
TISZTELT BUGACI ÉS BUGACPUSZTAHÁZI
LAKOSOK!

Augusztus 20-a a legszebb és legnagyobb
nemzeti ünnepünk. Ekkor emlékezünk a
nemzetté alakuló magyarságra, mely hosszú
kalandozások után itt a Kárpát -medencében
Szent István vezetésével megalapította hazánkat.
Ha még oly nagy viszontagságok árán is, de
nemzetünk több mint ezer éven át kiállta a
történelmi idők próbáját.

Ennek a hazának az egyes emberek, a
családok, a közösségek, a települések
hagyományai, szokásai és mindennapjai alkotják
az alapját. Ha stabil ez az alap, ha nem hagyja,
hogy a kicsinyes politikai torzsalkodások
megosszák, ha rendelkezik kitartással és hittel,
felelősséggel és cselekvőképességgel, a jövő
generációi biztonságosan építkezhetnek majd rá.
Vigyük tovább István elszántságát, bölcsessé gét
és erejét, hogy újabb ezer évekre biztosítsuk
jövőnket európai igénnyel, Európa szívében.

Ehhez a szellemhez, és cselekedeteikhez
adjon a jó Isten a bugaci - bugacpusztaházi
embereknek és családjainknak sok erőt és
egészséget, kitartást, sikert és örö met.
Szabó László                               Berczeli István

BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS
BUGACPUSZTAHÁZA KÖZS ÉGI

ÖNKORMÁNYZAT

Tisztelettel meghívja Önt az

ÁÁLLLLAAMMAALLAAPPÍÍTTÁÁSS ÉÉVVFFOORRDDUULLÓÓJJÁÁRRAA
RREENNDDEEZZEENNDDŐŐ ÜÜNNNNEEPPSSÉÉGGRREE

2008. augusztus 20. /szerda/
17.00 órára

helyszín:
MILLENNIUMI EMLÉKPARK

Program:
Ünnepi megemlékezés, Új kenyér szentelése – áldása

„Bugac Községért” kitüntető cím átadása,
Legszebb Porta elismerő oklevél adományozása

Szabó László                           Berczeli István

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
        2008. augusztus

LAKOSSÁGI FÓRUM

2008. augusztus 26-án 17 órai kezdettel
lakossági fórumot tartunk a

Művelődési Házban.
A fórum főbb témái:

- Ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd
   hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési

közszolgáltatásról szóló helyi rendelet  ismertetése,
véleményezése

-  Bugac, Bugac-Alsómonostor és Bugacpusztaháza
területén megépült kábel TV és Internet szolgáltató
rendszer indításával kapcsolatos információk

A meghívott vendégek időbeosztása miatt egy fórum tartására
nyílt lehetőség.

A témák fontossága miatt várjuk a bugaci,
bugacpusztaházi, alsómonostori és aladár -hegyi

lakosokat.
Szabó László                     Berczeli István

KÉZMŰVES KIÁLLÍTÁS
A kiállítások kapcsán meggyőződhettünk arról, hogy
nagyon sok tehetséges ember él a faluban, olyanok, akik
szabadidejüket kézműveskedés sel, művészeti alkotások
készítésével töltik. Az elmúlt évek sajnálatos tapasztalata
azonban az, hogy rohanó világunkban egyre kevesebb idő
jut új alkotások elkészítésére. Ennek következménye,
hogy a kiállított alkotások egy része évről -évre ugyanaz.
Annak érdekében, hogy a helyi amatőr művészek
kiállítása iránti érdeklődést fenntart suk, s minden
alkalommal egyre több új alkotást mutassunk meg, úgy
döntöttünk, hogy minden második /páratlan/  évben
rendezünk tárlatot a helyi kézművesek munkáiból, a
közben lévő /páros/ években meghívott kézművesek
alkotásaiból láthatnak kiállítást az érdeklődők.
Ebben az évben községünk szülöttjének a korábbi
kiállítások rendszeres résztvevőjének Bajnóczi Ferencnek
festményeit mutatjuk be 2008. szeptember 28-október 03-
ig megrendezésre kerülő kiállításon.
Minden érdeklődőt szeretettel vá runk! A helyi
kézműveseket arra biztatjuk, hogy készüljenek a jövő évi
kiállításra.

Szabó László
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AKTUALITÁSOK
Korábban beszámoltunk már arról, hogy öt

pályázat elbírálására vár önkormányzatunk. Ebből három
fejlesztést a dél-alföldi régióban kiírt, decentralizált
területfejlesztési támogatásokból kívántuk megvalósítani,
megközelítőleg 20 % önerő biztosításával. A fejlesztés
megalapozottsága és a pályázatok  jó szakmai tartalma
nagyszerű sikert eredményezett. Mindhárom pályázatot
nyertesnek hirdették ki. Ennek megfel elően a temető
utcai köz és parkolók felújítására /TEUT pályázat/
2.470.722,-Ft, az iskolánk homlokzati nyílászáróinak
cseréjére /CÉDE pályázat/ 2.000.000, -Ft, az iskola és a
könyvtár közötti volt szolgálati lakás teljes felújítására,
Agrár Információs központtá történő átalakítására /TEKI
pályázat/ 12.615.193,-Ft vissza nem térítendő támogatást
nyert településünk. Figyelembe véve, hogy a félegyházi
kistérség 7 települése által elnyert összes támogatás 44
%-át a város Félegyháza, 36 %-át pedig Bugac nyerte el,
valóban sikeresnek mondhatjuk községünket. Az iskola
ablakainak cseréje már készül, azért, hogy  szeptember 1 -
én birtokba vehessék iskolánk tanulói és tanárai.

