
TISZTELT BUGACI-
BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK !

Az UNIÓS előírások nyomására a parlamentben
hozott törvények értelmében, sok más településsel  együtt
nálunk is el kellett kezdeni a szervezett hulladékszállítást,
azért hogy a felsőbb vezetés által megalkotott
törvényeknek megfeleljünk. Hogyan jutottunk el a
rendszer beindításához?

Közel tíz éve indult a folyamat, amikor egyértelművé
vált, hogy ezt a feladatot meg kell oldaniuk az
önkormányzatoknak. Megfelelő több milliárd forint
értékű szemétfeldolgozót, lerakót, nem építhet minden
település. UNIÓS támogatás elnyerése érdekében össze
kellett fogni a városoknak, falvaknak, kényszerből, más
lehetőség nem volt.  Menet közben a pályázat feltételei
változtak.

A támogatást nagyobb területhez és lakosságszámhoz
kötötték. Ismét kényszerből 2005-ben létre kellett hozni
egy hatalmas, 82 települést tömörítő konzorciumot.
Ennek létrejöttével az összes lakosszámhoz viszonyított
nagyon kicsi létszámunk miatt a döntéseket befolyásoló
képességünk minimálisra csökkent.  Településeink akkori
vezetői mégsem dönthettek másként, mert más lehetőség
nem volt a kötelező feladata megszervezésére, nem
vállalhatták fel, hogy a konzorciumból kimaradva,
egyedül maradnak a megoldatlan problémával, olyannal,
melynek egyéni megoldására lehetetl en támogatási pénzt
szerezni. Az idő telt a rendszer beindítására ígért
időpontok csúsztak. 2007-ben már a mi képviselő-
testületeink vizsgálták annak a lehetőségét, hogy már
működő, más rendszerhez csatlakozunk, mert a
folyamatos beindításra tett ígéretek ellenére semmi nem
történt, nem láttuk biztosítottnak az indulást. Jogi oldalról
megvizsgálva a kilépés lehetetlen volt,  a 2005 -ös
szerződés kötötte a  kezünket: kilépésünk esetén anyagi
és erkölcsi felelősség terhelte volna önkormányzatainkat,
az uniós támogatás csökkenésének mértékéig, amely az
ellátott összlakosság számának csökkenése miatt érintette
volna a konzorciumot.

Közben a rendszer indítása valóban az utolsó fázisba
lépett, elkezdődött a hulladékkezelés a működtetését
végző cég kiválasztása, amit minimális szavazatunkkal
befolyásolni nem lehetett. /Megállapíthatjuk, hogy a
felgyői rendszerhez tartozó településeken ugyanazzal a
szolgáltatási díjjal dolgoznak, és ezek az árak más
üzemeltetők díjaihoz képest is versenyképesek /.
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Bugac Nagyközség Polgármesteri Hivatala

6114 Bugac, Béke u. 10.
Tel.: 76/575-100,  575-106

Felelős kiadó:     Szabó László
Készült: 1400 pld-ban

      2008. október
**********************************************

Fent leírt folyamat eredményeképp en,
önkormányzataink a törvényeknek megfelelően kötelesek
az összes többi település által is elfogadott módon
létrejött szolgáltatást igénybe venni. Lehetőségeink abban
merülnek ki, hogy saját forrásból, anyagi
lehetőségeinknek megfelelően támogatást nyújt unk az
időseknek, rászorultaknak.

A támogatáshoz rendelkezésre álló pénzt
elkülönítettük: ebből elsősorban az időseket kívánjuk
segíteni. Kérjük, adják le igényüket a 70 éven felüliek,
annak érdekében, hogy meg tudjuk állapítani a
támogatáshoz szükséges jövedelemhatárokat. Az így
kifizetésre kerülő összeg ismeretében bővülhet a
támogatottak köre: a szociálisan rászorulók is kaphatnak
majd támogatást. Ők akkor kérjenek igénylőlapot a
támogatáshoz, ha annak lehetőségéről a következő
hírlevelek valamelyikében értesítjük Önöket, ehhez
rendeletmódosításra van szükség.

