
TISZTELT BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI
LAKOSOK!

A június 25-ei ülésen több fontos témát tárgyalt a
társult képviselő-testület. Többek között elfogadtuk
a Bugac-Bugacpusztaháza községek közrend -
közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatót. Ezzel
kapcsolatban problémaként merült fel, hogy
nehézkes a telefonos kapcsolatfelvétel a körzeti
megbízottakkal. Ennek orvoslására az
önkormányzatunk 1 db ügyeleti telefonkészüléket
biztosít a helyi rendőröknek. Mostantól a
06/20/539-57-33-as számon hívhatók a helyi
rendőrök vagy a 06/20/5398522-es számon a
kiskunfélegyházi ügyelet.
A Bugacpusztaháza, Számadó u. 28 szám alatti
önkormányzati épületet helyi védettség alá helyezte
a testület. Erre azért volt szükség, mert a LEADER
program keretében többfunkciós közösségi házzá
szeretnénk átalakítani, felújítani, s a pályázatnál
kiemelt támogatási szempont lesz a védettség
kérdése.
Költségvetésben szereplő tartalékunkból 1,5 millió
Ft-ot biztosított a testület az óvoda épületében
kialakítandó bölcsőde építési munkáira és a
szükséges bútorzat megvásárlására. A munkák a
tervek szerint haladnak. Megérkeztek a bútorok,
folynak az egyeztetések az engedélyező hatósággal.
A bölcsődei szolgáltatás t 2-től 3 éves korig,
szeptembertől kívánjuk beindítani. Ezzel szeretnénk
segíteni a gyermeknevelés és a munkavállalás
összeegyeztetésében az itt élő családoknak. A
testület módosította a lakásépítés , vásárlás, vagy
egyéb lakásépítési munkák céljára nyújtandó saját
pénzügyi keretből finanszírozott helyi
támogatásokról szóló rendeletét. A változás szerint
a kérelmeket 2008. július 1 . és augusztus 31. között
kell beadni. Változtak a jogosultság feltétel ei is,
ezzel kapcsolatban a hivatalban érdeklődhetnek.
A szociális bizottság szeptember hónapban dönt a
kérelmekről. Testületi döntés alapján 2008 -as
költségvetési évre 500.000, -Ft támogatást nyújt az
önkormányzat a Kiskunfélegyházi Művészeti
Alapiskolának, akik iskolánkban a művészeti
oktatást végzik /társastánc, néptánc, kézműves
foglalkozás/. A megítélt támogatás csak
szeptemberben kerül átutalásra, ha az oktatás
megfelelő, gyermekeink fejlődését biztosító
körülmények között elindul.
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A LEADER program keretében meghirdetésre
kerülő pályázatok benyújtásában elengedhetetlen az
elképzeléseinknek megfelelő átalakítási – felújítási
engedélyezési terv.
Ennek megfelelően a bugacpusztaházi volt
klubterem /Számadó u. 28./ helyén kialakítani
kívánt KÖZÖSSÉGI HÁZ terveinek elkészítésére
engedélyeztetésére 696.000 Ft, a bugaci volt
TÜZÉP telep melletti volt takarmányboltból
felépülő piaccsarnok és hentesbolt terveire
504.000,- Ft-ot különít el a testület.
Jó hír, hogy a kerékpárút építését magába foglaló
közbeszerzés kiírásra került, az időren d szerint
szeptember hó elején kerül sor a szerződéskötésre a
nyertes pályázóval, s szerződés szerint ez év
december 31-éig elkészül a Bugacpusztaházát –
Erdőszéplakkal összekötő kerékpárút.

Szabó László
EE GG YY SS ZZ EE RR II TT ÁÁ MM OO GG AA TT ÁÁ SS

Értesítjük a rendszeres gyermek védelmi
kedvezményben részesülő gyermekek szüleit,
hogy a gyermekekre járó egyszeri támogatás
(gyermekenként 5500 Ft) kifizetése

2008. július 25-e  (péntek) 9-12 óráig.

a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és
Gazdálkodási Csoportjában  történik a
földszinten.

