
TISZTELT BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI
LAKOSOK!

2010. június 26-án rendeztük meg községünkben
a Falunapot. A kedvezőtlen időjárás ellenére egy
napra nyüzsgő központtá változott Bugac
főutcája. Köszönjük településünk lakosainak,
hogy az esős idő mellett is ig azi közösségként
kitartottak, részvételükkel megtisztelték a
Falunapot, ezáltal a szervezésben részt vevő
emberek munkáját.

Versenyeink eredményei:
Sakkverseny
Alsó tagozatos korcsoport:

1. helyezett: Szalai Tamás
2. helyezett: Csányi Dávid
3. helyezett: Csányi Gábor

Felső tagozatos korcsoport:
1. helyezett: Tóth Tibor
2. helyezett: Szabó Péter

Felnőttek versenye:
1. helyezett: Kocsis András
2. helyezett: Juhász Károly
3. helyezett: Tholt János

Köszönjük a verseny lebonyolí tását Juhász Károlynak!

Pörköltfőző verseny
1. helyezett: Balogh István
2. helyezett: Idősek Napközi Otthona
3. helyezett: Nagycsaládosok Bugaci Egyesülete -

Fazekas Zoltán
A pörkölteket elbíráló zsűri tagjai voltak: Ber czeli István,
Bugacpusztaháza polgármestere, Flóring Lászlóné,
Barabás Zsigmond, testvértelepülésünk Szentábrahám
polgármestere és kedves felesége, valamint Dr. Szabó
Gyula.
Köszönjük a verseny lebonyolításában nyújtott segítséget
Görög Juditnak és Szalai Károlynak! Minden nevezőnk
egy gyönyörű kötényt kapott emlékbe a versenyről, amit
Plattner Éva és párja ajánlottak fel. Köszönjük!

Strandfoci verseny
1. helyezett: Önkormányzat csapata
2. helyezett: „IFI” csapat
3. helyezett: Lovas Étterem csapata

Legjobb mezőnyjátékos: Leonhardt Róbert
Legjobb kapus: Kovács Klaudia

Gólkirály: Mellár Zsolt és Seregély Zsolt

Köszönjük a verseny előkészítését, lebonyolítását,
megszervezését Szabó Józsefnek, Kovács Györgynek,
Bálint Dezsőnek, Szabó Lászlónénak! Hogy a vállalkozó
kedvű focisták lába puha talajon rúgja a gólokat,
segítséget kaptunk Sutus Jánostól és ifj. Tholt Jánostól.
Köszönjük!

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. július

Akiknek köszönettel tartozunk:
Kósa Istvánnak, akinek rendezvényünk kifogástalan
hangminőségét köszönhetjük.

