
TISZTELT BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI
LAKOSOK!

Az Államalapítás Évfordulójára
emlékezünk.

Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi
Önkormányzat

Tisztelettel meghívja Önt az á llamalapítás
évfordulójára rendezendő ünnepségre

2010. augusztus 20. /péntek/ 17:00 órára

Helyszín
Szent István Park

Program:
Ünnepi megemlékezés

Új kenyér szentelése- áldása
„Bugac Díszpolgára” kitüntető cím átadása
„Bugac Községért” kitüntető cím átadása

Az ünnepséget követően kerül sor a Bugac Múlt –
Kora című fotókiállítás ünnepélyes megnyitójára a

Rigó József ÁMK Művelődési Házában.

Szabó László Berczeli István
polgármester polgármester

HIRDETMÉNY…
a Helyi Választási Iroda vezetőjétől Bugac és
Bugacpusztaháza választópolgárainak.
Értesítem a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a
helyi választójogosultak névjegyzékét 2010.
augusztus 18-22. közötti időpontban tekinthetik
meg a bugaci Polgármesteri Hivatal Választási
Irodájában. A névjegyzékből történő kihagyás,
illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel
miatt kifogást lehet benyújtani 2010. augusztus
18-tól augusztus 22-én 16 óráig a Polgármesteri
Hivatal Választási Irodájában.
Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a
2010. L. törvény 4. §-a értelmében a
megválasztható képviselők száma Bugacon 6 fő,
Bugacpusztaházán 4 fő.

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. augusztus

BUGAC
KÉPVISELŐK AJÁNLÁSA

Jelöltet ajánlani a függőlegesen elhelyezett sárga színű
csíkkal ellátott ajánlószelvény kitöltésével és a jelöltnek
vagy megbízottjának átadásával lehet. Egy választópolgár
csak egy jelöltet ajánlhat.
Képviselőjelölt az lehet, akit legalább 24 választópolgár
jelöltnek ajánlott.

POLGÁRMESTER AJÁNLÁSA
A polgármesterjelölt ajánlásához a fehérszínű
ajánlószelvényt kell kitölteni és a jelöltnek vagy
megbízottjának átadni. Egy választópolgár csak egy
polgármester jelöltet ajánlhat. Polgármesterjelölt az lehet,
akit legalább 72 választópolgár jelöltnek ajánlott.

BUGACPUSZTAHÁZA
KÉPVISELŐK AJÁNLÁSA

Jelöltet ajánlani a függőlegesen elhelyezett sárga színű
csíkkal ellátott ajánlószelvény kitöltésével és a jelöltnek
vagy megbízottjának átadásával lehet. Egy v álasztópolgár
csak egy jelöltet ajánlhat.
Képviselőjelölt az lehet, akit legalább 3 választópolgár
jelöltnek ajánlott.

POLGÁRMESTER AJÁNLÁSA
A polgármesterjelölt ajánlásához a fehérszínű
ajánlószelvényt kell kitölteni és a jelöltnek vagy
megbízottjának átadni. Egy választópolgár csak egy
polgármester jelöltet ajánlhat. Polgármesterjelölt az lehet,
akit legalább 8 választópolgár jelöltnek ajánlott.

Képviselő, illetve polgármester jelöltet ajánlani 2010.
szeptember 3-án 16 óráig lehet.

Heródekné Szász Ágota

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK
Lakáscélú támogatás

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lakáscélú támogatás –
lakásépítés, vásárlás, egyéb lakásépítési munkák -
igénylésére  a kérelmeket a polgármesteri
hivatalban 2010. augusztus 31. napjáig lehet
benyújtani.
Ezzel kapcsolatban információ a hivatal
közigazgatási és ügyviteli csoportjában kérhető.

