
TISZTELT BUGACI ÉS
BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK!

Végleges formát kapott a Leader akciócs oportnak megítélt
támogatás igénylésének módja. 2008. október 21-én
kedden 18.00 órára várjuk az érdeklődő vállalkozókat és
civil szervezeteket a polgármesteri hivatalba. Ezen a
megbeszélésen konkrét információkat  kapnak azok, akik
pályázni szeretnének. Kérem, minél többen jöjjenek el,
azok is, akik még bizonytalanok a fejlesztésük  LEADER
támogatás útján történő megvalósításában. Minél előbb
szeretnénk látni az elképzeléseket, mert ez alapján tudja
megmondani a pályázatokat író, hogy kik tudják már
novemberben beadni az igényüket, s ahhoz mit kell tenni.

MELLÉNY

Ezekben a hónapokban rossz  látási viszonyok uralkodnak
az utakon. Megtudtam: a balesetek elkerülése miatt kérik
és ellenőrzik is a körzeti megbízottak a kerékpárral és
gyalogosan közlekedők esetében a láthatósági mellény
használatát.  A biztonságosabb közlekedés érdekében és
annak reményében, hogy nem történnek  a korábbiakhoz
hasonló balesetek, 50 db lá thatósági mellényt
adományoznak önkormányzataink a rendőreinken
keresztül lakosainknak. Kérem azokat, akik gyakran
közlekednek kerékpárral vagy gyalogosan kérjenek
mellényt a szolgálatban lévő rendőrtől.

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS

Bugacon – Bugacpusztaházán, Aladár-hegyben 2008.
november 10-én /hétfőn/, Alsómonostoron 2008.
november 11-én /kedden/  lesz.
A zöldhulladékot  zsákban vagy legfeljebb 80 cm -es
hosszúságú kévébe összekötve – vegyes hulladéktól
elkülönítetten – kell kihelyezni az ingatlan előtti útsz akasz
melletti közterületre. /A következő zöldhulladékgyűjtés
időpontját a későbbiekben fogjuk megh irdetni./

„KUTYA KÉRDÉS”

Az elmúlt időszakban újra megszaporodtak a közterületen
kóborló gazdátlan ebek, annak ellenére, hogy a nyár
folyamán 5 kóbor kutyát sikerült befogatnunk. Sajnos
gyakran előfordul, hogy a gazdák hanyagsága miatt
szaladgálnak kutyák az utcákon. Kérjük a
kutyatulajdonosokat, hogy ne engedjék az utcára az
ebeket, előzzék meg a bajt, mert az otthoni házi kedvenc
az utcán, szabadon kiszámíthatatlanná válhat, s okkal
félnek tőlük az iskolából, óvodából hazasétáló gyermekek .
A menhely, amellyel szerződésben vagyunk, kezdetleges
módszerrel /nem túl jó százalékos mutatóval/ próbálja
befogni az utcán lévő kutyákat. Más hatékonyabb
módszert keresünk, amiről majd  tájékoztatjuk a lakosokat.
Addig azt kérem, váljon alapvető normává, hogy ne
engedjék az utcára a kutyákat.

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. október /2/

TUDJA-E, HOGY ……
 A KOCHS TORMA KFT újabb adománnyal segítette

településünket. Az elmúlt héten 8 db használt számítógépet
ajándékoztak önkormányzatunknak. A gépek az
intézményeinkbe kerülnek, igények szerint, s termés zetesen
jut a pusztaházi informatikai tanfolyamosoknak is.

 A bugaci Önkéntes Tűzoltó Egyesület köztudottan jó
kapcsolatot ápol a félegyházi Tűzoltó parancsnoksággal. Az
elmúlt aszályos időszakban többször segítettek önkénte seink
a hivatásos lánglovagoknak. Annak érdekében, hogy ez a
jövőben is így legyen, leselejtezett, de számunkra értékes és
jól használható eszközöket kaptunk a félegyházi tűzoltóktól.

 Önkormányzataink  Szociális Bizotts ágai  2008. szeptember
29-i ülésükön döntöttek a -  rendelkezésre álló költségvetési
keretből –  lakásépítési, lakásvásárlási és egyéb lakásépítési
munkálatok végzése céljára adható támogatásra benyújtott
kérelmekről. Hivatalunkhoz  18 kérelem érkezett. Egy
kérelmet  a bizottság a feltétele k hiánya miatt nem tudott
támogatni.17  kérelmezőt pénzügyi támogatásban részesített
80000 – 140000  Ft összegben.
Összesen 2 millió Ft  támogatás kifizetése a jogosultak
részére  2008. október 15-én  megtörtént.

 Kettős ünnep volt október 11 -én. A Nyugdíjas Klub most
volt 35 éves. Ezt együtt ünnepelték az „Életet az Éveknek”
Bács-Kiskun Megyei Nyugdíjas Klubok Idősek
Világnapjával. 26 Klub 315 fővel volt jelen. Szép műsorral
kedveskedett az iskola, a Kálmán Lajos Népdalkör és Gitár
Együttes és Klub táncosai, Kis Ákos nótaénekes. Köszönet
a megyei egyesületnek, a képviselői keretből támogatóknak,
Polyák pékségnek, Csilla virágboltnak, a terem díszítőinek
és Nyugdíjas Klub tagjainak.
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2008. október 23-án /csütörtökön/
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 11.00 órakor a Művelődési Háztól
induló sétával kezdődik. Gyalogosan érkezünk az
emlékműhöz, ahol az ünnepség keretéb en tiszteletünk
jeléül helyezzük el koszorúinkat  a forradalom, és a
háborúk áldozatainak emlékére .