TANKÖNYVTÁMOGATÁS

Az ingyenes tankönyvtámogatáshoz az
igazolásokat (gyermekvédelmi határozat,
nagycsaládosok esetén családi pótlék igazolás,
beteg gyermek esetén orvosi igazolás ) a Rigó
József ÁMK Általános Iskola gondnokságára
legyenek szívesek eljuttatni 2008. július 30-ig.
Abban az esetben, ha az igazolások nem lesznek
bemutatva: a könyv-csomagokat teljes áron kell
értékesíteni az érintettek részére.

XIV. évf. 5. sz.



VENDÉGEK ERDÉLYBŐL
A Nagycsaládosok Egyesülete vendégeket fogadott 2008.
június 23-án Bugacon.
Egyesületünk meghívására Erdélyből érkeztek hozzánk.
Az elmúlt évben ők  fogadtak bennünket, biztosítottak
szállást és ellátást. Most igyekeztünk mi is azt a sz eretetet
nyújtani, amit mi kaptunk, ott tartózkodásunk idején.
Programot szerveztünk számunkra.
Megmutattuk falunkat, a pusztát, megnéztük
múzeumainkat. Kirándulást szerveztünk az Országházba.
Utaztunk Ópusztaszerre, Kecskemétre a Planetáriumba és
fürödtek az Élmányfürdőben.  Együtt voltunk a
falunapon.
Most is, mint már sokszor nagyon sok önzetlen segítséget
kaptunk, hogy ezeket a feltételeket biztosítani tudjuk.
Sokat tett Önkormányzatunk, azok a családok, akik egész
héten szállást és teljes ellátást b iztosítottak
vendégeinknek: Korom József és családja , Csendes
Jánosné, Falusi László és családja , Fehér Lászlóné, Jókai
Jánosné, Sallai Mária, Szalai Károly és családja , Vetró
György és családja
Vendégeink érkezésekor a fogadásukhoz a Fornetti adott
süteményt, amit családjaink egészítettek ki és
biztosították az üdítőt. A Karikás Csárda adott
kedvezményt a programok megtekintésére.
Szántó Albert és családja helyet és felszerelést biztosított
a finom vacsora elfogyasztásához.
Kocsis András és családja beszerezte és elkészítette
számunkra a vacsorát.
A Lovas Egyesület kocsiztatással segített. Közös
rendezvényünket támogatta még Virág Veronika és Kósa
István. Örültünk, hogy velünk volt Szabó László
polgármester úr is.
Egyesületünk családjai biztosították a kenyeret a
vacsorához a húst és az inni valót. Balogh Ístván és
családja minden vendégnek süteményt és emléket adott át
útravalóul.
Köszönjük támogatóinknak, családjainknak, akik anyagi
támogatásukkal, munkájukkal, részvételükkel segítették
rendezvényeinket.
Kívánunk mindannyiójuknak jó egészséget, sikeres,
boldog, hosszú életet.
A vezetőség nevében:

Berczeli Istvánné
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MEGTEKINTHETŐ /NYÁRI IDŐSZAKBAN/
a 06/20/5358197-es TELEFONSZÁMON VALÓ

BEJELENTKEZÉS UTÁN

BÚCSÚ

Alsómonostoron július 27-én lesz a búcsú, a
szentmise 10:30-kor kezdődik a
templomban.

Bugacon a hagyományos Szent István napi
búcsú Augusztus 24 -én kerül
megrendezésre. Az ünnepi szentmise 10:30 -
kor kezdődik a Szent István Templomban.

MOHÁCSON JÁRT A NYUGDÍJAS KLUB
Amikor elmúlnak az évek felettünk,

Nem azt jelenti, hogy meg is öregedtünk.
Harmincegy főből 11-en túl a hetvenen,

És hatvan fölött a másik húsz ember,
Három napon át küzdve a hőséggel,

Ismét gazdagabbak lettünk mindazzal,
Amit felfoghattunk a szívünkkel.