Önök megismerhették a nyertes szolgáltató
képviselőjét, akik 2008. október 6 -ától kezdik
működésüket közigazgatási területeinken. Felhívjuk a
figyelmet, hogy Önök a szolgáltatóval állnak szerződé ses
viszonyban, a szállítással kapcsolatos kérdéseiket a
rendszeres ügyfélszolgálaton megbeszélhetik. Ha
problémájukra nem találnak megoldást a szolgáltatóval,
forduljanak bizalommal önkormányzatunkhoz a törvény
adta lehetőségek keretein belül segítünk lak osaink
érdekeit érvényesíteni .

Szabó László

MEGÉRKEZTEK A GYŰJTŐEDÉNYEK

Október 2-án megérkeztek a gyűjtőedények /kukák/.
Október  8-ától – szerdától – folyamatosan osztjuk. Az
edények árát délelőtt 8 és 12 óra között fizethetik be a
Polgármesteri Hivatal pénztárában. Az edények
átvételére fizetés után délelőtt 8 -l2, és délután 13-16
óráig van lehetőség a volt TÜZÉP telep melletti
raktárépületnél. Azok, akik feliratkoztak
mindenképpen megkapják a kukákat, de kérjük,
mielőbb vegyék át. A többletet érdemi s orrendben
adjuk azoknak, akik nem iratkoztak fel. Kérjük
továbbá, hogy október 14-ig jelezzék igényeiket,
annak érdekében, hogy ezen az áron jussanak
edényzethez. Azok a  pusztaházi, monostori és bugaci
lakosok, akik az edényzet hazaszállítást nem tudják
megoldani, a fizetéskor jelezzék, hozzájuk eljuttatjuk
az edényeket.

XIV. évf. 8. sz.



BARANGOLÁS AZ ŐRSÉGBEN
/Kálmán Lajos Népdalkör
 országjáró kirándulása/

Népdalkörünk rendszerint évente egy országjáró
kirándulást tervez a velünk utazókkal együtt.
Idén szeptember  13-14-én Őrség kivételesen szép tájait
választottuk. Petőfi szép sorai jutottak eszünkbe mikor e
mindig zöld vidék egy-egy  gyönyörű útján kanyargott
autóbuszunk: „ Óh természet, ó dicső természet, mely
nyelv merne versenyezni véled? ” Utunk első élménye a
„Haza bölcse” Deák Ferenc szülőházának megtekintése
volt. Söjtörön, tiszteletből nemzeti színű szalagot
kötöttünk egy koszorúra.
Zalaegerszegen először a „Göcseji Falumúzeumban
csodálhattuk meg az ősi népi építkezés zsupszalmatetős,
kontyolt, apró ablakos házait, más épületeit.
Énektanár kollégám, a helyi „Nefelejcs” Nyugdíjas  Klub
népdalkörének  vezetője kísért bennünket városnézésre.
A kéttornyú barokk plébániatemplom több mint két
évszázada a város jelképe. Énekeltünk a csodás
akusztikájú Zsinagógában. A TV-toronyból pedig
láthattuk az Alpok hegyvonulatait. Vacsora után a
nyugdíjasklub énekkarával közös énekléssel, tánccal
szórakoztattuk egymást. Igazán élménydús, szép baráti
est volt. Másnap  kitűnő tehetségű idegenvezetőnk Lócsi
Attila  vezetésével megnéztük Pankasz legszebb értékes,
évszázados műemlékét az un. „szoknyás” haranglábat,
melynek harangtornyát fazsindely, az ezt követő meredek
tetőzetet /szoknyát/ rozsszalma zsúp fedi. /1754. óta áll/
Veleméren felzarándokoltunk a 800 méter távolságra lévő
a XIII. században épült „Napfény Templomába”, ahol
együtt énekeltük: „Boldogasszony Anyánk…”
Majd Magyarszombatfán vadászati  kiállítást  néztünk
meg, mely magángyűjtemény. A tulajdonos Gömbös
Mátyás tárlatvezetését mindannyian elbűvölten
hallgattuk, mely a természetszeretet és – védelem
mintapéldája. Őriszentpéter a Őrség fővárosa, románkori
temploma természetesen a Templom szeren található.
/utcanevek helyett szer-ek, mely a dombokon épült
házcsoportokat jelenti./
Szalafőn Pityerszeren az eredeti Szabadtér i  Néprajzi
Gyűjtemény területét jártuk be, rendkívül tanulságos
vezetéssel. Megismerkedtünk az őrségi emberek
küzdelmes életével, élniakarásával /kézművesség,
fafaragás, fazekasság, zsúpkötés/ állataik gondozásával.
Remek időnk volt és vidám hangulat, me lyet
autóbuszvezetőnk Kovács Balázs is nagyban elősegített.
Köszönjük.
Ami arra indított, hogy közzé tegyen élményeink egy
részét, az egyik dalos társam mondata volt „ …….olyan
örömteli két szép napot biztosítottál nekünk….”
Ha ezt a többiek is így érzik,  ….igazán megsimogatja a
„lelkemet”.

