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LAKOSOK!

A gazdasági válság egyre több önkormányzatot
hoz lehetetlen helyzetbe. Tapasztalom, milyen
sokan küszködnek megoldhatatlannak tűnő
akadályokkal. Sok önkormányzatnak kényszer
hatására kell elvégeznie azokat a taka rékossági
intézkedéseket, amelyeket mi időben
megtettünk, s amelyek nekünk azóta a
működésen kívül a fejlesztésekhez is forrásokat
jelentenek.
Így a 2007-ben és 2008-ban folytatott
gazdálkodás nálunk megfelelő, szilárd alapot
biztosít a 2009. évi költségve tés készítéséhez. A
gazdasági válság hatására létrejött
bizonytalanság mégis arra kényszerített
bennünket, hogy eltérjünk a munkatervtől, s a
költségvetés tárgyalását február 11 -ére napolja
el a testület. A január 29 -ei rendkívüli
parlamenti üléstől konkré t intézkedéseket
vártunk. Ez nem történt meg, ismét csak
általánosságban, konkrétumok nélkül írta le a
kormány a kivezető utat, s annak
következményeit az ez évi finanszírozásra.
Mindez bizonytalanná teszi az önkormányzatok
pontos bevételi főösszegét. A kö ltségvetési
rendeletünket viszont, mint minden más
önkormányzatnak február 15-ig el kell fogadni.
Ezt jelenleg csak a decemberi országos
költségvetési rendelet alapján tudjuk megtenni,
amiről kiderült, hogy módosításra szorul.
Reméljük, hogy az önkormányzatoknak juttatott
támogatások nem csökkennek jelentősen, mert a
jelenlegi tárgyalásra előkészített költségvetés a
mi esetünkben - a megtakarításoknak, az ésszerű
gazdálkodásnak köszönhetően -  garantálja a
biztos működést, a megszokott szolgáltatások
biztosítását és a fejlesztésekhez szükséges önerőt.
Mi még mindig nagy tervekkel nézünk a jövőbe,
megtettünk mindent azért, hogy uniós
támogatások érkezzenek falunkba: A Leader-
program kapcsán 75 millió forint értékű
fejlesztést készítettünk elő (játszótér
Bugacpusztaházán és Alsómonostoron, park
Bugacpusztaházán, Bugacon, piaccsarnok,
öregiskola külső felújítása). A helyi Leader -iroda
minden pályázatunkat  „támogatásra javasolt”
értékeléssel küldte tovább a kiíró
minisztériumnak.

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

2009. január - február
*****************************************
A jelenlegi menetrend szerint május 15 -ig
értesítik a nyerteseket. Nagyon reméljük, hogy a
gazdasági válság nem mélyül el annyira, hogy ezt
késleltesse.
Tervezzük idén is a hagyományos
faluprogramjainkat karöltve a civil
szervezetekkel, akiket 2009-ben is kívánunk
támogatni, hiszen e nehéz helyzetben mé g
nagyobb szükség van a közösségek összetartó
erejére.
Kérem, hogy ötleteikkel, problémáikkal
továbbra is forduljanak hozzám bizalommal,
ezzel is segítve munkánkat.
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KÖZSÉGI  SZINTEN MEG RENDEZÉSRE
KERÜLŐ ÜNNEPI RENDEZVÉNYEK:

2009-ben

2009. május 2. Falunap
Bugacpusztaházán

2008. május 9. Abonyi Imre
                                            Fogathajtó Fesztivál
2009. június 20. Falunap Bugacon
2009. augusztus 20.           Szent István ünnepe
2009. szeptember 19- 20.  Szent Mihály napi

       sokadalom
2009. október 23.  Magyar Köztársaság
                                            kikiáltásának

évfordulója

ELADÓ!
Bugac és Bugacpusztaháza Társult Önkormányzata
értékesíteni kívánja a bugacpusztaházi falugondnoki

szolgálatot korábban ellátó kisbuszt!