Köszönjük Szemerédy Ferencné Erzsike néninek a
kirándulás megszervezését. A mohácsi Pegazus
Lovaspanzió biztosította a programot, amelyben hazánk
csodálatosan szép táját, történelmi emlékhelyeit
tekinthettük meg és elsőosztályú ellátásban részesültünk.
Szép ez a mi hazánk, csak a hétköznapok gondjai mögött
meg kell találnunk azokat az értékeket, melyek a
magyarság fennmaradásának alapjai.
A múltak tiszteld a jelenben, és tartsd a jövőnek! Ez tudja
csak életben tartani a sokszor fájó sebekből vérző
nemzetet.
Ismerd meg hazádat, hogy igazán szerethesd!
Mi ezt tettük a három napban és kaptunk sok -sok
szeretetet vendéglátóinktól. Reméljük, hogy sok ilyen
kirándulásban lehet még részünk.
A résztvevők nevében:

Lesták Sándorné

MAGYAR NÉGYESFOGATHA JTÓ VÁLOGATOTT
BRAVÚROS SZEREPLÉSE AACHEN-BEN

Július 3-6-án hihetetlen erős mezőny gyűlt össze Aachen -
ben. Ezen a versenyen mindenki starthoz állt, akinek
esélye lehet az idei világbajnokságon a végső
győzelemre. Hazánkat Lázár Zoltán, Dobrovitz József és
Juhász László világbajnokok képviselt ék. A csütörtöki
díjhajtás után 4. helyen ál lt csapatunk, következett
szombaton a legnehezebb versenyszám a maratonhajtás.
Örömmel mondhatom, hogy a magyar csapat
nagyszerűen szerepelt, hiszen a második helyezést
szerezte meg ebben a kiélezett számban. Vas árnap az
akadályhajtásban Lázár Zoltán, Dobrovitz József és
Juhász László is hibátlanul hajtottak, de mind a hárman
túllépték az alapidőt. Csapatunk az akadályhajtást a
harmadik helyen fejezte be. Összetettben, így zsinórban
harmadszor léphettek fel Aachen ben hajtóink a dobogó
második fokára. Az egyéni versenyt Ijsbrand Chardon
nyerte meg, ezzel a győzelmével 10 -szer diadalmaskodott
Aachenben! A második helyen Lázár Zoltán, a
harmadikon pedig az amerikai Chester Weber végzett. A
másik két magyar versenyző D obrovitz József 12., Juhász
László pedig 16-ként zárta az Aacheni Nagydíjat.
Aachenben egyértelműen a hollandok fölényével
végződött a verseny, hiszen csapatban és egyéniben is ők
tudtak nyerni. Ahhoz, hogy Hollandiában eséllyel vegye
fel csapatunk a világbajnoki címért való küzdelmet, a
díjhajtásban szükséges javítani, ami remélem sikerülni
fog hajtóinknak.
A szeptemberben Hollandiában megrendezésre kerülő
világbajnokságon szintén az  Aachen-ben szerepelt
válogatottnak, tehát Lázár Zoltánnak, Dobrovicz
Józsefnek és Juhász Lászlónak szurkolhatunk. Reméljük
minél fényesebb éremmel térnek majd haza. Sok sikert
kívánunk Juhász Lászlónak,  aki falunkat és az Abonyi
Imre Fogathajtó Egyesületet képviseli.

Szabó László



FALUNAP 2008.

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen”
/Széchenyi István/

Községünkben 1998 óta rendezünk Falunap elnevezéssel
programot, melynek célja, hogy a falu különböző
korosztályai és különböző érdeklődésű csoportjai
számára nyújtsunk szórakozási lehetőséget. Küldetésünk,
hogy a családok, a baráti társaságok kilátogassana k
rendezvényünkre, ott kellemesen és hasznosan töltsék el
együtt az időt. A rendezvény a helyi intézmények, civil
szervezetek, vállalkozások és a segítőkész
magánszemélyek összefogásával valósul meg évről évre.

