
TISZTELT BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI
LAKOSOK!

A Csongrád Városi Víz- és Kommunális Kft.
munkájának köszönhetően a keletkező kommunális
hulladék elszállításra kerül település einkről. A
konzorcium működésének következő eredménye,
hogy elkezdődött a bugaci sze méttelep
rekultivációja, melynek költségvetése mintegy 45
millió forint. Ennek előkészítése során, a mérések
eredménye alapján a helyszíni földtakarásos
módszert engedélyezték a hatóságok. Az évekkel
ezelőtt aláírt konzorciumi megállapodás értelmében
minden település egy-egy szemétlerakót
rekultiváltathat a projekt keretében. 2006 -ban azzal
az érdekes helyzettel találtuk szembe magunkat,
hogy a jóváhagyott projekt csak a bugaci
szeméttelep rekultivációját tartalmazza.
Mivel Bugac és Bugacpusztaháza két, tár sult
településként működik együtt, lehetőség lett volna
arra, hogy két szeméttelep rekultivációja kerüljön a
projektbe.
A jelenlegi projektben tehát csak a bugaci
szeméttelep rekultiválására van lehetőség, az
alsómonostori szemétlerakó pedig nem tűnik el.
Azért, hogy az alsómonostoriak lerakója se csú fítsa
tovább lakóhelyüket, 2007-ben saját költségen
elkészítettük a monostori telep rekultivációs tervét.
Most igyekszünk mindent megtenni annak
érdekében, hogy Alsómonostor is megszépüljön
ebből a szempontból.
A rekultiválás megkezdésének pozitív hírével
párhuzamosan egy nehéz problémával, a szennyvíz
elhelyezésével kellett szembenéznünk. Korábbi
rendelet alapján a Bácsvíz Félegyházi tisztítótelepe
napi 10 m3 szennyvizet fogadott településeinkről, az
általa kijelölt szállító segítségével.

I. Ajánlat:Csíkos Ferenc (Kunszállás)
Tel.:

Szállítás díja: 2.000 Ft/m3 + Áfa
Fogadási díj:     452 Ft/m3 + Áfa

Fizetendő összesen: 2.978 Ft/m 3

Vízterhelési díj:  30 Ft/m3 + Áfa
Ez nagyon magas, megfizethetetlennek tűnő terhet
jelentene lakosainknak, önkormányzatunknak.

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. március

*****************************************
Intézményeink és a lakosság igényeinek várható
növekedése miatt a napi 10 m3 -es félegyházi
befogadási kapacitás nem elegendő.
A fenti okok miatt kezdeményeztünk tárgyalásokat
a jászszentlászlói szennyvízteleppel, valamint olyan
szállítókkal, akik a 2000 Ft/m3-es árnál olcsóbban
vállalják a fuvart és rendelkeznek közúti szállításra
jogosító engedéllyel. A tárgyalások eredményeként
maximálisan napi 50m3 szennyvizet szállíthatunk
Jászszentlászlóra, ahol a befogadási és vízterhelési
díj együttesen 520 Ft/m3 + Áfa, ehhez kettő
szállítási ajánlat közül lehet választani.
II. Ajánlat: Csontos és Fia Kft (Városföld)
Tel.:06/30/9117076
Szállítás díja: 1.300 Ft/m3 + Áfa
Fogadási díj:     520Ft/m3 + Áfa

Fizetendő összesen: 2.184 Ft/m 3

III. Ajánlat: Fazekas Zoltán (Bugac)
Tel.: 20/5408748
Szállítás díja: 1.100 Ft/m3 Áfa-mentes számlával
Fogadási díj:     520Ft/m3 + Áfa

Fizetendő összesen: 1.724 Ft/m 3

A II. és a III. ajánlat kapcsán fontos információ,
hogy az elszállított mennyiséget nagy pontossággal
méri a vállalkozó.
A szállítással kapcsolatos további információkért
forduljanak bizalommal a vállalkozásokhoz.
Tudom, hogy a legolcsóbb lehetőség is nagy terhet
jelent a családok számára, de remélem, hogy a több
mint 1250 Ft/m3 megtakarítás kiharcolásával
elviselhetőbbé tudtuk tenni ezt a költséget. Hosszú
távú megoldást a csatornahálózat és a
szennyvíztisztító megépítése jelenti. Ez csak Uniós
támogatással tud megvalósulni, a magas költségek
miatt 2008. december 1-jén beadtuk pályázatunkat
a minisztériumba. Várjuk az első forduló
eredményét, hiszen ez a pályázat kétfordulós.
Optimális esetben 2011-re elkészülhet a teljes
rendszer, de addig nekünk Önkormányzatnak  és
Önöknek lakosoknak is nagyon sok feladatunk lesz.
Ez a településünk jövőjét nagyban befolyásoló,
hatalmas léptékű beruházás csak közös erővel tud
megvalósulni. Sok sikert Nekünk ehhez !

