
TISZTELT BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI
LAKOSOK!

Tisztelt Választópolgárok!

Az október 3-ai választásokon mérlegre került az elmúlt 4
évben végzett munkám, valamint képviselőtestületeink
munkája. Köszönöm, hogy a tettek alapján ítéltek,
köszönöm a támogatásukat, a hozzám és a testülethez
fűzött bizalmukat.
Minden erőmmel továbbra is azon leszek, hogy a
megkezdett munkát folytassuk. A változó világ kínálta
lehetőségeket felismerjük, azokat a legjobban
kihasználjuk és az eddigi eredményeinket közös céljaink
megvalósítása érdekében kamatoztassuk.

Tisztelettel: Szabó László

Tisztelt Bugacpusztaházi Polgárok!
Kedves Falutársaim!

Köszönöm Önöknek, hogy támogattak az
ajánlószelvényükkel és polgármester jelöltként
felkerülhettem a szavazólapra. Külön köszönöm, h ogy a
négy évvel ezelőtti választáson kapott szavazataimat
növelve, az Önök jóvoltából polgármester lehettem. Az
öröm órái elmúltak. A kapott bizalom nagy felelősséget
jelent számomra. Minden erőmmel azon leszek, hogy a
választók érdekeit képviseljem, és v onzó legyen a
településünk további vállalkozások számára. Fontos,
hogy a folyamatban levő beruházásokat fejezzük be és a
leendő közösségi házat mielőbb birtokba véve
tartalommal sikerüljön működtetni, színesebbé téve az itt
élők mindennapjait. A munkám sor án továbbra is
számítok mindenkire.

Kovács György

2010. évi Önkormányzati Választások
eredményei

A 2010. október 3-án tartott helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választása Bugac és
Bugacpusztaháza településen eredményes és törvényes
volt. Bugacon 2376 fő választásra jogosult polgárból
1223 fő vett részt a választásokon, ami 51,4 %-os
részvételi arányt jelent. Az 1223 szavazatból 1213
szavazat volt érvényes a polgármester választásnál és
1206 szavazat az önkormányzati képviselő választásnál.
Bugacpusztaházán 249 fő választásra jogosult polgárból
131 fő vett részt a választásokon, ami 52,6 %-os
részvételi arányt jelent. Az 131 szavazatból 128 szavazat
volt érvényes a polgármester választásnál és 126 szavazat
az önkormányzati képviselő választásn ál.
A szavazás rendben lezajlott. A törvényi határidőn belül
kifogás, észrevétel nem érkezett.

Heródekné Szász Ágota

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. október

BUGAC
Polgármester választás:

Szabó László (független) 1058 szavazat
Csitári Tibor (FIDESZ) 126 szavazat
Tiricz Csaba (független) 29 szavazat

Képviselő testületre leadott érvényes szavazatok
száma:

Jelölt neve Jelölő
szervezet(ek)

Kapott
érvényes
szavazat

1 Androvicz István FIDESZ 264
2 Antal Istvánné FÜGGETLEN 241
3 Csitári Tibor FIDESZ 197
4 Endre Gábor FÜGGETLEN 529 Képviselő
5 Fehér Róbert FÜGGETLEN 261
6 Fekete Zoltán FIDESZ 187
7 Kiri Sándorné FIDESZ 224

8 Kovácsné Kiss
Éva FÜGGETLEN 661 Képviselő

9 Lesták Sándorné FÜGGETLEN 264
10 Polyák Sándor FÜGGETLEN 150
11 dr Szabó Gyula FIDESZ 393 Képviselő
12 Szabó László FÜGGETLEN 756
13 Szabó Péter FÜGGETLEN 350 Képviselő
14 Szatmári István FÜGGETLEN 392 Képviselő
15 Varga József FIDESZ 261
16 Varga Mihály JOBBIK 235
17 Virág Mónika FÜGGETLEN 512 Képviselő
18 dr Vígh István FÜGGETLEN 290

BUGACPUSZTAHÁZA
Polgármester választás :

Kovács György (független) 71 szavazat
Horváth Mária (független) 33 szavazat
Berczeli István (független) 24 szavazat

Képviselő testületre leadott érvényes szavazatok
száma:

Jelölt neve Jelölő
szervezet(ek)