Versenyeink eredményei:
Sakkverseny
Óvodás korcsoport:

 1. helyezett: Csányi Gábor
 2. helyezett: Csete Bernadett
 3. helyezett: Tóth Klaudia

Alsó tagozatos korcsoport:
 1. helyezett: Szabó Péter
 2. helyezett: Szalai Tamás
 3. helyezett: Csányi Dávid

Felső tagozatos korcsoport:
 1. helyezett: Tóth Tibor
 2. helyezett: Petróczi Richárd
 3. helyezett: Vakulya Márk

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

Köszönjük a verseny lebonyolításában nyújtott s egítséget
Juhász Károlynak és Lantos Pálnak!
Pörköltfőző verseny

 1. helyezett: Maráczi György
 2. helyezett: Ónodi Norbert
 3. helyezett: Palotás István

A pörkölteket elbíráló zsűri tagjai voltak: Tóth Zsolt,
zsűri elnök, az Abonyi Fogadó tula jdonosa, Berczeli
István, Bugacpusztaháza polgármestere, Balogh Máté, az
Abonyi Fogadó főszakácsa, Dr. Szabó Gyula, háziorvos.
Köszönjük a verseny lebonyolítását Endre Imrének!
Versenyünkhöz a marhahúst a kiskunfélegyházi Juhász
Húsbolt biztosította. A ver senyzők a Kochs Torma Kft
jóvoltából ajándékcsomagot kaptak. Köszönjük!
Strandfoci verseny
Leányok versenye:

 1. helyezett: „Jóbarátok” csapata /Bugac/
 2. helyezett: „Fociklub”csapata
 Legjobb mezőnyjátékos: Rehák Barbara (Jóbarátok)
 Legjobb kapus: Font Elizabeth /Fociklub/
 Gólkirály: Krisztián Krisztina /Jóbarátok/

Felnőttek versenye:
 1. helyezett: „Szelídek” csapata
 2. helyezett: KEFAG csapata
 3. helyezett: Bugaci Önkormányzat csapata

Legjobb mezőnyjátékos: Szabó Árpád /Sz elídek/
Legjobb kapus: Szalontai Ferenc /Káosz/
Gólkirály: Seregély Zsolt /KEFAG/
Köszönjük a verseny lebonyolítását, megszervezését
Szatmári Istvánnak, és az ehhez nyújtott segítséget
Kovács Klaudiának, Bálint Dezsőnek és Kovács
Györgynek!

Sokan tettek azért, hogy a vállalkozó kedvű focisták lába puha
talajon rúgja a gólokat, így köszönjük Végh Jánosnak, Tholt
Jánosnak és Kovács Imrének a segítséget.
VW Bogarak versenye
1. helyezett: CTK-877-es rendszámú lila színű bogár
2. helyezett: BHF-269-es rendszámú krémszínű bogár és

a 0TI-401-es rendszámú cabrió
3. helyezett: CCZ-032-es rendszámú piros színű bogár
Köszönjük a Természetkedvelő Bogarasok Körének, hogy ilyen
szép számmal megtiszteltek minket jelenlétükkel, és érdekes,
különleges színfoltját jelentették programunknak!

