
TISZTELT BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI
LAKOSOK!

MEGHÍVÓ
Bugac Nagyközség Önkormányzata nevében

tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt
2010. szeptember 15-én (szerda) tartandó,

az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
támogatásával a Falumegúj ítás és fejlesztés

jogcím keretében megvalósult
közpark felújítás beruházás átadó ünnepségére,

melynek helyszíne a nagyközség
faluközpontjának közparkja.

Program:

14.00 Ünnepi köszöntő
Beszédet mondanak:

Szabó László Bugac Nagyközség Polgármestere
Ficsór József, a Kiskunok Vidékéért Egyesület

Helyi Leader Akciócsoport elnöke

14.10  A közpark felszentelése
Kalló Krisztián plébános

14.15 Rigó József ÁMK óvodásainak és
tanulóinak ünnepi műsora

Szabó László

HIRDETMÉNY…
A helyi önkormányzati képviselők és

polgármesterek 2010. október 3. napján
tartandó

választásával összefüggésben a Helyi
Választási Bizottság a szavazólapok

adattartalmát az
alábbiak szerint jóváhagyta:

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. szeptember

BUGACPUSZTAHÁZA

településen a polgármesteri szavazólap adattartalma:

- BERCZELI ISTVÁN független jelölt
- HORVÁTH MÁRIA független jelölt
- KOVÁCS GYÖRGY független jelölt

A helyi önkormányzati képviselői szavazólap
adattartalma:

- BERCZELI ISTVÁN független jelölt
- BOGNÁR MIHÁLY független jelölt
- HORVÁTH MÁRIA független jelölt
- KEREKES LÁSZLÓ ZOLTÁN független jelölt
- KOCSIS FERENC független jelölt
- KOVÁCS GYÖRGY független jelölt
- NÉMA JÓZSEF független jelölt
- SZÁSZ ISTVÁN független jelölt

BUGAC

településen a polgármesteri szavazólap adattartalma:

- CSITÁRI TIBOR FIDESZ
- SZABÓ LÁSZLÓ független jelölt
- TIRICZ CSABA független jelölt

A helyi önkormányzati képviselői szavazólap
adattartalma:

- ANDROVICZ ISTVÁN FIDESZ
- ANTAL ISTVÁNNÉ független jelölt
- CSITÁRI TIBOR FIDESZ
- ENDRE GÁBOR független jelölt
- FEHÉR RÓBERT független jelölt
- FEKETE ZOLTÁN FIDESZ
- KIRI SÁNDORNÉ FIDESZ
- KOVÁCSNÉ KISS ÉVA független jelöl t
- LESTÁK SÁNDORNÉ független jelölt
- POLYÁK SÁNDOR független jelölt
- DR. SZABÓ GYULA FIDESZ
- SZABÓ LÁSZLÓ független jelölt
- SZABÓ PÉTER független jelölt
- SZATMÁRI ISTVÁN független jelölt
- VARGA JÓZSEF FIDESZ
- VARGA MIHÁLY JOBBIK
- VIRÁG MÓNIKA független jelölt
- DR. VÍGH ISTVÁN független jelölt

Heródekné Szász Ágota

XVI. évf. 8. sz.



Kitüntetettek
Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi
Önkormányzat az Államalapítás évfordulójára
rendezendő ünnepségét 2010. augusztus 20 -án tartotta a
Szent István Parkban.
Az eseményen sor került ünnepi megemlékezésre, az Új
kenyér szentelésére – áldására, a „Bugac díszpolgára”
kitüntető cím átadására és a „Bugac Községért” kitüntető
cím átadására.

postumus „Bugac díszpolgára” kitüntető
címben részesült:

RIGÓ JÓZSEF
(néptanító igazgató)

37 éves munkásságáért, a Bugacon élő emberek és
gyerekeinek felemelkedéséért.

SINKÓ SÁNDOR
(néptanító, igazgató)

A Bugacon eltöltött 33 évi munkásságáért, a Bugacon élő
emberek és gyerekeinek felemelkedéséért.

„Bugac Községért” kitüntető címben
részesült:

CSENKI ZOLTÁN
Több évtizedes közéleti munkájáért,

Bugacon eltöltött pedagógusi tevékenységéért.

„NAGYCSALÁDOSOK BUGACI
EGYESÜLETE”

Bugac–Bugacpusztaháza települések közösségi életében
való részvételükért, kiemelkedő tevékenységükért, Bugac

hírnevének öregbítéséért.

