és neje
Palotás Ildikó és Fricska László

/MALOM ÜZLETHÁZ/
Elnézésüket kérve, ezúton köszönik me g az önzetlen
támogatásukat.

Ferencziné Csomor Mariann

PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII FFEELLHHÍÍVVÁÁSS

A Bugaci „Futóhomok” Ifjúsági Egyesület pályázatot
hirdet

 elnöki,
  elnökhelyettesi,
  titkári,
 gazdasági felelős

tisztségeinek betöltésére.
Olyan 18. életévüket betöltött pályáz ókat várunk, akik:
 Ambíciózusak, tettre készek
 Tenni akarnak a fiatalokért
 Fontosnak tartják a hagyományok ápolását
 Tevékenyen részt vállalnának a falu  kulturális
     rendezvényeiben
 Megvalósítható,kreatív ötletekkel rendelkeznek
Pályázat benyújtható: 2010. március  31-ig /Bugac Béke u. 27. /





A Rigó József ÁMK Általános Iskola
Szülői Közössége
FARSANGI  BÁLT

rendez

2010. február 20-án 19,00 órai kezdettel
az iskola tornacsarnokában

Vendégfogadás 18,30-tól egy pohár pezsgővel

A műsorban fellépnek:
Általános Iskola Társastáncosai

Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézmény N éptáncosai
Capoeira Csoport

Modern Tánc Csoport

Vacsora:
Pecsenye leves

Birkapörkölt sós burgonyával
Marhapörkölt  galuskával

Savanyúság
Házi rétes

A zenét Seregély Jácint és zenésztársa biztosítja

A bál bevételét az iskolás gyermekek fejlődését, tanulását szolgáló eszközök
vásárlására fordítjuk.

A helyben vásárolt itallal is a Szülői Közösséget támogatják .

Belépőjegy vacsorával: 2500, -Ft
Pártolójegy:500,-Ft/db

Jegyek kaphatóak :
2010. február 08-tól az iskolában Görög Judit élelmezésvezetőnél,  a Kicsi Manó

eszpresszóban, Csilla virágboltban és a Krisztina butikban.

Mindenkit sok szeretettel várunk!
Rigó József ÁMK Általános Iskola

Szülői Közössége