Kulturális bemutató résztvevői:
Halasi és dél-alföldi csokrokat hallhattunk a Kálmán Lajos
Népdalkör és Citerazenekar előadásában, szólót énekelt
Kovács Ferencné. A Kiskun Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény kezdő társastánc csoportjának előadásában angol
keringőt, cha cha chát és rumbát láthattunk. A csoport
felkészítője: Barát Enikő. A Falunap kulturális bemutatóján
részt vettek a Községi Gitáregyüttes tagjai. Sárközi és
tardonai karikázót láthattunk a Bugaci Nyugdí jasklub
tánccsoportjának előadásában. A tánccsoport felkészítője:
Varga Mihályné Székely Emese. Fellépett műsorunkon a
Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bugaci kis
néptánccsoportja, Varga Andreas felkészítésével. Váczi
Nikolett tanítványai – az óvodás és az iskolás csoport modern
táncot mutatott be. Programunkat Simon Péter tanítványai,
a bugaci capoeirások bemutatója zárta.
Köszönjük valamennyi fellépőnek a részvételt, köszönjük a
felkészítők munkáját, a kísérők és a szülők segítségét!
Akiknek köszönettel tartozunk:
Kósa Istvánnak, akinek rendezvényünk kifogástalan
hangminőségét köszönhetjük, valamint a program
plakátjának elkészítésében is segítségünkre volt.
Az iskola vezetőségének, Görög Juditnak és a Napközi
Otthonos Konyha dolgozóinak, akik id én is ízletes ebédet
készítettek nekünk.
A triálos fiúknak, Balázsnak, Gábornak, Csabának és
Róbertnek, az izgalmas kerékpáros bemutatóért, valamint a
bemutatóval kapcsolatos segítségért Endre Gábornak!
Varga Mihálynak, akinek jóvoltából megismerhettük a
felhővadászat csínját bínját, valamint a Helytörténeti
Gyűjtemény udvarán kézműves vásárba csöppenhettünk.
Szász Andornak, aki egész nap konferálta rendezvényünket,
folyamatosan információt szolgáltatva programjainkról.
A Kecskeméti Fotókör tagjainak, hogy  rendelkezésünkre
bocsátották alkotásaikat, hogy mások szemszögéből is
megláthassuk környezetünket.
Szatmáriné Sándor Olga, Feketéné Szűcs Zsuzsanna, Gulyás
Lászlóné, Gyukics Miklósné, Kovács Sándorné és Szatmári
Anett óvó néniknek, valamint Feketéné Papp Évike és
Juhász Mária tanár néniknek, akik segítségével egész nap
kézműves foglalkozásokon vehettek részt az érdeklődők.
Kiskunfélegyháza Város Tűzoltóinak, akik lehetővé tették,
hogy madártávlatból is megtekinthessük községünket.
A Bugaci Polgárőr Egyesül etnek, a Kiskunfélegyházi
Rendőrkapitányság Körzeti Megbízotti Alosztályának,
valamint a bugaci körzeti megbízottaknak, akik
biztonságunkról gondoskodtak.
Köszönjük továbbá Tóth Mihálynak, a Polgármesteri
Hivatal karbantartóinak: Czakó Tibornak, Dóra Lajos nak,
Görög Gergelynek, Lesták Lászlónak, Lesták Zoltánnak,
Szalai Károlynak, a Nagycsaládosok Bugaci Egyesületének,
az Ősborókás Gyógyszertárnak, Végh Jánosnak, Burján
Máriának, Bérces Barbarának, Gulyásné Dóra Anitának,
Gulyás Tibornak, Fekete Katalinnak,  Tóth Mariannának,
Vakulya Gábornak, Szomjoltó BT-nek a közreműködést,
segítséget!
Amennyiben programjainkról fotókat vagy videó felvételt
készítettek, kérjük, juttassák el a Polgármesteri Hivatalba
vagy a Művelődési Házba.