Az óvoda épületében kialakításra kerülő
bölcsődei szoba és vizesblokk munkálatai  is a vé ge felé
közelednek. Az épületen belüli átalakítások befejeződtek,
az új udvari játékok felszerelése következik, majd az
ÁNTSZ általi átvétel. Ezek után szeptembertől elindulhat
a 2 és 3 év közötti gyermekek nappali felügyelete.

Szeptember hónaptól Bugac és
Bugacpusztaháza községek közigazgatási területén is
elindulhat a szelektív hulladékgyűjtés. Ennek keretében a
településeken képződő hulladékot a felgyői
hulladéklerakóba szállítják. Lakóhelyünk és
környezetünk védelmében ez fo ntos előrelépés, mert
következésképpen bezárásra és rekultiválásra kerül eddigi
szeméttelepünk. Mindannyiunk jól felfogott közös
érdeke, hogy az itt keletkező hulladék megfelelő helyre
kerüljön, távolra mindennapi élet terünktől. A
szemétszállítás módját he lyi rendeletben szabályozza az
önkormányzat. A rendelet -tervezet elkészült, jelenleg a
helyi képviselők és a szakhatóságok véleményezésére
várunk. A tervek szerint az augusztus 27 -ei testületi
ülésen kerülhet elfogadásra. A szemétszállításra
vonatkozó rendelet-tervezetet 2008. augusztus 26-án
17.00 órakor kezdődő fórumon ismertetjük, annak
érdekében,  hogy a testületi döntéshez a lakosság
véleményét is fel  tudjuk használni.

Augusztus 8-án megtörtént a Bugac, Bugac-
Alsómonostor és Bugacpusztaháza területé n megépült
kábel TV és internet szolgáltató rendszer műszaki átadás -
átvétele. A rendszer teljesen kész a  TV szolgáltatásra, az
internet szolgáltatás szeptember végéig elindul.
A DÉMÁSZ 2008. augusztus 18-án helyezi áram alá a
rendszert, utána kezdődhetnek a bekötések.

Szerződéskötésre nyitvatartási időben a
Polgármesteri Hivatalban van lehetőség , 2008. augusztus
21-től folyamatosan, későbbiekben bármikor.  A bekötés
1-szeri díja 4990,-Ft.+áfa. A rendszer próbaüzemben
működik szeptember 30-ig, eddig az időpontig
ingyenesen nézhetők az alapcsomag csatornái  /20 db/.

A rendszerek indításával kapcsolatosan minden
információt megkapnak az érdeklődők az augusztus 26 -ai
fórumon, valamint a szerződéskötés helyszínén.

Szabó László

BÚCSÚ
A HAGYOMÁNYOS SZENT ISTVÁN NAPI BÚCSÚ

 EZ ÉVBEN AUGUSZTUS 24-ÉN KERÜL
MEGRENDEZÉSRE.

ÜNNEPI SZENTMISE KEZDETE: 10.30 ÓRAKOR A
SZENT ISTVÁN TEMPLOMBAN

TTAANNÉÉVVKKEEZZDDÉÉSS
Értesítem a kedves Szülőket, hogy a
2008/2009-es tanév szeptember 1-jén, hétfőn
7 óra 45 perckor kezdődik.
Tankönyv és a füzetcsomagok  osztására
augusztus 27. és 28-án 8-tól 15 óráig kerül
sor az iskolában.

Tanévnyitó ünnepélyünk augusztus
29-én (pénteken) 17 órakor  kerül
megrendezésre, melyre mindenkit
szeretettel várunk.
A nyár hátralévő részére kellemes időtöltést,

pihenést kívánok mindenkinek!
Szabó Péterné

TTaannkköönnyyvvttáámmooggaattááss
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy Bugac és
Bugacpusztaháza Községek Társult Önkormányzata
2008-ban is tankönyvtámogatásban részesíti az
általános, közép- és felsőfokú tanulmányokat folytat ó
gyermekeket.
Általános iskolások egyszeri 2000 Ft támogatást
kaptak, amely összeg a tankönyvek megvásárlásakor
kerül beszámításra.
A szakmunkástanulók  és középiskolások egyszeri
3000 Ft, a főiskolán, egyetemen tanulmányokat
folytatók egyszeri 5000 Ft támogatásban részesülnek.
A kifizetés 2008. szeptember 22. és október 10 -e között
történik, iskolalátogatási igazolás becsatolásával a
Polgármesteri Hivatal földszint 7 -es szobájában
naponta 9 – 15 óráig.

Hegedűs Istvánné

ÚJ TÁMOGATÁSI FORMA

A 2007. évi megtakarítások terhére minden, a Rigó
József ÁMK iskolájába beiratkozott gyermek 5000, -
Ft/diák beiskolázási támogatást kap az
önkormányzattól, az eddigi tankönyvtámogatáson
felül. Ezzel kívánunk hozzájárulni iskolánk
tanulóinak, családjuknak a tanévkezdésh ez.

EEzzeenn ttáámmooggaattáássookk kkiiffiizzeettééssee aa ttaannkköönnyyvveekk
mmeeggvváássáárrlláássáávvaall eeggyy iiddőőbbeenn //augusztus 27. és 28-án 8-
tól 15 óráig/ történik az általános iskolában.

Szabó László