Adatok:
Tipus: KIA PREGIO 2.7 D
Első forgalomba helyezés: 2000. 11.16.
Szállító személyek száma: 9 fő
Műszaki érvényesség: 2009.  08. 23.
Zöldkártya: 2009. 11. 12.
Futott km:                              209.731 km

A gépjármű megtekinthető 2009. február 10 -e és
február 16-a között a Polgármesteri Hivatal udvarán.
Az érdeklődők február 20-án, 10 órakor a
polgármesteri hivatal nagytermében licitálhatnak a
kisbuszra, amely a legjobb ajánlattevő birtokába
kerül.
A minimális vételár: 394.000,-Ft.

Várjuk az érdeklődőket!

KÖSZÖNET…
Köszönjük Hannelore Abrahamnak, hogy Adventi
naptáras csokival ajándékozta meg a bugaci
óvodásokat, melynek nagyon örültek.

Szabó László
A bugacpusztaházi informatikai csoport tagjai ezúton
szeretnék köszönetüket kifejezni azoknak, akik 2008 -
ban is támogatták működésüket, önzetlenül segítettek
eszközökkel felajánlásokkal, anyagokkal.
Különösen köszönjük kiemelt és példamutató
támogatását Hattné Tavaszi Évának, Kőkúti
Anikónak, Nagy Sándornak és Kerekes
Annamáriának, valamint a polgármestereknek és az
Önkormányzat dolgozóinak.
Köszönjük a szülők és Kiss József hozzáállását abban,
hogy az oktatások baráti -családi jellege
fennmaradhat.
Bugacpusztaháza Informatikai Csoport

Kerekes László Zoltán

TTUUDDJJAA--EE,, HHOOGGYY …………??
 Elkészült óvodánk riasztóberendez ése, amely

megvalósításához 100.000,-Ft vissza nem térítendő
támogatást nyert a Rigó József ÁMK Óvodája.  A
teljes beruházás 250.000,-Ft-ba került.

 Február végéig tart a LOVAS  VENDÉGLŐ
kupájáért kiírt teremlabdarúgó bajnokság, amelyre
az ÖREGFIÚK,  KEFAG, KICSI MANÓ,
ÖNKORMÁNYZAT csapatai nevezte k. A
mérkőzések szerdánként 20.00, illetve 21.00 órakor
kezdődnek a tornacsarnokban.

Várjuk a szurkolókat!
 2009-ben minden hónap első szerdáján 18.00 órai

kezdettel találkozóra várjuk a térségünkbe települt
német ajkúakat a bugaci Lovas Vendéglőbe. Eze ken
a találkozókon a véglegesen ideköltözött, vagy
időszakosan itt lakó külföldiek beilleszkedését,
információhoz jutását segítjük elő. A
kezdeményezés sikerét jelzi, hogy február 4 -én
mintegy 35-en ültünk asztalhoz, s a helyi németeken
kívül Kunszállásról, Félegyházáról, Kecelről,
Kiskunmajsáról, Móricgátról, Bócsáról,
Orgoványról is voltak vendégek.