Köszönjük

Szabó László Virág Veronika



ANYATEHÉNTARTÁS TÁMO GATÁSA:
A 2008. évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatási
kérelmek július 31-ig nyújthatók be szankciómentesen. Néhány
fontos tudnivalóra hívnám fel a kérelmet benyújtani szándékozó
vagy már benyújtott termelők figyelmét. Július 31. után is
benyújtható még kérelem augusztus 25 -ig, munkanaponként 1 %
levonás mellett.
A kérelemben megjelölt állatoknak a tenyészetben kell lennie az
ENAR szerint is a kérelem benyújtásának napján és a birtokon
tartási időszak utolsó napján is! A szankciós időszakban ugyan
van lehetőség új állat bejelentésre, de mérlegelni kell, hogy a
levonás mellett megéri -e. Ugyanis a szankciómentes időszak
alatti pótlólagos benyújtásból adódó levonás az összes
kérelmezett állat utáni támogatásra vonatkozik, ezért
előfordulhat, hogy több lesz a levonás, mint amennyit a később
bejelentett tehenek után kapna a gazda.
Csak a kérelem benyújtásáig az ENAR -ba bejelentett és a
hústípusú vagy kettős hasznosítású fajtához tartozó egyedek után
kérhető támogatás, a korábban ismeretlen fajta megjelöléssel
bejelentett állatok után nem!
Amennyiben a kérelemben megjelölt állatot pótolni akarjuk – 60
napon belül, saját költségre – akkor nem törölt, hanem kiesőként
kell az ENAR felé bejelenteni. Kiesőkén t csak az igazoltan
(állatorvos által fülszámra hivatkozva ) kényszervágott, elhullott
vagy tenyésztési selejt jelenthető be. A kiesőként szabályosan
bejelentett állat akkor is támogathatónak minősül, ha a birtokon
tartási időszakból már kevesebb, mint 60 n ap van hátra és a
termelő nem tudja azt pótolni.
A birtokon tartási időszak kezdete a legutolsó állatbejelentés
napja, ehhez igazodva a szankciós időszakban benyújtott
kiegészítés a benyújtás időpontját az összes kérelmezett állatra
vonatkozóan megváltozta tja.
A szabályszerű apaállat használat és dokumentálása, valamint a
kérelmezett tehenektől született borjakhoz tartozó termékenyítés
időpontjának bejelentése (legkésőbb 2009.01.31 -ig) alapvető
jogosultsági feltétel, hiánya a nem termeléshez kötött támogatá s
megvonását is eredményezheti.
Az elvárt 30 %-os ellési arány teljesítéséhez a kérelmezett
tehenek vetélését illetve a született borjak egy hónapon belüli
elpusztulását Vis maiorként be kell jelenteni (K0708), mert így
figyelembe veszik az ellési arány el lenőrzésénél. Az ENAR
szabályok betartása és az abban előírt állomány -nyilvántartási
napló naprakész vezetése a tenyészetben lévő összes állatra
kötelező.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a fülszámok (mindkettő)
meglétének folyamatos ellenőrzésére és azok haladéktalan
pótlására (a helyszíni ellenőrzés során legalább megrendelő
legyen!).Bázisjogosultságok, tejkvóta átruházások átvezetésére
irányuló kérelmek:Átruházási kérelmet tejkvótára 04.01. -12.31.
között nyújtható be az adott kvótaévre és az nem lehet az  adott
évben vásárolt vagy bérelt, 12.31. után csak akkor, ha a teljes
gazdaság kerül értékesítésre (széljegyzett tulajdoni lappal
igazolandó). A történelmi bázisjogosultságok átruházásának
jóváhagyása egész évben kérelmezhető, de az adott évre csak a
szeptember 30-ig igazoltan postára adottak hagyhatók jóvá.
Mindkét esetben fontos, hogy a kérelmek az MVH
közleményekben megadott módon legyenek benyújtva, mert
ennek hiányában azokat érdemi intézkedés nélkül el kell
utasítani (az ügyintézőnek nincs mérlegelés i lehetőség!).
Leggyakoribb elutasítási ok a nem formanyomtatványon történő
benyújtás, a benyújtásra nyitva álló időszak kezdőnapját
megelőzően vagy a zárónapját követően történő benyújtás, a
hiányzó vagy nem megfelelő (cégszerű) aláírás, nem jogosult
által benyújtott kérelem.
Hiánypótlásra, adat kiegészítésre csak egy alkalommal van mód,
ezért nagyon fontos, hogy a végzésben részletesen leírt
hiányosságokat a kérelmező teljes körűen és a megadott
határidőn belül pótolja. A hiánypótlásra adott határidő röv id – 8
nap – ez miatt is fontos a kézhezvétel, a tértivevény aláírási
dátumának rögzítése (legjobb az iratra ráírni), mert az azt
követő naptól „ketyeg” a határidő.
Méltányosság gyakorlását az MVH eljárását szabályozó törvény
kizárja, ezért erre irányuló kérelmet nincs is értelme benyújtani.
Az átruházás csak a felek között létrejött írott szerződés alapján
kérhető, amely csak az MVH jóváhagyásával érvényes. Kézzel