Herbály Jánosné

A KÁLMÁN LAJOS NÉPDALKÖR
és

CITERAZENEKAR
folyó év október 25-én

/15 órai kezdettel/
ünnepli fennállásának

35. évfordulóját
a MŰVELŐDÉSI HÁZBAN .

/részletes program a következő hírlevélben/

NACSE KIRÁNDULÁS
A Nagycsaládosok Bugaci Egyesülete ebben az évben
is felkerekedett, és augusztus 1 -től 4-ig gyönyörű
napokat töltött a Duna-kanyarban.
Az első nap Esztergomba érkeztünk, ahol a város
nevezetességeit néztük meg. Késő délután érkeztünk
Szentendre Pap-szigetre és elfoglaltuk a szállásunkat.
Következő napon nagy túrára készültünk, a Rám -
szakadék adta fel a leckét, ami ügyességet, kitartást
igényelt a résztvevőktől. Aki nem túrázott, az
Szentendrén tölthette el az időt, vagy fürödhetett a szállás
strandján.
A harmadik napon Visegrádra indultunk. Volt, aki a
Mogyoró hegyen keresztül turistaúton érkezett, volt, aki
busszal jutott el a bob pályához. A nevezetességek
megtekintésén kívül jó időtöltést jelentett a bobozás is.
Az utolsó napon a szállás elhagyás a után, gyönyörű
hajóút végén a Szentendrei -szigeten ebédeltünk, és négy
óra után indultunk haza. Szép napok emlékével érkeztünk
meg a tervezett időben.
Mint minden kirándulásnak, úgy ennek is volt
megálmodója, szervezője. Minden résztvevő nevében
köszönöm Szalainé Őrző Emikének, Korom Ibolyának,
hogy egyesületünk erre a gyönyörű tájra eljutott.
Köszönjük még Falusi Lászlóné Dódinak, és Csendes
Jánosné Rozikának, hogy minden este bográcsba főtt
vacsorát készítettek számunkra. Ezen kívül azoknak is
köszönet, akik a főznivaló elkészítésében segítettek.