SSzzaabbóó LLáásszzllóó
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FELHÍVÁS
Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy csak a
kukákból és a jelzéssel ellátott (sárga) zsákokba
helyezett szemetet szállítja el a szolgáltatónk.
Kérjük Önöktől, hogy belterületen a hulladékgyűjtő
edénybe elhelyezett szemétmennyiségen felül
esetenként keletkező szemetet, a megvásárolható
sárga színű, jelzéssel ellátott zsákokba helyezzék ki,
mert ellenkező esetben nem szállítják el.
Kérjük ennek fokozott betartását, ellenkező esetben
nem a szolgáltatónak, hanem önkormányzatainknak
okozunk plusz költséget és munkát, amit közös
költségvetésünkből kell finanszírozni.
Ezeket a zsákokat az INTEGRÁL ÁFÉSZ
Önkiszolgáló üzletében, valamint 2009. március
30-tól, minden páratlan hét keddjén 10 és 13 óra
között vásárolhatják meg az információs
központban a szolgáltatótól. (1 db 70 literes zsák
ára: 262,- Ft, 80 literes 290,-Ft, 110 literes 377,-Ft,
mely tartalmazza az elszállítás díját.)
Egy korábbi, a szemétszállí tási díj majd 10 %-os
emelésének elutasítása után, Homokhátsági
Konzorcium gyűlése 5,08 % díjemelést fogadott el,
/2,88,-Ft/liter/ annak ellenére, hogy a félegyházi
kistérség minden települése velünk együtt NEM -el
szavazott, Félegyháza város pedig tartózkodott. Ez
az emelés a 2009. január hónaptól igénybevett
szolgáltatásokra vonatkozik.
Jó hír azoknak, akik 80 literes kukákat vásároltak, s
erre is kötöttek szerződést, hogy ha nem telik meg a
gyűjtőedényük hetente, 2009. április 7-től
lehetőségük van szerződésüket 70 literesre
módosíttatni a 80 literes edény megtartásá val.
Önkormányzatunk nyomásának hatására hajlandó a
szolgáltató lehetőséget adni erre a módosításra, így
ezeknek a szerződőknek a számára ez 13 % -os
szolgáltatási díj csökkenést jelent.
A módosításra minden kedden van lehetőség a
megszokott ügyfélszolgálat i időben.
Fontos tudniuk azonban, hogy a szolgáltató
szúrópróbaszerűen ellenőrizni fogja a kisebb
mennyiségre átkötött, de nagyobb űrtartalmú
edényeket. Amennyiben a kukák teljesen
megtöltődnek, automatikusan visszaállítják a
nagyobb edényre szóló szerződé st.

SSzzaabbóó LLáásszzllóó
KKÖÖSSZZÖÖNNEETT

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
mindenkinek, aki segítette a Valentin -napi
jótékonysági bál sikeres megrendezését.  Köszönjük
az iskola dolgozóinak, szülőknek, nagyszülőknek és
gyermekeknek a részvételt. Nagy örömünkre
szolgált, hogy nagy létszámú lelkes segítő csapattal
dolgozhattunk együtt.
Külön köszönjük támogatóink adományait,
melyekkel hozzájárultak rendezvényünk
eredményességéhez.

Szülői Közösség Vezetősége

MEGNYÍLIK!
2009. március 30-án hétfőn kezdi működését az
információs és szolgáltató központ, amely a
könyvtár melletti volt szolgálati lakás teljes
felújításával, állami támogatással valósult meg.
Többféle szolgáltatás lesz itt egyhelyben elérhető
a bugaci, pusztaházi, monostori és Aladár -hegyi
lakosság számára, ezzel is szolgálva az itt élő
emberek kényelmét.

A következő szolgáltatásokkal várjuk Önöket:

FALUGAZDÁSZ TANÁCSAD ÁS: Szabó Imre,
telefonszám: 06/30/3220542

Ügyfélfogadás: kedd délelőtt
szerdán egész nap

KÖNYVELÉS: Mucsi Antalné,
telefonszám: 06/30/2846616

Ügyfélfogadás: hétfőtől-péntekig.

ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ RT.
biztosítási és hitelügyintézés: Seregélyné
Fekete Ibolya, telefonszám: 06/30/4737707

Ügyfélfogadás: szerdán, egész nap.

PÁLYÁZATI TANÁCSADÁS:
Privóczky Zoltán, EU pályázati szakértő

tel: 06/30/2844-063
Dr. Hortiné Pecznik Márta EU pályázati

szakértő tel: 06/20/326-8884
Ügyfélfogadás: Pénteken 13-16 óráig

2009. április 17-től

CSONGRÁD VÁROSI VÍZ- ÉS KOMMUNÁLIS KFT .
Gyovai Szabolcs,

telefonszám: 06/30/5129021
Ügyfélfogadás: páratlan hét

2009. április 7-től kedd 14.00 - 17.00 óráig

Szeretnénk a fenti szolgáltatások palettáját
tovább bővíteni. Ehhez várjuk ötleteiket, hogy
mi az, amivel segíthetünk Önöknek.

SSzzaabbóó LLáásszzllóó

FIGYELEM!
Tájékoztatom Önöket, hogy Önkormányzatunk
testületi határozata alapján, minden
közigazgatási területeinken élő, a Bursa
Hungarica támogatásban nem részesülő,
felsőoktatásban tanuló nappali tagozatos fiatal
részére, 10.000 Ft egyszeri támogatást nyújtunk
a 2008-2009-es tanévben. Iskolalátogatási
igazolással 2009. 03. 30-tól 04. 03-ig vehető fel a
támogatás a Polgármesteri Hivatalban  8-12
óráig a Pénztárban.

SSzzaabbóó LLáásszzllóó



KÖZTERÜLETEK  HASZNÁLATÁRÓL
Tájékoztatjuk a kedves lakosokat, hogy
testületünk módosítani kívánja a közterületek
használatáról szóló rendeletét. Szigorúbban
kívánunk fellépni azokban az esetben, ha a
telektulajdonosok tartósan a közterületeken
helyeznek el vagy tárolnak építőanyagokat,
gépeket, berendezéseket, stb. Természetesen
indokolt esetben, rövid, átmeneti ideig
továbbra is megengedett a közterület
használata.
Kérjük Önöket, hogy a következő két hónap
türelmi idő alatt szíveskedjenek a telkeik előtti
közterületekről az esetlegesen ott tárolt, oda
nem illő anyagokat a telkeken belül elhelyezni.
Előre láthatóan június hónaptól fogjuk
ellenőrizni a közterületeke t, s rójuk ki a
használati díjat, amennyiben szabálytalanságot
észlelünk.
Az mellett, hogy ez a környezetet, a faluképet
is rendezettebbé teszi  a biztonságos közlekedés
szempontjából is fontos.

Köszönöm együttműködésüket!
SSzzaabbóó LLáásszzllóó

LLOOMMTTAALLAANNÍÍTTÁÁSS
Ezúton értesítjük a Lakosságot, hogy az éves
LOMTALANÍTÁS az alábbi táblázati ütemterv
alapján történik.

      2009. április 20. /hétfő/   Bugacpusztaháza
                                                Bugac

      2009. április 21. /kedd/   Bugac -Alsómonostor

A lomtalanítás során az összegyűjtött hulladékot
azon napon helyezzék ki, amelyiken a rendszeres
hulladékszállítás is történik. Tehát, ha hétfőn megy
a kukás autó üríteni a kukát, akkor azon a napon
helyezzék ki a lomhulladékokat is.
Kérjük, hogy a közterületi rend megóvása
érdekében csak a hulladékszállítási napon reggel 6
óráig helyezzék csak ki a lomokat a kuka mellé,
oly módon, hogy azok a közlekedés biztonságát ne
veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezzék és
abban kárt ne tegyenek.
Kérjük, hogy a lomtalanítás során a következő
hulladékokat ne helyezzék ki: építési törmeléket,
zöldhulladékot /ezt külön viszik áprilisban/ , állati
tetem, gumiabroncsot, veszélyes hulladékot (festék
maradvány, akkumulátor, sütőzsiradék, növényvédő
szer, fénycső).

Köszönjük megértésüket!
Csongrád Városi Víz- és Kommunális Kft.