Font Ervinnek, aki egész nap konferálta
rendezvényünket.
Kaló Krisztián atyának, aki ünnep i szentmisét celebrált
Falunapunk alkalmából.
Az iskola vezetőségének, Görög Juditnak és a Napközi
Otthonos Konyha dolgozóinak, akik idén is ízletes ebédet
készítettek nekünk.
Szatmáriné Sándor Olga, Gyukics Miklósné, Palotás
Istvánné, Rácz Margit óvó néniknek, valamint Feketéné
Papp Éva, Juhász Mária, Fekete Katalin és Kanyó Renáta
tanár néniknek, Varga Mihályné Székely Emesének,
Juhász Dora Péternének és Végvári Andrásnénak, akik
segítségével egész nap kézműves foglalkozásokon
vehettek részt a gyermekek.
Kiskunfélegyháza Város Tűzoltóinak, akik bemutatták az
érdeklődőknek, hogy milyen eszközökkel védenek
minket.
A Bugaci Polgárőr Egyesületnek, a Bugaci Önkéntes
Tűzoltóegyesületnek, a bugaci körzeti megbízottaknak és
a településőröknek, akik biztonságunkról gondoskodtak.
Az Abonyi Imre Fogathajtó és Lovassport Egyesület
tagjainak, akik lehetővé tették, hogy vendégeink
lovasfogattal kocsikázhassanak községünk utcáin.
Varga Mihálynak, akinek szervezésében népművészeti
vásár kísérte programunkat a Helytörténeti Gyűjtemény
udvarán.
A Nagycsaládosok Bugaci Egyesületének, amiért az
ínycsiklandó palacsintát sütötték nekünk egész nap
rendületlenül.
Köszönjük a Polgármesteri Hivatal karbantartóinak és a
közcélú munkaprogram keretében dolgozóknak, hogy a
rendezvény elő és utómunkálataiban, és a nap során
felmerülő nem csekély feladat elvégzésében
számíthattunk rájuk.
Köszönjük továbbá a sok munkát, és a segítőkész
hozzáállást a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak,
Mészáros Andrásnénak és családjának, Tóth
Mariannának, Uredat Dagmarnak, külön köszönet Virág
Veronikának a Művelődési Ház vezetőjének.
Köszönjük támogatóinknak:
Idén különleges előadással zárult a Falunapi program. A
Bugaci Tanyaszínház előadásában láthattuk az „Ez
tényleg szerelem (?)” című darabot, melyet le lkes bugaci
amatőr színjátszóink mutattak be elsöprő sikerrel. Ezúton
tolmácsoljuk a szereplők köszönetét azért az elismerésért,
szeretetért, amit a közönségtől kaptak és a mai napig
kapnak. A nagy érdeklődésre való tekintettel, sok ember
kérésének tesznek eleget azzal, hogy megismétlik az
előadást, melynek legvalószínűbb időpontja szeptember
17-e, péntek este, amikoris a Szent Mihály -napi hétvége
nyitásaként  állnának újra színpadra Bugacon.
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Színjátszóink, akikre büszkék vagyunk:
Kovács György, Ficsór István, Manga Aranka, Kerekes
László Zoltán, Borics Krisztina, Dávidné Borics Andrea
Dávid Ervin, Miklovicsné Köhler Helga , Ferencfiné Gál
Zsuzsanna, Sallai Mária, Vajda Klaudia, Rehák Barbara,
Bajáki Anita, Falusi Zsanett, Falusi Henrietta, Szabó
Gabriella, Tóth Adrienn, Lovas Norbert, Gulyás Istvánné,
Tóth Márk, Szabó László, H. Pintér Andrea, Varga
Mihály, Válik László, Mondok Roland, Kovácsné Vera
néni, Endre Gábor
A darabot írta, rendezte, díszletét, zenéjét összeállította:
Kovácsné Kiss Éva és Tóth Mari anna.
Az előadás és a falunap támogatói:
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat , Köhler Fodrász
Szalon, Izsáki Házitészta Kft. , AVIFORM
Baromfikereskedelmi Iroda, Szűcs Ferenc Gábor
irodavezető,
Lovas Vendéglő: Fehér Róbert és családja , Orgovány és
Vidéke Takarékszövetkezet, DunaAszfalt Kft., Csilla
Virág és Ajándékbolt

Köszönet a segítségért: Szeleczki Sándornak, Tóth
Mihálynak és a Polgármesteri Hivatal karbantartóinak, a
Rigó József ÁMK-nak, Herbály Lilinek, Kósa Istvánnak,
Vaska-Potharn Attilának és Nyúzó Edinának!

Az előadás alatt gyűjtést szerveztünk az árvíz miatt nehéz
helyzetbe került emberek számára . Az így összegyűlt
30500 ft-ot önkormányzatunk eljuttatja az
árvízkárosultak megsegítésére.
Még egyszer köszönjük a sok erőfeszítést mindazoknak,
akikkel együtt dolgoztunk az idei falunap sikeréért!

Szervezők

AZ ELTELT IDŐSZAK NA GYOBB
PROGRAMJAI EGYESÜLETÜNK
ÉLETÉBEN…

2010. május 29-én segítettük a Családi és Gyermek
napot, amely közös megrend ezésben valósult meg.
Egyesületünk palacsintasütő versennyel járult hozzá a
nap programjához. Alapanyagot és díjat egyesületünk
családjai biztosították, tejet Bognár Mihály adta a finom
palacsintához. Tölteléket az anyukák hozták. Június 21 -
én fogadtuk testvértelepülésünkről érkező vendégeinket,
akik egy hetet töltöttek nálunk. Mindannyian azoknál a
családoknál kaptak helyet, ahol már jó, baráti kapcsolat
alakult ki. Június 26-án a Falunapon együtt ünnepeltünk,
ahol egyesületünk anyukái egész nap sütötték a
palacsintát, amit mindenkinek , gyermekeknek,
felnőtteknek, vendégeknek térítésmentesen kínáltunk,
aminek igen nagy forgalma volt. Az alapanyagot Balogh
Istvánné és családja, Kántor Jánosné, Németh Mihályné
Klárika és Bognár Mihály biztosította. Sok száz
palacsinta készült egész nap. Vendégeinknek, és
egyesületünk családjainak Fazekas Zoltán főzött finom
pörköltet amihez a húst a  Polgármesteri Hivatal
biztosította. Köszönjük minden segítőnknek,
támogatónknak.
Július 2-án Balatonszárszón töltöttünk egy hoss zú
hétvégét. A részvételi díjat 2100 Ft/fő/éjszaka a családok
fizették, az út költségeit az egyesület vállalta magára.
Azok a családok, akik ezért a pénzért többet vártak nem
volt felhőtlen a pihenésük, akik viszont megbékéltek
helyzetükkel jól érezték mag ukat. Köszönet
mindazoknak, akik valamely programunkat is segítették,
velünk együtt örültek annak a lehetőségnek, ami
megadatott. Kívánunk még a nyárra jó pihenést és
tartalmas kikapcsolódást.