Berczeli Istvánné

KÖSZÖNET
A „Futóhomok” Ifjúsági Egyesület szeretné
megköszönni a szüreti bálra adott támogatásokat és
segítséget.
Árvalányhaj" Néptánccsoport, "Futóhomok" Ifjúsági Egyesület
tagjai, 75. sz. Önkiszolgáló, Abonyi Fogadó, Abonyi Imre
Fogathajtó és Lovassport Egyesület, Almási Ildikó, Bálint Dezső
Balogh István, Balogh Róbert, Berci és a víg kedélyű
menyecskék Szarvaskőről, Berczeli István és neje, Borics Zoltán
és családja, Börcsök Erzsébet, Bug aci körzeti megbízottak,
Bugaci óvodások, Bugaci Polgárőr Egyesület, Csabai György és
Nyúzó Edina, Csendes Józsefné, Csilla Virágbolt, Csőszpárok,
Czakó István, Czakó Mihály, Czakó Tibor, Délszáz Kft., Dora
Péter, Dora-Q Kft., Endre Imre, Farkas Katalin, F azekas Róbert
Fehér Vilmos, Fekete Katalin, Feketéné Papp Éva, Feketéné
Szűcs Zsuzsanna, Ficsór Szilvia, Flóring István, Flóring
János,Flóring Józsefné, Flóring Pál, Fornetti Pékség, Görög
Gergő, Gulyás László, Gulyás Tibor, Gulyásné Dóra Anita,
Gyukics Miklósné, Hevér László, id. Bódog József, Jázmin
virágbolt, Juhász Mária, Karikács Csárda, KEFAG Zrt., ,
Kicsimanó,  Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
bugaci  néptánccsoportja, Maráczi György , Mészáros Andrásné
és családja Műsorunkban közreműködő dob osok
Nagycsaládosok Bugaci Egyesülete , Nagyné Újfalusi Ildikó,
Németh Mihály és családja, Orgovány és Vidéke
Takarékszövetkezet, Tormási József, Tóth Béláné, Tóth Mihály,
Varga Mihály, Varjasi Mihály, Végh János, Virág István és
családja, Virág József és neje, Virág Veronika, Vízhányó Imre és
családja Polgármesteri Hivatal karbantartói, Rigó József ÁMK
Általános Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája, Napközis
Konyhája, Művelődési Háza, Seregély János, Seres István,
Szabó László és családja, Szalai István és c saládja, Szatmáriné
Sándor Olga. A bugaci képviselőtestület: Kovácsné Kiss Éva,
Virág Mónika, Szalainé Őrző Emília, Szabó Péter, Kovács
György, Endre Gábor, Szatmári István

Köszönjük!
"Futóhomok" Ifjúsági Egyesület



A Rigó József ÁMK

szervezésében augusztus 16-tól 45-en, egy hetet
töltöttünk Erdélyben.
Bejártuk Erdély gyönyörű tájait, melyek szépségét
szavakban nem lehet leírni. Nagyon kedves,
magyarságukat büszkén valló székely emberekkel
találkoztunk, beszélgettünk, akiktől sokat tanultunk.
Felejthetetlen élményekkel és magyarságtudatunkban
megerősödve, akiben ez eddig aludt, abban felébredve
jöttünk haza.
Remélhetőleg közülünk sokan látogatnak majd vissza
Erdélybe, oda, ahol eddig semmilyen politikai hatalom
nem tudta a székely emberben magyarságtudatát
elfojtani. Isten áldjon meg minden igaz magyar embert!

Szabó Péterné

EEGGYY VVIIDDÁÁMM ÓÓRRAA AA
KKÖÖNNYYVVTTÁÁRRBBAANN

2008. okt. 9-én 8 órai kezdettel író-
olvasó találkozót rendezünk a híres
íróval, Nógrádi Gáborral.
A találkozó alatt az író ifjúsági regényei
dedikálva megvásárolhatók 1000 Ft-os
egységáron.

Mindenkit szeretettel várunk !

„HÁZTÓL AZ OTTHONIG”

Unja régi, megszokott környezetét? Új otthona
kialakításán fáradozik? Szeretné érdekes, de nem
költséges ötletekkel feldobni lakását? Segítünk, hogy a
bútortologatáson kívül más lehetőség is adódjon a
megújulásra.
„Háztól az otthonig”  címmel lakberendezési
tanfolyamot indítunk péntek esténként a Rigó József
ÁMK Művelődési Házában.
Az első alkalom 2008. október 17-én 1800 órakor lesz.
Az ingyenesen látogatható előadá sokon Tóth Mariann
segítségével kalandozhatunk a lakberendezés világában.
Várható témáink: Az ember és a lakótér, avagy a háztól
az otthonig. A lakberendezési stílusok, divathullámok.
Bútortörténeti túra. Illeszkedés a tágabb környezetbe.
Régi vagy új? Átépítés vagy új építés? A fény, a színek, a
minták és textúrák térformáló, hangulatformáló szerepe.
A helyiségek optimális egymáshoz kapcsolódása, a
tájolás. Világítástervezés. Az előtér. A közlekedő. A
konyha (Tervezés-funkció, stílus, ergonómia, tárolás).  Az
étkező (Hagyományos vagy nyitott tér?). Kapcsolódás a
kerthez, a terasz. A nappali (Közszemle, stílus és
nyugalom.). A háló és a fürdő. Gardróbszekrény vagy
gardróbszoba? A gyerekszobák az életkori sajátosságok
tükrében.
A programon folyamatos egyéni t ervezési tanácsadásra is
lehetőség lesz.