Beerrcczzeellii IIssttvváánn SSzzaabbóó LLáásszzllóó

XIV. évf. 9. sz.



BURSA Hungarica Ösztöndíj pályázat
Bugac és Bugacpusztaháza Községek Önkormányzata
csatlakozott a BURSA Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi
fordulójához.
Pályázatot  felsőoktatási tanulmányokat folytató („A”
tipusú pályázat) illetve felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó („B” tipusú pályázat) hallgatók
nyújthatnak be.
A pályázat benyújtásának határideje:  2008 október
31.
A pályázathoz szükséges nyomtatványok a hivatal
Közigazgatási és Ügyviteli Csoportjánál (10 -11-es
szoba) vehetők át.

Hegedűs Istvánné
A Rigó József ÁMK Iskolájának hírei

 Október 18. szombat nekünk is munkanap volt.
Ezen a napon a leköszönő Szülői Közösség vezetői által
szervezett, " Légy jó mindhalálig" című ajándék
műsort nézhették meg tanulóink.
 Október 22-én 11 órakor tartjuk ünnepi
műsorunkat, ahol az 1956-os eseményekre és a
hősökre emlékezünk.
 Október 24-től őszi szünet lesz a gyerekeknek. Jó
pihenést, feltöltődést kívánunk mindenkinek, hogy
újult erővel folytathassa a munkát a félév hátralévő
részében. November  3-án hétfő a szünet utáni első
tanítási nap.
Eredményeink:
 Juhász Barbara sakkversenyen vett részt október 4 -
én Kiskunhalason, ahol 1. korcsoportban I. helyezett
lett.
 Szalai Tamás október 10-én a házi sakkversenyen I.
helyezést ért el. Innen lövészversenyre ment, amit
Abraham Winrich emlékére rendeztek. Itt is sikeresen
szerepelt.
 Október 15-én felső tagozatosaink Eötvös Kupán
vettek részt Fülöpjakabon. V. helyezettek lette k.
Mindenkinek szívből gratulálok. Továbbbi jó felkészülést,  sikeres
versenyzést!
Az ÁMK összes tagintézményének tevéke nységéről értesülhetnek
a szülők az ÁMK Hírmondóból, melyet tanulóink már hazavittek.

Szabó Péterné

KIÁLLÍTÁS
Véget ért Bajnóczi Ferenc retrospektív festészeti
kiállítása, mely összefoglalta az alk otó eddigi
munkásságát. A tárlaton közel ötven kép került
bemutatásra, javarészt olajfestmények, de látható volt
számtalan vázlat, tanulmány, korai alkotás is. Az
alkotó és a szervezők nevében köszönjük a
közreműködést Fekete Katalinnak, Klemencz
Viktornak és Tóth Mariannak!
Külön köszönjük a támogató segítséget és az
alkotásban való közreműködést Herbály Jánosnak!
Bízunk abban, hogy látogatóinknak kellemes élményt
szereztünk!
Örömünkre szolgál, hogy beszámolhatunk arról, hogy
Kiskunfélegyházán is bemutatásra kerülnek a képek.
December elején a Dózsa György Általános Iskola ad
otthont egy közel húsz képből álló tárlatnak.
Gratulálunk Bajnóczi Ferencnek, további munkájához
jó egészséget és sok sikert kívánunk!

Virág Veronika

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját

2008. október 22-én, szerdán 17 órára

SZABÓ BÉLA  FOTÓMŰVÉSZ

TERMÉSZET – TEREMTETT VILÁG
című kiállításának megnyitójára,

melynek helyszíne a bugaci

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY!
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DDÉÉLLUUTTÁÁNNUUNNKKRRAA
mely emlékműsor névadónk,

Dr. Kálmán Lajos
emlékére

2008. október 25-én 15 órára
BUGACI MŰVELŐDÉSI HÁZBA

Megnyitja: Szabó László polgármester
Közreműködnek:

 UNIVER Tánczos Péter Népdalkör és
Citerazenekar Kecskemét

 Tisza ’83 Citerazenekar Tiszakécske
 Kéknefelejcs Citerazenekar Tiszakécske
 Kécske Táncegyüttes Tiszakécske
 Bársony Andrásné és  Horti Sándor Tiszaalpár
 Árvalányhaj Tánccsoport Bugac
 Nyugdíjas Klub tánccsoport Bugac
 Kálmán Lajos Népdalkör és Citerazenekar Bugac

SZÖVŐTANFOLYAM

Szövőtanfolyam indul a Helytörténeti Gyűjteményben Varga
Mihályné Székely Emese vezetésével!
Várjuk minden kedden délután 5 órakor azokat, akik szeretnék
elsajátítani a szövés alapjait, hogy saját kezűleg tudjanak
tarisznyát, hátizsákot, mobiltartót, s zemüvegtartót, díszpárnát
készíteni. A tanfolyamon először szövőker eten, majd később
szövőszéken is dolgozhatnak az érdeklődők.
Első alkalom: 2008. november 4., kedd 17 00 , ahol megbeszéljük
a tanfolyammal kapcsolatos részleteket! A programon való
részvétel ingyenes.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Virág Veronika