írott szerződést elfogadja az MVH a szerződő felek aláírásával,
minden más esetben két tanúna k kell hitelesíteni az aláírásokat.
A szerződés keltétől számított tizenöt napon belül be kell
nyújtani a kérelmet az MVH-nak.
A kérelmek a döntés jogerőre emelkedéséig bármikor
visszavonhatók az eredeti kérelmezők aláírásával (együttes
kérelem!).
Öröklés jogcímén a jogosultságokról is rendelkező jogerős
hagyatékadó végzés alapján, az abban megjelölt örökös kérheti
az átírást, amely a hagyaték megnyíltára visszamenőleges
hatállyal kerül átírásra.
Tudni kell, hogy a tejtermelés támogatása (min. 500 kg) és a
dohány támogatás történelmi bázis jogosultsága csak a
tejkvótával illetve a dohánytermeléshez kötött nemzeti
támogatásával együtt adható bérbe.

Csányi György
 tanácsadó

A PARLAGFŰ IRTÁSÁRÓL ÉS
KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

Köztudott, hogy a parlagfű a szénanátha legfőbb
kiváltója, a legveszélyesebb allergének egyike.
Virágzása júliustól októberig tart.
Felhívással fordulunk a lakosság felé, hogy
mindannyiunk egészsége érdekében aktív
közreműködéssel vegyen részt a parlagfű terjedésének
megelőzésében.
Továbbá kérjük a belterületi lakótelek tulajdonosokat,
hogy a  lakótelkek előtti közterületeken és a lakótelkükön
belül folyamatosan végezzék a  fűkaszálást és a gyomok
irtását, hiszen az érvényben lévő helyi
közterülethasználati rendelet erre is kötelezi a
telektulajdonosokat.
A bejelentéseket telefonon a 76/575 -100-as telefonon és
elektronikus úton a www.bugac.hu honlap „FÓRUM”
menüpont alatt lehet megtenni.
Az idén is lehetőség nyílik arra, hogy
„PARLAGFŰMENTES HÁZ” elnevezésű matricát kap
az a lakótelek, amely példamutatóan tartja rendben a
lakótelke előtti közterületét és lakótelkét.
Az idei évben a „falu legszebb portája”cím elnyerésére
csak az a lakótelek versenyezhet, amely telek megkapta a
„PARLAGFŰMENTES HÁZ” matricát.
A közegészségügyi előírások betartásának, a falukép
szépítése , a településen átutazók és az idegenforgalmi
megítélések érdekében kérjük a lakosság összefogását.

Tóth Mihály
ÉRTESÍTJÜK AZ AUGUSZTUSBAN ERDÉLYBE

UTAZÓKAT, HOGY 2008.  AUGUSZTUS 4-ÉN (HÉTFŐN)
17 ÓRAKOR AZ ISKOLÁB AN MEGBESZÉLÉST

TARTUNK, MELYRE MINDENKIT FELTÉTLENÜL
ELVÁRUNK.

ÜDVÖZLETTEL: A SZERVEZŐK

EMLÉKEZÉS
TISZTELETTEL EMLÉKEZÜNK A

BUGACPUSZTAHÁZI GYERMEKNAPOK,
MAJÁLISOK, A LÖVÉSZ KLUB AKTÍV

RÉSZT VEVŐJÉRE ÉS PATRONÁLÓJÁRA

WINRICH ABRAHAM-ra,
aki 2008. május 22-én elhunyt.

www.bugac.hu