„Bugac Nagyközség Polgármester e”
kitüntető díjban részesült:

HERBÁLY JÁNOS
fényképész munkásságáért, a „Bugac Múlt-Kora”
fotókiállítás megrendezéséhez nyújtott segítségéért

FEKETE JÓZSEF
fényképész munkásságáért, a „Bugac Múlt-Kora”
fotókiállítás megrendezéséhez nyújtott segítségéért

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

JELÖLT BEMUTATKOZÓ
VÁLASZTÁSI GYŰLÉST

tart, melyre

TISZTELETTEL MEGHÍV
minden választópolgárt
2010. szeptember 30.

18.00 órára
a

KÖZSÉGI MŰVELŐDÉSI HÁZBA

A választási gyűlésen lehetőséget biztosít a
település polgármester- és képviselő-jelöltjeinek a

bemutatkozásra.

Hívjuk, várjuk a választókat és jelölteket!

Szabó László

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
BUGACPUSZTAHÁZA

JELÖLT BEMUTATKOZÓ
VÁLASZTÁSI GYŰLÉST

tart, melyre

TISZTELETTEL MEGHÍV
minden választópolgárt
2010. szeptember 29.

17.00 órára
az

ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETBEN
(Bugacpusztaháza, Számadó u. 28.)

A választási gyűlésen lehetőséget biztosít a
település polgármester- és képviselő-jelöltjeinek a

bemutatkozásra.

Hívjuk, várjuk a választókat és jelölteket!

BBeerrcczzeellii IIssttvváánn

Tudja-e…

..hogy augusztus 1-től a bugaci Agrárinformációs
irodában működik a Kiskunfélegyházi Többcélú
Kistérségi Önkormányzati Társulás , amelynek alelnöki
posztját Szabó László polgármesterünk tölti be irodája.
településünk a társulás tagjaként az elmúlt 3 évben több
mint 30 millió forintos többletnormatívához jutott, pl.
ebből finanszírozzuk az iskolabuszunk működését is.

…hogy a nemrégen hozzánk eljutó lakossági kérés
alapján önkormányzatunk tárgyalást kezdeményezett a
Volán társasággal, hogy a hétköznapokon reggel induló
buszjáratának indulási idejét igazítsák az iskolába és
munkába utazók igényéhez.

„Mezőgazdasági út pályázat”
Várhatóan ősszel jelenik meg pályázati kiírás
mezőgazdasági út építésére. Kérjük a lakosságot, hogy a
hivatalban található ötletládát használva tegyenek
javaslatot arra, hogy a már meglévő, Aladárhegy irányába
haladó út folytatását, vagy valamely másik külter ületi út
kiépítését javasolják megpályázni.

TTaannkköönnyyvvttáámmooggaattááss
Az önkormányzat idén is támogatja az
oktatási intézményekben tanuló diákokat,
hallgatókat. Tájékoztatjuk a szülőket,
hogy Bugac és Bugacpusztaháza

Községek Társult Önkormányzata 2010 -ben is
tankönyvtámogatásban részesíti az általános, közép - és
felsőfokú tanulmányokat folytató gyermekeket.
A szakmunkástanulók és középiskolások egyszeri 3000
Ft, a főiskolán, egyetemen tanulmányokat folytatók
egyszeri 5000 Ft támogatásban részesülnek.
A kifizetés 2010. szeptember 16. és október 7 -e között
történik, iskolalátogatási igazolás becsatolásával a
Polgármesteri Hivatal földszint 7 -es szobájában naponta
9 – 12 óráig.

Hegedűs Istvánné



A Bugaci
Tanyaszínház

a Szent Mihály napi Vigasságok előestéjén
2010. 09. 17-én, pénteken 19 órai

kezdettel bemutatja az
„Ez tényleg szerelem (?)”

című amatőr színi előadását. Helyszíne a
Rigó József ÁMK sportcsarnoka.

Szüreti Mulatság
Az idén is megrendezésre

kerül Bugacon a
hagyományos szüreti

mulatság.
Időpontja: 2010. október 16.

Ízelítő a programokból:

 Fogatok és mezőgazdasági gépek
látványos felvonulása a település utcáin

 Menettánc a község főutcáján
 Kulturális bemutatók, népzene, néptánc.
 Népi ügyességi játékokkal, borudvarral,

gyerekeknek kézműves foglalkozással
várjuk a mulatság résztvevőit a
Művelődési Ház udvarán.

 Otthon készített madárijesztők
szépségversenye

 Idén rendezünk először „Szüret Szépe”
versenyt, melyen minden népviseletben
lévő, 15-99 éves korú hölgy nevezhet a
helyszínen.

 Megválasztjuk a Bugaci Muslinca Királyt.
A nevezés feltételei közé tartozik , a
tekintélyes megjelenés, borivási és
borkészítési tapasztalat. (Külön előny lehet
még: némi szemmel látható borvirág
viselete, s kizáró ok lehet pl. a bor
keverése olyan aljas folyadékokkal, mint
cola vagy narancs üdítő.)