Várunk szeretettel minden érdeklődőt !

MMEEGGHHÍÍVVÓÓ
Tisztelettel meghívjuk

ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT
2008. október 5-én,

 vasárnap 17 órára

BAJNÓCZI FERENC
retrospektív kiállításának megnyitójára,

melynek helyszíne a
RIGÓ JÓZSEF ÁMK MŰVELŐDÉSI HÁZA.

A kiállítást megnyitja:
Szabó László

Bugac polgármestere.
A kiállítás október 11-ig tekinthető meg,

minden nap 9-12 és13-19 óráig.

KÖTÉS - HORGOLÁS

Folytatódik a KÖTÉS-HORGOLÁS tanfolyam a
Rigó József ÁMK Művelődési  Házában!
Régi és új tagjainkat egyaránt sok szeretettel várjuk
szerdánként 17 és 19 óra között a Művelődési
Házban, hogy különféle újabb technikákat
sajátíthassunk el, így elkészíthessük lakásunk, vagy
öltözékünk díszeit, esetleg saját készítésű kötött,
vagy horgolt ajándékokkal lephessük meg
szeretteinket, barátainkat.
Nemcsak azokat várjuk, akik korábban már részt
vettek programunkon! Mindenkit örömmel látunk,
akkor is, ha nem jártas ezen a területen, a
foglalkozás két vezetője, Lesták Sándorné (kötés)
és Virág Tiborné (horgolás) rövid idő alatt
mindenkinek megtanítja a technikák alapjait.

ORSZÁGOS
KIRAKODÓVÁSÁR

BUGACON
2008. OKTÓBER 5.

MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐKNEK

A 2007/2008. gazdálkodási évre a gazdálkodási
napló /AKG, KAT, NATURA 2000 támogatást
igénylők/ beadási ideje

2008 október 31.

A kitöltött gazdálkodási napló egy aláírt
másolatát a mellékletek nélkül /pl. számlák,
bizonylatok/ MgSzH Központ 1118 -Budapest,
Budaörsi út 141-145. címre kell beküldeni.



RENDŐRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a nagyközség
közrend-közbiztonsága érdekében a rendőrség és a
polgárőrség  továbbra is közös szolgálatot lát el. A közös
szolgálat ellátás jogi szabályozása szerint a polgárőr
feladata az intézkedő rendőr biztosítása.
A rendőri intézkedést a rendőr önállóan kezdeményezi és
hajtja végre, az intézkedés  jog- és szakszerűségéért is ő
felel.
A polgárőr ez esetben a rendőr segítőjeként
tevékenykedik, intézkedési jogkörrel nem rendelkezik.
Kérem a fent leírtak tudomásulvételét.

Joó Endre
……

2007.június 1-től a kerékpárral közlekedőknek lakott
területen kívül viselniük kell a láthatósági mellényt.
Ennek értelmében a KRESZ 54 § -ának (6) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lépett:
(6) A kerékpárt éjszaka és korlátozott látási viszonyok
között a külön jogszabályban meghatározott lámpákkal
kell kivilágítani, és a kerékpárt hajtó személynek – lakott
területen kívül – fényvisszaverő mellényt ( ruházatot )
kell viselnie.
A kerékpáron 2007. június 1. óta hét kötelező tartozéknak
kell lenni.

- fehér fényű első világítás
- vörös fényű hátsó világítás
- vörös fényű hátsó prizma
- borostyán sárga színű küllő prizma legalább az