Hegedűs Istvánné

XVI. évf. 7. sz.



Sikeresen lezajlott községeink életének eddigi
legnagyobb rendezvénye, a Nagy-Kurultaj.
A szervezők nevében szeretném köszönetem
kifejezni mindazon kedves lakosunknak, akik
meghallották, hogy nagy szükség van most a dolgos
kézre. A bugaci, pusztaházi emberek összefogtak,
több százan álltak a rendezvény mögé. Hálás
köszönet minden élelmet/eszközt felajánlónak,
minden önkéntesnek, akik a helyszín
kialakításában sok-sok munkával részt vettek ,
akik álltak a parkolókban, az információs pultok
mögött, akik segédkeztek a konyhai
munkálatokban, akik szállítottak, terep
rendeztek, vizet, villanyt szereltek a
rendezvényen és előtte egyéb feladatban
közreműködtek. Köszönet a hivatal dolgozóinak ,
akik állták a sarat a terepen és az irodákban, a
Művelődési Ház dolgozóinak, mindazon
óvónéninek, tanítónéninek , akik a kézműves
sátrakban dolgoztak, a szakács néniknek, akik
most is ott voltak a tűzhely mögött , civil
szervezeteinknek, akik szintén hozzájárultak a
rendezvény sikeréhez. Köszönet a
képviselőtestület azon tagjainak, akik munkájukkal
segítették a szervezőket.
Ezúton szeretném megköszönni minden kedves
lakosunknak a türelmet, toleranciát, amit a
rendezvény kapcsán tanúsítottak.
A Bugacra látogató, a rendőrség adatai szerint több
mint 100 ezer ember vitte magával Bugac jó hírét,
az itt élő emberek vendégszeretetét, s gazdag
élményekkel tért haza. A hazai és nemzetközi sajtó
pozitív visszhanggal számolt be a bugaci
Kurultajról, az idei nyár egyik legnagyobb
rendezvényeként emlegetik. Szép emlékekkel
távoztak tőlünk rokon népeink képviselői, köztük a
Kazakisztán magyarországi nagykövete,
Azerbajdzsán magyarországi nagykövete, a Jordan
nagykövet és családja, valamint nagyon sok ismert
politikus, művész, tudós többek között:
Kazakisztán
AKILBAYEV SERIK – Kazak Köztársaság
parlamentjének szenátora
ALIMBAY NURSAN – Kazak Központi Állami
Múzeum vezérigazgatója
TASTANOV YERBULAT – Kazak Tudományos
Akadémia –egyik szekció elnöke
BAKBERGEN ZHANDILDIN – Kostanay megye
alelnöke
ZAKIRYANOV KAIRAT – Kazak Testnevelési
Egyetem rektora
SEMBI MARAT – Kazak Művelődéstörténeti Intézet –
osztályvezető
KUZEKBAEYVA UMSYNDYK – Kazakisztán
Pénzügyminisztériuma- főosztályvezető
KUZEKBAY YERLAN – Kazak Kulturális
Minisztérium- Nyelvi Bizottság -osztályvezető
KURMANULY OKAS – Eurázsia Egyetem Asztana-
professzor
ZHANDILDIN KURMANGAZY – Kostanay megyei
Elektromos vállalat Arkaliqi -igazgatója

ABUGALIYEVA KULZHIKHAN – Akadémiai
Központi könyvtár igazgatója
NAKIPOV AIBEK – Almaty megye Vállalkozói
Tanácsának elnöke, Nagy Sztyepp Alapítvány –elnöke
ALTYNBEKOV KYRYM – Ostrov Kryim Restaurátor
Központ -igazgató
KAIRBEKOV BAKHYT – Gafu filmstudió- rendező
BALTABAY KAIRAT – Habar TV csatorna ujságírója
BASHIROV SHERZAN – UNESCO díj nyertese-
művész
PAPP ALEXANDR – a KELET cég elnöke. Almaty
Magyar Kultúr Központ igazgatója
RAIMKULOVA AKTOTY – Kazak Zeneakadémia
Rektor helyettese
KHESHUMBAYEVA DINARA – TURAN Népi
Zenekar és Táncegyüttes producere
ASKAROV SERIK – Kostanay Megye Pénzügyi
Hivatalának osztályvezetője
KUTTYBEKULY BEISENBEK – Balkash Nursaya
Projekt elnöke
Üzbegisztán
SAMARADDIN MUSTAFAKULOV – Szamarkandi
Töréneti Múzeum- igazgató
ISMOILOV AVAZ – Állami Lótenyésztési Központ -
igazgató
MIRZAKULOV SHAVKATJON – Állami Testnevelési
Egyetem Tanszékvezető
ISKANDEROV ABDURAIM – Az Üzbeg TURAN-
Harcművészeti Szövetség elnöke
BAKAEV RUSTAM – Tradicionalis Birkozó Szövetség
elnöke
BAZAROV SHUKROB – Horezmi Regionalis Kultúr
Szövetség-elnök
Kirgízia
KONKOBAYEV KADYRALI – Manas Kirgiz Egyetem
Tanszékvezetője. Akadémikus
ATABAYEV AKILBEK – Kirgiz Világszövetség
Alpítványi elnöke
ISAYEV KUSEIN-Kirgiz Szociológiai társaság elnöke
NASIRDINOV ASILBEK – Kirgiz Nemzeti Kultúra
Szövetsége – elnök
KARIPOV SULEIMAN – Kirgiz Regionális Fejlesztési
tanács- alelnök
Azerbajdzsán
GUNAY EFENDIYEVA – Azerbajdzsán képviselője az
UNESCO-ban
MACHNUM KARIM-Képviselő
MUNUS SHARIFOV – Kultúrális Minisztérium
HASAN HASANOV – Diplomata
ZAUR HASANOV – TÖRTÉNÉSZ
NURIYA HUSSEINOVA-Azeri Zenetörténeti Intézet
igazgató
Törökország
TASDELEN MUSA – Sakariya Egyetem
Tanszékvezetője
(Istanbul)
ERKSIN GÜLEC – Ankara Egyetem- Biologiai Intézet
igazgató
SERVET SOMUNCUOGLU – TRT Istanbul
Televizyonu
EBUBEKIR SOFUOGLU – Önkormányzati képviselő
ISMAIL ZAFER TANNVERDI
ZEKI ARSLANTÜRK
Türkmenisztan
YUSUP ANAKLYCHEV – Türkmén Lovak
Minisztériuma
–osztályvezető
Türtmén Lovas Szövetség-elnök
Tatarsztan (Orosz Föderáció)
GÜLNAR GABDULRAHMANOVA – Etnográfiai
Intézet-igazgató
SAFULINNA RAISA GARIFOVNA – Tatársztáni