 „Házibor” kategóriában versenyt hirdetünk
a bugaci homoki boroknak. Nevezés a
helyszínen.

 Délutántól ételkülönlegességekkel és
reggelig tartó báli mulatsággal várjuk
kedves vendégeinket!

Hamarosan részletes program jelenik meg a
hírlevélben és a honlapon!
Felhívást szeretnénk tenni bará ti társaságok, jó
szomszédok részére: kérjük, ha tehetik, egy kis
összefogással szervezzenek kínálást a felvonulásra,
ezzel is színesítve a település vidám szüreti
mulatságát. Erről további részletek és jelentkezés a
Művelődési Házban.

SZÜRETI MULATSÁG ALSÓMONOSTORON!
Szeretettel várunk mindenkit a bugaci Szüreti
Mulatság folytatására Alsómonostoron 2010
október 23-án! Részletes információk a
következőkben!

RETRO KIÁLLÍTÁS

Örömmel tapasztaltuk, hogy sokan voltak
kíváncsiak arra, hogy nézett ki Bugac főutcája
abban az évben, amikor a Wembley stadionban 6:3 -
ra vertük az angolokat, ki volt a postás a faluban,
amikor először jutott ki ember az Űrbe…
A BUGAC MÚLT-KORA című fotókiállítás ezért
meghosszabbított nyitva tartással várta az
érdeklődőket, augusztus 20-tól az iskolakezdésig,
így nemcsak a felnőttek, hanem a legfiatalabbak is
visszautazhattak egy kicsit községünk múltjába.
Szeretnénk megköszönni a szervezők nevében
Herbály János és Fekete József tanáruraknak, hogy
rendelkezésünkre bocsátották fotóik at,
gyűjteményüket. Vendégeink nagy örömmel,
kíváncsian, olykor nagyokat nevetve, néha
csendben, fénylő szemmel olvasgattak, nézelődtek
nálunk.
Köszönjük a segítő munkát, értékes támogatást és a
gyűjtött régi tárgyak, bútorok kölcsönzését
mindazoknak, akik részt vettek az
előkészületekben, lázasan ötleteltek velünk, és
osztoztak abbéli örömünkben, hogy édes -bús
múltidéző tárlatunk kedvező fogadtatásra lelt
vendégeink körében.
Akiknek köszönetet mondunk:
Albert Béla, Bajnóczi Ferenc, Bálint Melinda,
Bérczes Barbara, Borbola Józsefné, Csenki Zoltán,
Dobozi Gizella és családja, Dora Lajos, Endre Imre
és párja, Faragó Anita, Fehér Róbert és családja,
Fehér Vilmos és családja, Fekete Katalin, Földesi
Szilvia, Hajagos József és családja, Jókai Andrea és
családja, Juhász Mária, Kengyel Gábor, Kiss József
és családja, Kósa István, Kovács Ildikó, Könyves
Kálmán, Laklia Ágnes, Lesták Zoltán és családja,
Mészáros Andrásné, Néma László, Plattner Éva és
családja, Polgármesteri Hivatal karbantartói, Rehák
Antalné, Rigó Csaba és családja, Rigó József ÁMK
Általános Iskola, Seregély János és családja, Szabó
László, Szabó Lászlóné, Szeleczki Lászlóné,
Szemerédy Ferencné, Tóth Béla, id. Tóth Béla és
neje, Tóth Marianna, Varga Mihály, Vincze Éva és
családja, Virág István és neje, Zelei Béla és
családja.

Virág Veronika

ÁLLÁSBÖRZE

a Móra Ferenc Művelődési Központ
Ifjúsági és Közösségi Ház

színháztermében
2010. október 7-én, 9-15 óráig
Sok szeretettel várnak minden

álláskeresőt és érdeklődőt!



SSZZEENNTT MMIIHHÁÁLLYY NNAAPPII
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2010. szeptember 17-19.

Péntek (09. 17.)
19. 00 Bugaci Tanyaszínház előadása a Rigó József

ÁMK tornacsarnokában (Bugac, Szabadság
tér 15.).  A színdarab megtekintése díjtalan.
Kovácsné Kiss Éva –Tóth Marianna:

EEZZ TTÉÉNNYYLLEEGG SSZZEERREELLEEMM ((??))

Szombat (09. 18.)