Kapott
érvényes
szavazat

1 Berczeli István FÜGGETLEN 49 Képviselő

2 Bognár Mihály FÜGGETLEN 70 Képviselő

3 Horváth Mária FÜGGETLEN 47

4 Kerekes László
Zoltán FÜGGETLEN 81 Képviselő

5 Kocsis Ferenc FÜGGETLEN 48

6 Kovács György FÜGGETLEN 71

7 Néma József FÜGGETLEN 25

8 Szász István FÜGGETLEN 52 Képviselő
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TISZTELETTEL MEGHÍVJUK
a

LAKOSSÁGOT
2010. október 23-án /szombat/

az 1956-os forradalom és szabadságharc
évfordulójára rendezendő

megemlékezésre a bugaci temető
emlékművéhez.

Az elmúlt évhez hasonlóan közös sétára hívjuk a
lakosságot, a civil szervezeteket, az intézményeket .

A megemlékezés 10.00 órakor a Művelődési Háztól
induló sétával kezdődik. Gyalogosan érkezünk az

emlékműhöz, ahol az ünnepség keretében tiszteletünk
jeléül helyezzük el koszorúinkat a forradalom, és a

háborúk áldozatainak emlékére .

Kovács György Szabó László

BURSA HUNGARICA
Bugac és Bugacpusztaháza Községek Önkormányzatai
csatlakoztak a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszeréhez.
Tájékoztatjuk a felsőfokú tanulmányokat folytató, Bugac
és Bugacpusztaháza községben bejelentett lakóhellyel
rendelkező hallgatókat hogy pályázatukat

2010. október 29. napjáig
nyújthatják be.
A pályázathoz szükséges nyomtatványok átvehetők a
polgármesteri hivatal 11-es szobájában.

Bugac és Bugacpusztaháza Községek
Önkormányzata

Tudja-e…

 2010. 10. 02-án Ausztriában, Leogandban
megrendezett Szakáll és Bajusz Európa
bajnokságon Varga Mihály 3. helyezést ért el a
természetes Bajusz kategóriában.

 A Szociális Szolgáltató Központ Idősek
Napközi Otthonában lehetőséget biztosítunk
mobil ortopédiai szűrővizsgálatra megfelelő
érdeklődés esetében, ahol szakorvos vizsgálja
meg és látja el vénnyel az érdeklődőt.
Lehetőség lesz cipőket, deréköveket, fűzőket,
térdrögzítőket készíttetni. Szűrésre jelentkezni
lehet az Idősek Napközi Otthonában és a 06
76/372-512 telefonon.

FELHÍVÁS
Bugac és Bugacpusztaháza társult
önkormányzata gyűjtést szervez a
kolontári és devecseri vörös -iszap
károsultak részére. Október 18 -a
és október 29-e között

munkanapokon 14:30 – 15:30 között fizethetik
be adományukat a hivatalunk pénztárába.
Október 22-én és október 29-én 8-12 óráig
várjuk a tartós élelmiszer, a tisztítószer és a
védőruházati felajánlásokat a Polgármesteri
Hivatal hátsó kapujánál. Csak a fent leírt
adományokat tudjuk átvenni! Az összegyűlt
adományokat Bugac és Bugacpusztaháza lakói
nevében juttatjuk el a rászorulóknak.

Meghívó
Az iskolakezdés óta eltelt hat hét, így most már van miről
szülőnek és pedagógusnak beszélgetni. Szeretettel
meghívunk minden szülőt az október 18.-án 17-18 óra
között tartandó fogadó estünkre. Szeretnénk, ha a
személyes beszélgetés lehetőségét minél többen
kihasználnák.
Jelenlétükre feltétlenül számítunk.

Iskola vezetősége

GAZDATÁJÉKOZTATÓ
2010 október 20.-án a Művelődési
Házban a következő témakörökben lesz
előadás.

-2010 évi területalapú támogatások kifizetése.
-Nemzeti kárenyhítési programmal kapcsolatos
tájékoztatás.
-Gazdálkodási napló vezetésével, beadásával
kapcsolatos tudnivalók.
-Agrárkörnyezet gazdálkodás.
-Nitrátérzékeny területek.
-A gazdálkodás folyamán betartandó
minimumkövetelmények.
Minden érdeklődőt vár a falugazdász.