Kulturális Minisztérium-irodavezető
Ujgurisztán (Kína)
ÜMIT HAMIT – Európai Ujgur Szövetség –
alelnök
NURMAMAT ROZAHUN – Ujgur
Világkongresszus- titkár
Baskiria (Orosz Föderáció)
FIRDAUS HISAMITDINOVA – Baskir Akadémia
Nyelvi Intézet-igazgató
YUSUPOV RINAT MUHAMETOVICH – Baskír
Akadémia-
antropológiai intézet
Jakutia (Orosz Föderáció)
LVOVA VILENA – Jakut Kultúr Szövetség -
alelnök
Mongolia
DIIMAAJAV ERDENEBATAR – Mongol
Régészeti
Intézet- osztályvezető
OTGONSEREEN BATSUKH – Televiziós
producer

Mind a nemzetközi vendégek, mind a
hagyományőrzők, mind pedig a szervezők
megfogadták, hogy két év múlva is Bugacpusztán
ülnek a szertűz mellé.
Mi, szervezők is elfáradva , de megkönnyebbült
örömmel végezzük az utómunkálatokat és
papírmunkákat, mert a szeptemberi testületi ülésen
részletes beszámolót tart az önkormányzati Kft. a
Kurultaj teljes lebonyolításáról. Hátunk mögött az
első monumentális ünnepség rendezésének
tapasztalataival, azokból tanulva, és mindenképpen
azzal a jóleső érzéssel nézünk a következő Kurultaj
elé, hogy Bugac összefogott. Számíthatunk a
bugaci-pusztaházi emberekre, és Velük együtt
képesek leszünk újra megrendezni a 2012 -es Nagy-
Kurultajt itt, Bugacon. Addig pedig nagyon sok
feladatunk lesz, ki kell használni és kamatoztatni
kell az elért hírnevet, ismeretséget, a kialakult
baráti kapcsolatokat a turizmus fellendítése
érdekében. Már tárgyalások folynak Magyarország
egyik legismertebb lovas íjász oktat ójával, egy
lovas íjász központ kialakításáról, terveink között
szerepel jövőre 2011-ben heti turnusokban gyermek
kurultaj hagyományőrző tábor szervezése, melynek
szervezésébe a Községgazdálkodási Kft.
összefogásával több ismert hagyományőrző csoport
be kíván kapcsolódni. Ebből is látszik, hogy a 2010
–es Nagy-Kurultaj egy hosszú folyamat első lépése,
amely évről-évre egyre több pozitív hozadékkal bír
majd. Megtettük az első lépéseket azon települések
sorába, amelyekre eddig csak irigykedve néztünk:
Mohács- Búsójárás, Baja- Halfőző fesztivál,
Hortobágy- Hídi vásár, Debrecen- Virágkarnevál,
Kapolcs- Művészetek Völgye és 2010-től Bugac-
Nagy-Kurultaj.