9.00-11.00 Amatőr fogathajtók versenye
10.00 Homoki kikerics túra Bugacon

(találkozó a Pásztormúzeumnál)
11.30 Szent Mihály Napi Vigasságok ünnepélyes

megnyitója
A rendezvényt megnyitja Dr. Vajna Tamásné
a KNP Ig. igazgatója és Szabó László Bugac
polgármestere

12.15 Szent Mihály napi lovasbemutató
13.00-15.00 Gál tanya, Nagybugaci Biogazdaság

bemutatása (találkozó a Karikás Csárdánál)
14.00-17.00 Amatőr fogathajtók versenye

Szünetekben délelőtt és délután:
Híres puszták versenye: hortobágyi és
kiskunsági csikósok ügyességi megmérettetése

17.00-17.30 Helyi hagyományőrző együttesek műsora
17.30-18.00 Amatőr fogathajtók és a csikósok ügyességi

versenyének eredményhirdetése és
díjkiosztója

18.00-18.15 Varga Mihály bugaci dudás műsora
18. 15 Lovasbemutató
19.00 Esti csillagnézés a Vendégháznál

„A félhold nyomában” címmel a Magyar
Csillagászati Egyesület Kiskun Csoportjának
előadása és távcsöves bemutatója a Holdról

Vasárnap (09. 19.)

10.00-11.00 Szentmise a bugaci Szent Mihály Keresztnél
11.00-11.20 Végvári dalok és virágénekek a török

időkből Szabó István előadásában
11.20-11.40 Kis Mira táncművész és tanítványainak

ízelítője és bemutatója az ősi török táncokból
török zenei aláfestéssel

11.40-12.15 "Egy ló lovas nélkül is ló, de a lovas ló nélkül
csak egy egyszerű ember."
Történelmi időktől függetlenül nagyon fontos,
hogy milyen módon közelítjük meg a lovat,
mint társat. Hogy ez a kapcsolat az erőszakon
vagy a bizalmon alapszik ? Erre ad választ
Zerinváry Dóra és társainak bemutatója

13.15-14.00 „Síppal, dobbal, nádi hegedűvel….”

Langaléta Garabonciások gólyalábas -zenés,
török időket idéző vásári komédiája

14.00-14.30 A könnyű lovasság fejlődése a Kárpát -
medencében
A Zrínyi Miklós Haditorna Klub műsora
Különböző korok könnyűlovas harci
viseletének és fegyverzetének bemutatója a IV.
századtól a XVIII. század végéig

14.30-15.15 A szentesi Kelet Lányai Hastánc Egyesület
műsora

15.15-15.50 Végvári huszártorna a XVI. század végéről
A Zrínyi Miklós Haditorna Klub fellépése

15.50-16.20 Vesztergám Miklós  előadása a tárogató
történetéről és a hangszer megszólaltatása

16.20-16.50 A kecskeméti Keleti Varázs Hastánc Csoport
bemutatója

16.50-17.30 Életképek a XVIII. századi magyar -török
háborúk időszakából
Hadik András Hagyományőrző Csoport műsora
Futaki gróf Hadik András (1710 –1790)
magyar huszártábornok, császári tábornagy
emlékére
A hagyományőrzők a XVIII. századi huszárok
és török vitézek ruházatát és fegyverzetét
mutatják be, valamint együttes harci
cselekményekből adnak ízelít őt, egyéb korabeli
életképekkel

17.30 Bugaci csikósok záró lovasbemutatója
Szombaton és vasárnap egész nap:

 Pusztai sétakocsikázás
 Hagyományőrző néptánc és

népzenei bemutatók
 Kézműves udvar: bemutató és vásár

a Vendégháznál
 Játszóház: népi játékok készítése,

ügyességi versenyek
 "Közelebb a természethez"

természetismereti játékok,
gyógynövényudvar,  barangolás a
Kiskunsági Nemzeti Park
tanösvényein szakvezetéssel

 Csikósbemutatók, íjászat
 Kirándulás a gasztronómiában:

török ételkülönlegességek a
Karikás Csárdában

A programok a Karikás Csárdánál és a Vendégháznál
kerülnek megrendezésre.

Rendezők:

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
H-6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.
Tel.: 76/482-611
Honlap: www. knp.hu E-mail: mailknp@knp.hu

Bugac - Polgármesteri Hivatal
H-6114 Bugac, Béke. u. 10. Tel.: 76/575-100,  575-107
Honlap: www. bugac.hu
E-mail: bugaconk@t-online.hu

Bugac Puszta Kft
H-6114, Bugac, Nagybugac 135.
Tel: 76/575-112
Honlap: www. bugacpuszta.hu E-mail:
info@bugacpuszta.hu

Porta Egyesület
H-6000 Kecskemét, Kossuth tér 5.
Telefon: 76/505-041, Tel./fax: 76/505-042
Honlap: portaegyesulet.hu E-mail:
info@portaegyesulet.hu

A belépés díjtalan. A programváltozás jogát a
rendezők fenntartják!

mailknp@knp.hu
bugaconk@t-online.hu
info@bugacpuszta.hu
info@portaegyesulet.hu