Szabó Imre

Idősek hete
2010. szeptember 28-tól október 2-ig tartott
községünkben az Idősek Hete rendezvénysorozat,
amit az idősek tiszteletére szervezünk hagyományaink
szerint.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik segítették,
támogatták a hét rendezvényeit, nélkülük nem tudtunk
volna néhány örömteli, szép napot teremteni. Fontosnak
tartjuk, hogy időseink a mindennapi törődésen túl
kapjanak koruknak megfelelő előadásokat, vidám
műsorokat, hogy gondjaikról, bajaikról meg tudjanak
feledkezni és tudjanak örülni. Köszönetet mondunk a
Polgármesteri Hivatalnak, Nedelkovics Antalnak az
almáért, Dr. Szabó Gyulának a Professzor úr szállításáért,
Plattner Évának a szatyrokért, a Rigó József ÁMK
tanulóinak és felkészítőiknek a kedves műsorokért, Szabó
Csillának az asztalidíszért, Virág Veronikának az
idézetért. Köszönetet mondunk mindazoknak akiket itt
nem soroltunk fel, de segítették szebbé, gazdagabbá,
örömtelibbé tenni a hetet.

Szociális Szolgáltató Központ

KERÉKPÁR-TÚRA
Bugac KSE kerékpártúrát szervez
2010. október 24.-én /vasárnap/
Kiskunmajsára az 56 -os
EMLÉKMÚZEUMHOZ.

Indulás:
 Bugacpusztaházáról /vasútállomás/ 8.30 óra
 Bugacról /vasútállomás/ 9.00-kor.

A teljes távolság 38 km /1 út/.
Részvételi díj: 800,-Ft/fő, amely tartalmazza a
múzeumnál elhelyezett koszorú árát és pihenő alkalmával
elfogyasztandó virslit.
Visszaindulás Kiskunmajsáról a 13.00 -kor
Jelentkezni lehet /14 év felettieknek/ október 20 -ig:
06/20/5692709-es telefonszámon Kovács Györgynél,
vagy a Polgármesteri Hivatal Titkárságán 06/76/575 -106-
os telefonon.
A túrán mindenki saját felelősségre vesz részt, a
résztvevők láthatósági mellénnyel és megfelelő
kerékpárral rendelkezzenek.
A szervezők kísérő autóról gondoskodnak.

Kovács György



SZÜRETI
MULATSÁGOK

BUGAC
2010. október 16.

7 órától Zenés ébresztő indul a piactérről
10 órától Mezőgazdasági gépek gyülekezője (a régi tüzéptelep mellett)
1030 órától Fogatok, csikósok gyülekezője (ugyanott)
11 órától Fogatok és mezőgazdasági gépek látványos felvonulása a település

utcáin
/ Várjuk azon baráti társaságok, családok, jó szomszédok jelentkezését,

akik egy kis összefogással színesítve a település vidám szüreti
mulatságát, kínálást szerveznének a felvonulásra. Jelentkezni Virág
Veronikánál a Művelődési Házban lehet./

14 órától Menettánc a főutcán, a hivataltól a Művelődési Házig
15 órától Kulturális bemutatók, népzene, néptánc a Művelődési

Háznál
Egész délután változatos programokkal, versenyekkel, n épi ügyességi játékokkal,
borudvarral, gyerekeknek kézműves foglalkozással várjuk a mulatság résztvevőit a

Művelődési Ház udvarán.
Jóféle borok mellé finom falatokról Dora Péter gondoskodik, érdeklődni

a 30/213 87 54-es számon lehet.

Otthon készített madárijesztők szépségversenye
Bármekkora méretű madárijesztővel lehet nevezni a helyszínen 12 és 15 óra között ,

az elkészült varjúriogatókat kiállítjuk az udvaron. (Anyósok és Feleségek nevezését nem
fogadjuk el!)

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

indulhat a helyszínen.

Meghirdetjük az „Apró csőszök szépségversenyét” is, 0-15
éves korú lányoknak és fiúknak

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, narancsüdítő.)

„Házi bor” kategóriában versenyt hirdetünk a bugaci homoki boroknak.
Nevezés a helyszínen 12 és 15 óra között.

20 órától Szüreti színi előadást láthatnak a nézők a Szanki Amatőr Színjátszóktól
21 órától reggelig tartó báli mulatsággal várjuk kedves vendégeinket,

talpalávalóról a Stakes zenekar gondoskodik!
Belépőjegy: 700 Ft.




