
TISZTELT BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI
LAKOSOK!

A 2010-es esztendőre tervezett beruházásaink
megvalósításával a múlt évben elképzelt ütemterv
szerint haladnak Önkormányzataink és a
közreműködő egyesületeink. Április végén, május
elején három projekt – belterületi útépítés,
játszóterek építése, bugaci park felújítá s –, került,
kerül lezárásra. A következő projektek
megvalósítása szempontjából fontos ez, hiszen nagy
adminisztrációs terhet jelent a több beruházás
egyidejű bonyolítása. Ezek tudatában, a végleges
építési engedély megérkezése és a kivitelezői
szerződés megkötése után, május elején indul az
óvoda bővítése és felújítása, amely várhatóan június
végére fejeződik be. Az eredményesen lezajló
közbeszerzési eljárás után júliusban kezdődhet a
piaccsarnok építése és ezzel párhuzamosan, még a
nyáron elkezdődik a bugacpusztaházi hivatal
melletti régi épület felújítása, közösségi térré
alakítása és a pusztaházi park megújítása.

Nagy erőkkel zajlik az augusztus 6 -7-8-án,
Bugacon megrendezésre kerülő, minden idők
legnagyobb hagyományőrző rendezvényének a
Nagy Kurultáj 2010 Bugac szervezése. Annak
érdekében, hogy ez a külföldi médiában is
megjelenő rendezvény az erkölcsi elismerésen felül,
anyagi hasznot is hozzon a településeinknek, 100
%-os önkormányzati tulajdonban lévő Kft.-t
hoztunk létre, Bugaci Községgazdálkodási Kft.
néven. A rendezvény hosszú távú jövőjét és a
bevételek realizálását szolgálja, hogy a rendezvény
bonyolítását ez a Kft végzi. Ennek érdekében a
Felügyelő Bizottság és a Társult Képviselő Testület
100 %-os betekintést kap a kötendő szerződések, a
bevételek és a kiadások tekintetében.
A gazdalkodaskft@bugac.hu  e-mail
címen, valamint a Hivatal telefonszámán (06/76
575-100) munkaidőben Bálint Melindánál vá rjuk
mindazok jelentkezését, akik

- szálláshelyet adnának ki (már engedéllyel
rendelkezők),
- szálláshelyet adnának ki (engedéllyel még nem
rendelkezők),
- társadalmi munkában segíteni kívánnak,
- vendéglátásban kisegítőként fizetésért munkát
vállalnának.
Egyéb információkat a kurultaj.com honlapon
találnak az érdeklődők.

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
2010. április

MAJÁLIS BUGACPUSZTAHÁZÁN
2010. 05. 02.

Megnyitó
10:00-17:00-ig csúszda és ugráló vár
11:00 -Igény szerint kézműves foglalkozás

gyerekeknek, felnőtteknek
12:30-13:30-ig -„Jó ebédhez szól a nóta”
                              amatőr szereplőkkel.
14:00 -Mazsorett csoport bemutatója
16:00 -Stefanusz Kiadó Kft. / Dupla Kávé/

szórakoztató műsora
„Abonyi Imre Fogathatjó Egyesület” – póni

fogataival fogatozás – kocsizás / Egész
napos/

A Futóhomok Ifj. Szervezet irányításával játékos
ügyességi foglalkozások / Egész napos /

19:00 -Vándormuzsikus /Gulyás László/
Kéziszővésű rongyszőnyegek bemutatója (helyi

termék) / Egész napos/

Berczeli István

AVATÓ ÜNNEPSÉGEK!
A Nagycsaládosok Bugaci Egyesületének
gondozásában, Önkormányzataink támogatá sával
megépültek a már sokak által várt játszóterek!
Ünnepélyes avatásukra 2010. május 9.-én
vasárnap kerül sor. Bugacpusztaházán 10 órakor,
Alsómonostoron 11 órakor avatjuk a játszóteret!

Május 9.-én Alsómonostoron, a
játszótéravatással egybekötve, 9 órától

nyárköszöntő ünnepet tartunk!
Olyan maximum 12 fős, kispályás futball csapatok
jelentkezését várjuk (egyszerre legfeljebb kettő igazolt
játékos lehet pályán), akik nem csak labdarúgásban,
hanem kakas pörkölt főzésben is meg kívánják méretni
magukat. Ezen két versenyszám együttes eredménye adja
a végső győztest!
Természetesen családokat és baráti társaságokat is
várunk, ők is készíthetnek bográcsos ételeket!
Az ebédet 13:00-ra tervezzük!
A gyerekeket 10 órától kézműves foglalkozásokkal
várjuk!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk !

Szabó László             Berczeli István

XVI. évf. 3. sz.

gazdalkodaskft@bugac.hu


VÁLASZTÁS 2010.

EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁS

BUGAC: 2320 fő választópolgár, szavazáson
megjelentek száma: 1349 fő
Lezsák
Sándor

FIDESZ-
KDNP

Csernus
Ferenc
MSZP

Gyöngyösi
Márton

JOBBIK

Dr.
Csernus
Tibor
MDF

001 383 48 126 12
002 401 45 92 12
003 26 2 10 3
004 108 14 32 11
Összesen: 918 109 260 38

BUGACPUSZTAHÁZA: 247 fő választópolgár, a
szavazáson megjelentek száma: 138 fő

Lezsák
Sándor
FIDESZ-

KDNP

Csernus
Ferenc
MSZP

Gyöngyösi
Márton
JOBBIK

Dr.
Csernus

Tibor
MDF

001 69 16 49 4

TERÜLETI LISTÁS VÁLASZTÁS

BUGAC: 2320 fő választópolgár, szavazáson
megjelentek száma: 1349 fő

001 002 003 004 Összesen
CIVIL
MOZGALOM

4 4 2 8 18

JOBBIK 120 81 9 27 237
LEHET MÁS
A POLITIKA

35 23 0 10 68

MSZP 41 42 2 11 96
FIDESZ-
KDNP

371 399 25 107 902

MDF 7 4 3 3 17

BUGACPUSZTAHÁZA: 247 fő választópolgár, a
szavazáson megjelentek száma: 138 fő

001
CIVIL MOZGALOM 1
JOBBIK 48
LEHET MÁS A POLITIKA 1
MSZP 16
FIDESZ-KDNP 70
MDF 2

Kötés-horgolás
A tavasz beköszöntével véget ért a kötés

horgolás tanfolyam a Művelődési Házban.
Köszönjük Lesták Sándorné és Virág Tiborné

segítő, önzetlen közreműködését, és bízunk abban,
hogy ősszel újrakezdjük a közös alkotómunkát!

Virág Veronika

Újra Baba-mama klub a Rigó
József ÁMK  Művelődési

Házban!
Tavaly tavasszal baba-mama klubot indítottunk a
Művelődési Házban. Az ott töltött idő alatt gyakran
énekeltünk német dalocskákat, vendégeink vol tak az
óvónénik, akik a bölcsödével kapcsolatos kérdésekre
válaszoltak, mondókákat tanultunk, együtt tornáztak
babák és a mamák, valamint ellátogattunk a Ciróka
Bábszínház babáknak szóló előadásaira is.
A babák egy része felcseperedett, viszont a megkezdett
hagyományt folytatni szeretnénk. Ezért újra várjuk
minden csütörtökön délelőtt 10 órától  a Művelődési
Házba azokat az anyukákat, akik kisbabáikat,
gyermekeiket szeretnék közösségbe vinni, ahol egy kis
időre együtt játszhatnak a ki csik, beszélgethetnek,
tapasztalatot cserélhetnek az anyukák. Bár a baba-mama
klub a korosztályi sajátosságoknak megfelelően
leginkább 1-3 éves korú gyerekeknek jelenthet „együtt
játszást”, ismerkedést, de természetesen szeretettel várjuk
azokat az anyukákat is, akik kisebb babájukkal jönnének
hozzánk kikapcsolódni!

Virág Veronika

Battonyán jártunk…
A Nagycsaládosok Bugaci Egyesülete
ruhaadománnyal segített a battonyai

nagycsaládosoknak.
Egyesületünk családjai nagy igyekezettel fogtak a
gyűjtéshez. Szomszédaik, ismerőseik is besegítettek.
Nagy mennyiségű, jó minőségű ruha szaporodott
össze. Szállításban az Önkormányzat segített.
Köszönjük családjainknak, segítőknek,
Önkormányzatnak, Czakó Tibornak, Antal Istvánné
Orsikának, Falusi Lászlónénak, hogy az ajánd ékunk
célba ért. Megérkezve örömmel fogadtak és
köszönetüket fejezték ki segítségünkért. Egy kis
boldogságot éreztünk, hogy mi is tudtunk segíteni.

„A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja,
A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad
belőle”

Berczeli Istvánné

KÖSZÖNET…
„Utolsó napig és hajszálig

                                   Gyermek -szemmel
                               Nézni a világot.”

(Ady Endre: Az örök gyermekség)

Köszönet az alsómonostori játszótérért!
A hétköznapjainkat, a megszokásainkat új színfolttal
gazdagította községünk: gondos emberek, gyermek eink
játékának legnagyobb örömét építették fel, a
JÁTSZÓTERET. Hálásak vagyunk, s szeretnénk
köszönetet mondani falunk polgármesterének, a hivatal
dolgozóinak és a Nagycsaládosok E gyesületének, akik
anyagi segítségükkel és kétkezi munkájukkal
hozzájárultak ahhoz, hogy ez a játszótér nap mint nap
boldogságot szerezhessen csemetéinknek, hozzájárulva
egészséges, kiegyensúlyozott fejlődésükhöz.