Köszönet mindenkinek, aki bármivel hozzájárult
közös sikerünkhöz!

A szervezők nevében:
Szabó László
polgármester

MEGHÍVÓ
2010. augusztus 23-án 18:00 órakor a

Művelődési Ház udvarára várjuk mindazokat,
akik munkájukkal, adományukkal, bármiféle
segítségükkel hozzájárultak a Nagy -Kurultaj

sikeres lebonyolításához. A Magyar -Turán
Alapítvány nevében Bíró András, a

hagyományőrzők képviseletében Dr. Kovách
Antal, Önkormányzatunk nevében Szabó László

polgármester értékeli a rendezvényt és mond
köszönetet a segítőknek.

Mindenkit szeretettel várunk!

Értesítjük a kedves Szülőket
és diákokat, hogy az új
tanév 2010. szeptember 1-
jén kezdődik.

Tankönyvosztásra 2010. augusztus 24 -én és 25-
én 8 és 16 óra között kerül sor .
Tanévnyitó ünnepségünket 2010. augusztus 31 -
én 17 órakor tartjuk.
Reméljük minden diák és pedagógus kipihente
magát és újult erővel kezdi a tanévet.
Mindenkinek sok sikert, örömteli pillanatokat
kívánunk a következő tanévre.

Iskolavezetés

TISZTELT SZÜLŐK!

Bugac és Bugacpusztaháza  Önkormányzata
2010/2011. tanévben is biztosít a Bugaci Rigó
József ÁMK általános iskolai tanulói részére 5000
Ft tanévkezdési támogatást , melynek kifizetésére
a tankönyvosztással egyidejűleg kerül sor, kizárólag
a gyermek nagykorú hozzátartozója részére.
Aki az ingyenes tankönyvtámogatás
igénybevételéhez szükséges igazolásokat
(gyermekvédelmi határozat, nagycsaládosok esetén
családi pótlék igazolás, beteg gyermek esetén
orvosi igazolás) még nem juttatta el az iskola
gondnokságára, legkésőbb a tankkönyv osztáskor
megteheti. Igazolás hiányában a tankönyvek teljes
áron kerülnek értékesítésre.

FELHÍVÁS
A további szankciók

elkerülése végett felhívjuk a lakosság
figyelmét a parlagfű mentesí tési
kötelezettség teljesítésére.



BUGAC
MÚLT-KORA
FOTÓKIÁLLÍTÁS A RIGÓ JÓZSEF ÁMK MŰVELŐDÉSI HÁZÁBAN

A KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA: 2010. AUGUSZTUS 20. 18 00 óra
A tárlat 2010. augusztus 20. és 27. között várja a látogatókat,

minden nap 900-1200 és 1300- 1900 óráig.

Két ismert ember, Herbály János és Fekete József fényképezőgépének lencséjén keresztül
szeretnénk Önöknek megmutatni Bugacot az 1950 -es évektől a 80-as évekig.

A kiállított fotókhoz a kort idéző környezetet varázsolunk.

Ha Ön elmúlt 40 éves, jöjjön el, hozza magá val a szemüvegét és nosztalgiázzon velünk. Bízunk
abban, hogy szép emlékeket idézünk fel, s kérjük, ne nehezteljen, ha olykor könnyeket csalunk
a szemébe!

Ha Ön a 30-as éveiben jár, jöjjön el, és nézze meg szüleit, nagyszüleit, tanárait, a szomszéd
nénit. Igen, Ők is voltak fiatalok!

Ha 20-nál is fiatalabb vagy gyere, nézd meg a bugaci retro -t! Ha cikiz a mamád az új frizurád
miatt, most megnézheted, hogy Ő, hogyan festett annak idején!

Jöjjön el, ha kíváncsi arra, hogy nézett ki Bugac f őutcája abban az évben, amikor a Wembley
stadionban 6:3-ra vertük az angolokat, ki volt a postás a faluban, amikor el őször lépett ember

a Holdra, vagy milyen volt egy kisdobos avatás, amikor legyártották az els ő mikroprocesszort,
és hogy nézett ki az iskolánk, abban az évben, ami kor megszületett a heavy metá l.