első kerékre
- két egymástól független fék
- csengő
- fényvisszaverő mellény

2008. január 1.-től az alábbi KRESZ módosítások léptek
életbe:
A KRESZ 21.§.-a az alábbi (12) bekezdéssel egészül ki:
(12) A lakott területen kívüli út úttestjén, leállósávján,
útpadkáján tartózkodó gyalogosnak/személynek – ide
nem értve a gyalogosok zárt csoportban történő
közlekedését – éjszaka és korlátozott látási viszonyok
esetén fényvisszaverő mellényt ( ruházatot ) kell viselnie.
A KRESZ 55.§.-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:
(5) A kézikocsival közlekedő személynek – lakott
területen kívül - éjszaka és korlátozott látási viszonyok
esetén fényvisszaverő mellényt ( ruházatot) kell viselnie.
A KRESZ 62.§. (2) bekezdésének helyébe az alábbi
rendelkezés lépett:
(2) Az úton állatot olyan személy hajthat, illetőleg
vezethet, aki az állatot irányítan i képes, és meg tudja
akadályozni azt, hogy az állat a személy és
vagyonbiztonságot veszélyeztesse. Az állatok csoportos
hajtásához annyi hajtó szükséges, amennyi e feltételek
teljesítéséhez elegendő. Az állatot hajtónak, illetőleg
vezetőnek – ha a lakott területen kívüli út úttestjén vagy
leállósávján tartózkodik –éjszaka és korlátozott látási
viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt ( ruházatot )
kell viselnie.
A fenti rendelkezésekből az is következik, hogy azok a
személyek ( akár járművezető, akár utaso k), akik lakott
területen kívül bármilyen okból megálló járműből
kiszállnak, kötelesek fényvisszaverő mellényt ( ruházato)
viselni.

Körzeti Megbízottak

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Értesítjük Önöket, hogy 2008. október 6 -tól a Városi
Víz- és Kommunális Kft. szállít ja el a hulladékot,
melyet Bugac, Bugac-Alsómonostor és
Bugacpusztaháza  belterületén és külterületén /kivéve
Alsómonostor külterülete/, minden héten egyszer
HÉTFŐN végzünk.
Alsómonostoron az Oláh-Iskolánál, a Rózsa utcai
Vegyesboltnál, és Aladár-hegyen lévő gyűjtőpontokról
KEDDEN végezzük a hulladékszállítást.
Továbbá minden héten ügyfélszolgálatot tartunk
Bugacon az Önkormányzat épületében keddenként
10-13 óráig, ahol szerződéseket köthetnek,  zsákot
vásárolhatnak és kérdéseikkel fordulhatnak
kollégánkhoz.

Városi Víz- és Kommunális Kft

TUDJA-E…….
ÚJABB SIKERES PÁLYÁZAT

A bugacpusztaházi falugondnoki busz cseréjére
korábban benyújtott pályázatunkat, pozitívan
bírálták el. Ennek megfelelően  8.538.000, -Ft vissza
nem térítendő támogatást nyertünk. A busz -
ugyanolyan, mint a bugaci tanyagondnoki VW
Transporter – teljes vételára bruttó 10.245.600, -Ft. A
gépjárművet már meg is rendeltük, még ebben az
évben átvesszük.

MEGKEZDŐDÖTT

Megkötöttük a kivitelezési szerződést az Agrár
Információs Központ kialakítására. A munkaterület
átadás-átvételével elkezdődött a munka, ami a
korábban elnyert támogatásból valósul meg. A
kivitelezés október 6-án indul és szerződés szerint
december 15-én ér véget.

TÁMOGATÁS

A Kiskunok Vidékéért Helyi Közösség szeptember 26 -
ától , hivatalosan is az EU LEADER Akciócsoportja.
Ennek értelmében az elkövetkező években
minimálisan 116 millió Ft támogatást igénylésére van
lehetősége önkormányzatainknak, civil
szervezeteinknek és természetesen már működő, vagy
megalakuló vállalkozásoknak.
A fő támogatási területek:

- falumegújítás,
- örökségvédelem,
- mikro- vállalkozások létrehozása és
  fejlesztése,
- turizmus fejlesztés.

A rendelet október 15-én  jelenik meg, az első
igényléseket 2008. november 1. és 2008. november 30.
között lehet majd beadni.
Kérem a vállalkozókat, keressenek a lehetőségek és a
feladatok miatt. Biztos vagyok abban, hogy a munka,
amit a LEADER csoport sikerébe fektettünk
megtérül, vállalkozóink megerősödnek, ezáltal új
munkahelyek jönnek majd létre.

Szabó László