Kovács László
 az alsómonostori szülők/nagyszülők nevében



AA RRIIGGÓÓ JJÓÓZZSSEEFF ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS
MMŰŰVVEELLŐŐDDÉÉSSII KKÖÖZZPPOONNTT

szeretettel meghívja
Önt és kedves családját
2010. május 22-én

/szombaton/
16 órakor kezdődő
HÉTSZÍNVIRÁG

elnevezésű programjára a bugaci
Művelődési Házba!

Születésnap az ÖNO-ban…

Ritka esemény az Idősek Napközi
Otthonában, hogy valaki közel egy
évszázados születésnapot ünnepelhessen.
2010. április 12-én Seregély Sándorné Esztike
nénit ünnepeltük a 95. születésnapja
alkalmából, aki jó egészségnek és csodálatos
szellemi frissességnek örvend. A születésnapi
megemlékezés Római Katolikus szentmisével
kezdődött, amit Kalló Krisztián atya mutatott
be az Idősek Napközi Otthonában. Ez egy
hálaadó és köszöntő szentmise volt, ahol jelen
volt Szabó László községünk polgármestere,
Esztike néni háziorvosa Dr. Szabó Gyula és a
szűk család
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik segítették széppé és gazdagabbá tenni az
ünnepet.

Szabóné Tholt Terézia

EGÉSZSÉGNAP BUGACON A
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

2010. május 27-én
9-14 óráig

Ingyenes hallás állapot felmérés
/bejelentkezés: 76/401-238 /

Ingyenes szemészeti vizsgálat
/bejelentkezés: 70/323-77-15 /

Lágylézeres keringésjavító kezelés: fejfájásra,
szédülésre, fülzúgásra   3000 Ft/fő

/bejelentkezés: 20/914-46-15

Számítógépes érrendszeri állapotfelmérés
 2000 Ft/fő

Dr. Voll féle elektro akupunktúrás belső szervi
állapotfelmérés   2000 Ft/fő

/bejelentkezés: 20/414-40-57-es számon

Koleszterin és vércukor mérés  500 -500 Ft/fő

2010. JÚNIUS 5-ÉN /SZOMBAT/
15.00 ÓRAI

KEZDETTEL
a

BUGACI TORNACSARNOKBAN

SINKÓ SÁNDOR
TANÍTÓ BÁCSI, ISKOLAIGAZGATÓ

HALÁLÁNAK 30. ÉVFORDULÓJA
TISZTELETÉRE EMLÉKEZŐ MŰSORT

SZERVEZÜNK.
SZERETETTEL VÁRJUK VOLT

TANÍTVÁNYAIT, S A
MEGEMLÉKEZŐKET…

Rigó József  ÁMK

SEGÉDESZKÖZÖK ÉRKEZTEK AZ
IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONÁBA.

Már több alkalommal segített intézményünk
idősein, gondozottjain Jakob Anna, akit
Pannika néven ismerhettünk meg a 2004 -ben
megjelent, életútját leíró könyve alapján a
községi játszótér átadásával egy időben. A
játszótér létrejöttét is Pannikának
köszönhetjük, Ő segítette Svájcból az európai
szabványnak megfelelő játékok megvételét
falunknak. Ő az, aki szívesen segít és támogat
más módon is. Az Idősek Napközi Otthonát is
többször  meglátogatta családjával, és
kedvesen elbeszélgetett a gondozottakkal.
Ilyenkor megfigyelte, hogy mivel tudna még
segíteni, mire van szükség a mindennapokban.
Néhány évvel ezelőtt kaptunk tőle sok szép
ágyneműt, takarót és ruhákat. Másik évben
szemüvegeket, szemüveg kereteket, és tokokat,
és rengeteg ceruzát. 2009 -ben kerekes
székekkel ajándékozta meg intézményünket,
amik nagy segítséget jelentenek a
szakrendelésre szállításnál a tanyagondnoki és
a falugondnoki szolgálatnak. Ez év április
hónapjában férjétől Jakob Hansuelitől vehettük
át Szabó László polgármester úrral a nagyon jó
állapotban lévő, szinte új kerekes székeket,
kerekes járókákat és még sok -sok hasznos
eszközt, ami a gondozási munkánkat segíti, az
idősek közlekedését könnyíti , és
komfortosabbá teszi a mindennapjaikat.
Ezúton is köszönetet mondunk Jakob Annának
és családjának, hogy községünket és az
idősgondozást támogatja, segíti. Kívánunk
nekik jó egészséget .

Szabóné Tholt Terézia