NNAAGGYYCCSSAALLÁÁDDOOSSOOKK
EEGGYYEESSÜÜLLEETTÉÉNNEEKK DDEECCEEMMBBEERREE

Hagyományunkhoz híven december  6 -án együtt vártuk a
Mikulás bácsit. Ekkor családjaink gyermekeikkel együtt
ünnepeltek. Emlékezetessé ezt a napot a Rigó József
ÁMK 3. osztályos tanulói tették. Felkészítőjük Fodor
Béláné tanító néni, kísérőjük Szabóné Tarjányi Mária
tanító néni volt. Ünneplés után családjaink átvehették az
elkészített csomagot, amelyet a Bugaci Élelmiszerip ari
RT. nagyértékű adományából készítettünk. Támogatta
még Bognár Mihály képviselő úr az önkormányzat által
biztosított pénzkeretből 50.000, -Ft-tal. Egyesületünk
szerény keretéből tudta még gazdagítani. Köszönjük
segítségüket, Kósa Istvánnak, hogy  most is  velünk volt, a
Mikulás bácsinak, hogy meglátogatott bennünket.
Kívánunk mindannyiójuknak jó egészséget.
Karácsonykor együtt ünnepeltünk a Művelődési Házban
megrendezett karácsonyváró ünnepségen, ahol
felkészülhettünk lelkileg is erre a szívet melengető
ünnepre. Ünnep szépségét segítette a P & P Pékárú KFT
Polyák Mátyás úr és a Magyar Vöröskereszt nagy értékű
adománya, melyet ekkor adunk át családjainknak.
Köszönjük!
Ellátogattunk az Idősek Otthonába és jó kívánságainkkal
köszöntöttük az ott tartózkodó idős eket és az intézmény
dolgozóit. Megrendeztük a Szilveszteri bálat sok -sok
munkával. Köszönjük a Rigó József ÁMK igazgatójának
a helyet, az Öreg fiúk focistáinak, a szakács néniknek az
önkormányzat férfi dolgozóinak, a takarító néniknek az
előkészületekben végzett segítségüket.
Köszönjük Virág Veronikának, Juhász Mária tanító
néninek, segítőiknek, hogy ilyen csodálatos környezetet
varázsoltak rendezvényünkre.
Köszönet vezetőségünknek, családjainknak és minden
segítséget nyújtó embernek, hogy ezt a nagy mun kát
enyhítették.

Kívánunk a falu minden lakójának jó egészséget .
Berczeli Istvánné



HÍREK A MŰVELŐDÉSI HÁZBÓL

2008. december 5-én a bugaci utcákon is
megjelent a Mikulás.
A Mikulás krampuszaival kísérve vitte házhoz a
gyermekek csomagjait, sok család csil logó szemű
apróságainak szerezve ezzel örömet. Köszönjük a
„Futóhomok” Ifjúsági Egyesület tagjainak, hogy
segítették a Mikulás bugaci munkáját, továbbá
köszönjük a közreműködést Czakó Tibornak,
Kunszabó Ferencnek, Vízhányó Ferencnek, Balogh
Mihálynak, Varga Mihálynak, Szabó Zoltánnak, ifj.
Androvicz Jánosnak, Bangó Richárdnak, Csendes
Józsefnek, Gulyás Richárdnak, Hajagos Józsefnek,
Illés Csabának, Kurucz Péternek, Lovas Anitának,
Németh Istvánnak, Németh Klárának, Némethné
Tóth Klárának, Péter Anitának, és  a Rigó József
ÁMK-nak.

2008. december 17-én a budapesti
Vándorjátszóház közreműködésével mézeskalács
házikókat építettünk az általános iskolás
gyermekekkel a Művelődési Házban. Az egész
délelőtt zajló program során több, mint 180 szemet
gyönyörködtető és ínycsiklandozó házikó készült
el. Köszönjük a programon nyújtott segítséget
Fekete Katalinnak!

Karácsony előtt idén is betlehemezők
járták a falut, igyekezvén minél több családnál
jelenteni a megváltó születését. Akik a programban
részt vettek: Illés Csaba, Juhász Barbara, Lovas
Norbert, Petróczi Richárd, Tóth Ivett, Tóth Márk.
Idén alsó tagozatos betlehemező csoport is
ellátogatott a családokhoz, a csoport tagjai: Agárdi
Nagy Dzsesszika, Csabai Vivien, Farkas Hunor,
Horváth Vivien, Szabó Péter.

Köszönjük nekik, hogy heteken keresztül
készültek a szereplésre, hogy az ünnepi
előkészületek idején szakítottak arra időt, hogy
örömet szerezzenek azoknak a családoknak,
akikhez ellátogattak. Mindenekelőtt azonban
köszönjük Varga Mihálynak, a Helytörténeti
Gyűjtemény vezetőjének, hogy összefogta a
csoportokat, megtanította őket a szerepekre,
megszervezte látogatásaikat a családokhoz, illetve
az Óvodába és az Idősek Napközi Otthonába,
megőrizve és továbbadva munkája által ezt a szép
hagyományt!

Véget ért „Háztól az otthonig” címmel
indított lakberendezési tanfolyamunk Rigó József
ÁMK Művelődési Házában. Az előadásokon Tóth
Mariann segítségével kalandozhattunk a
lakberendezés világában. Ezúton is köszönjük
fáradozásait!