Berczeli Istvánné

Értesítjük…

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek szüleit, hogy a

gyermekekre járó egyszeri támogatás
(gyermekenként 5800 Ft)  kifizetése

2010.  július  21-én  (szerda)  9-12 óráig.
a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és

Gazdálkodási Csoportjában történik.

Hegedűs Istvánné

Tisztelt Szülők!
Az ingyenes tankönyvtámogatáshoz az igazolásokat
(gyermekvédelmi határozat, nagyc saládosok esetén
családi pótlék igazolás, beteg gyermek esetén
orvosi igazolás) a Rigó József ÁMK Általános
Iskola gondnokságára legyenek szívesek eljuttatni
2010. július 31-ig.
Abban az esetben, ha az igazolások nem lesznek
bemutatva: a könyvcsomagokat teljes áron kell
értékesíteni az érintettek részére.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy azon tanul ók
akik még nem hozták vissza az ingyenes
tankönyveket, legyenek szívesek mihamarabb
eljuttatni az iskolába.

Rigó József ÁMK Általános Iskola

„LEGSZEBB PORTA”
Ez év augusztus 20-án is díjazzuk településeink
legszebb portáit. A tavalyi gyakorlatot szeretné nk
folytatni bízva abban, hogy a döcögős kezdet után
megjön a lelkesedés, és az Önök ajánlásával,
segítségével találjuk meg 2010 legszebb portáit, így
a végeredmény valóban az itt élők véleményét fogja
tükrözni. Ezért kérjük a kedves lakosokat, 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,
bugacpusztaházi, alsómonostori, Aladár -hegyi
portákra!

Szabó László, Berczeli István

FELHÍVÁS
2010. augusztus 6-8-ig Bugac telelpülésen
megrendezésre kerülő KURULTAJ 2010
rendezvényre várjuk mindazok jelentkezését, akik
önkéntes, társadalmi munkában szeretnének részt
venni a rendezvény sikeres lebonyolí tásában. A
feladatok kiosztását július 26-án kezdjük meg.
Jelentkezni személyesen a Polgármesteri
Hivatalban Bálint Melindánál vagy telefonon a
06-76/575-106; 06-70/540-79-41 –es számokon
lehetséges.



MEGHÍVÓ

Bugac Nagyközség Önkormányzata és a Mag yar – Turán Alapítvány nevében tisztelettel

meghívjuk Önt

a 2010. július 20-án (kedd)  tartandó programokra, melyek a következők:

14:00 óra

Bugac helységnév tábla avatása

Helyszín: Félegyházi út

14:30 óra

Kelemen Zsolt a hazai lovasíjászat emblematikus figurájának bemutatója
Közel tízéves fejlesztőmunka gyümölcsét készül most learatni, és a magyar nemzet asztalára tenni.

Csapatával elkészítette -nemcsak a Kárpát-medencében, de az egész eurázsiai térségben egyedülálló módon - a
rendelkezésre álló régészet i leletek és leírások alapján az i.sz. ötszázas évek hun-avar páncéljának

rekonstrukcióját.
A páncélzat teljes: elkészült mind lóra, mind lovasra. A sisaktól a kengyelig valamennyi felszerelési darab nem

modern kori utánzat, hanem a korabeli technikák újbóli felfedezésével készített hű másolat. A kovácsolt anyagok,
a bronz és ezüst öntvények készítési technológiája, kivitelezése és külalakja teljesen azonos az eredetivel.

E szenzációs teljesítmény nyomán módunkban áll használat közben látni és megtapasztalni, mire volt képes a kor
embere, és milyen technikai színvonalon voltak elődeink.

Annyit elárulunk: e páncélzatban jó eséllyel túléltek volna a második világháborúban is.
Helyszín:Közpark

15:00 óra

Sajtótájékoztató

Helyszín: Művelődési Ház

18:00

Bíró András Zsolt antropológus -humán biológus

előadása

Helyszín: Művelődési Ház

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