2008. december 20-án karácsonyváró
ünnepséget tartottunk a Művelődési Házban. A
megjelenteknek a Nyuszi csoport nagycsoportosai
egy karácsonyi összeállítással kedveskedtek. Az
óvodásokat Takácsné Vörös Ibolya óvó néni
készítette fel.

Meghitt perceket szereztek vendégeinknek
az Általános Iskola furulya csoportjának tagjai,
Pappné Németh Gabriella tanár néni
felkészítésével, valamint az 5. osztályos tanulók,
akiket Várkonyi-Kovács Nóra tanár néni készített
fel. Az ünnepség idején betlehemesek is
ellátogattak hozzánk. A Kálmán Lajos Népdalkör
ünnepi dalcsokorral köszöntötte a megjelenteket, a
Nyugdíjasklub képviseletében Lesták Sándorné
szavalatát hallgathattuk meg, az ünnepséget pedig
Varga Mihályné Székely Emese és Varga Mihály
zárta karácsonyi népdalokkal.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a
fellépőknek és a felkészítőknek, hogy
szabadidejükben, időt és energiát nem sajnálva
dolgoztak azért, hogy méltóképpen készülhessünk
egyik legszentebb ünnepünkre. Köszönjük Kósa
Istvánnak a hangosítást, valamint mindazoknak a
segítséget, akik közreműködtek az
előkészületekben.
2009. január 10-én a Községi Gitáregyüttes
különleges, meghitt hangulatú koncertjével
köszöntöttük együtt az Újesztendőt a Rigó József
ÁMK Művelődési Házában. Köszönjük az együttes
tagjainak, Feketéné Szűcs Zsuzsannának, Fekete
Zoltánnak, Juhászné Áginak, Kürtösi Edinának,
Mészáros Andrásnak, Nagyapáti Ferencnek
valamint Szemerédy Zoltánnak a felejthetetlen
élményt! A koncert hangosítását Kósa István
vállalta, köszönjük segítségét, valamint köszönetet
mondunk mindazoknak, akik segítettek minket a
szervezés és a lebonyolítás során!

FALUGAZDÁSZTÓL

ŐŐSSTTEERRMMEELLŐŐII IIGGAAZZOOLLVVÁÁNNYY
MMEEGGÚÚJJÍÍTTÁÁSSÁÁHHOOZZ SSZZÜÜKKSSÉÉGGEESS

 Őstermelői igazolvány
 2 db egyformára kitöltött adatnyilvántartó lap.

/A *-gal jelölt részeket kell kitölteni a jelenlegi
állapotnak megfelelően. Az egyéni ig azolványhoz egyéni,
a közös igazolványhoz közös adatnyilvántartó lap./

Határidő: 2009. március 20.

GÁZOLAJ JÖVEDÉKI ADÓJÁNAK
VISSZAIGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGESEK

Földhasználati lap,
 Számlák
 Regisztrációs adatok visszaigazolása
 /MVH-tól, mely tartalmazza a

- a regisztrációs számot
 adóazonosítót
 adószámot
 lakcímet

/Ha van VPID szám./
Határidő: visszamenőleg 5 év

SSzzaabbóó IImmrree



FARSANGI MULATSÁGOT RENDEZ

FFIIAATTAALLOOKK FFIIGGYYEELLEEMM!!

a „Futóhomok” Ifjúsági Egyesület

2009. február 07-én 20.00 órától

a Művelődési Házban

Minden kedves résztvevőt  kérünk, hogy
beöltözve jelenjen meg.

A jegy árak: beöltözve 400 Ft, beöltözés
nélkül 700 Ft.

Ezen felül a legkreatívabb három
beöltözőt jutalmazzuk, egy-egy üveg

itallal.

PPEETTŐŐFFII
EESSTT

2009. február 17-én,
                        /kedden / 17 00 órakor

   „A mi Petőfink”

címmel előadást hallhatunk Petőfi
Sándor életéről, munkásságáról Juhász
Istvántól, a Móra Ferenc Gimnázium
nyugalmazott tanárától a Rigó József
ÁMK Művelődési Házában!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk
9-99 éves korig!