IISSKKOOLLAA--HHÍÍRREEKK
Az elmúlt hónapban nagyon sok szép eredményt,
sikert értek el tanulóink. Ismét bebizonyosodott
hogy községünkben sok tehetséges tanuló él és
színvonalas munka folyik az iskoláb an.
Március 3-án Bugacon rendeztük meg a körzeti
iskolák hagyományos magyar versenyét, ahol
tanulóink közül két I., két II. és két III. helyezett
lett.
Ők név szerint: Bálint Dorina (1.o.), Nemcsok
Mónika (3.o.), Fekete Alexandra (8.o.), Szántó
Hunor (7.o.), Lesták Nikolett (2.o.) és Fekete
Rebeka (5.o.).
Március 10-én Kunszálláson került megrendezésre
a körzeti iskolák matematika versenye. Büszkék
lehetünk mindannyian az itt elért eredményre,
hiszen öt I. helyezett tanulónk lett.
Név szerint: Csernyik Réka (1.o.), Szűcs Ágnes
(4.o.), Balogh Nikolett (5.o.), Fekete Gergely (6.o.),
Szántó Hunor (7.o.).
Gratulálok a diákoknak a szép eredményhez és
köszönöm a pedagógusok lelkiismeretes felkészítő
munkáját.
A további eredményekről tájékozódhatnak iskolánk
honlapján.
Március 12-én Iskolahívogató címmel bemutatkozó
órát tartottunk a nagycsoportosoknak, közös
játékkal és egy kis ajándékkal kedveskedtek az
elsősök az ovisoknak.
Március 23-tól 27-ig nyílt órák hetét tartottuk, ahol
a szülők, betekintést kaphattak a nálunk folyó
munkáról, gyermeke órai tevékenységéről.
Március 24-én, kedden vártuk a leendő elsős
tanulók szüleit a tanító nénik nyílt órájára, ahol a
személyes találkozó után beszélgetésre is sor került.

Április 15-én és 16-án tartjuk az elsősök
beiratkozását az iskola gondnokságán 8 órától 17
óráig.

Szabó Péterné

VÉGET ÉRTEK A
TANFOLYAMAINK

Véget ért a szövőtanfolyam, melynek a
Helytörténeti Gyűjtemény adott otthont.
Köszönjük Varga Mihályné Székely
Emesének, hogy sok munkával és türelemmel
megismertette a lelkes résztvevőkkel a szövés
alapjait. Reméljük, hogy rövid pihenőt
követően hamarosan folytatódik a tanfolyam!

………..
A tavasz beköszöntével véget ért a kötés
horgolás tanfolyam is  a Művelődési Házban.
Köszönjük Lesták Sándorné és Virág Tiborné
segítő, önzetlen közreműködését, és bízunk
abban, hogy ősszel újrakezdjük a közös
alkotómunkát!



GGRRAATTUULLÁÁLLUUNNKK!!
Március 7-én Vácott került megrendezésre a II. Vác
Kupa Nemzetközi Táncverseny. Itt iskolánk
társastáncosai szép eredményt értek el:
Tapodi Tamás – Szalai Szabina standard és latin
kategóriában II. helyezést ért el.
SzántóTamás - Farkas Blanka standard
kategóriában IV., latin kategóriában V. helyezést
értek el.

…………….
Varga Klára 2009. január 1-re elért 2108 FIDE
Nemzetközi élőpontjával jogot szerzett a  NŐI FIDE
MESTER /WFM/ cím viselésére.
A Magyar Sakkszövetség 2009. február 14 -én Ifjúsági
Díjkiosztó Ünnepséget rendezett Budapesten a Ramada
Plaza Hotel különtermében. Varga Klára a 2008. évben
elért Nemzetközi Eredményéért kapott díjat.
Gratulálunk, s további sok sikert kívánunk! /további
információ: www. bugac.hu honlapon/

BABA-MAMA KLUB
A RIGÓ JÓZSEF ÁMK

MŰVELŐDÉSI HÁZÁBAN!
2009. március 26-tól

minden csütörtökön délelőtt 10 órától várjuk azokat
az anyukákat, akik 1-3 éves korú kisbabáikat
szeretnék közösségbe vinni. Néhány anyuka
kezdeményezésére ugyanis baba mama klub indul,
ahol egy kis időre együtt játszhatnak a kicsik,
beszélgethetnek, tapasztalatot cserélhetnek az
anyukák kiszakadva a hétköznapokbó l.

MÁRCIUS 15.
2009. március 15-én tartottuk ünnepi műsorunkat az
1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére a
Művelődési Házban. Az ünnepség első részében a Rigó
József ÁMK Általános Iskolájának 6. osztályos tanulói
segítségével elevenítettük fel a  48-as eseményeket,
műsorukban Farkas Blanka és Szűcs Ágnes
közreműködött furulyaszóval. A 6. osztályosokat Lantos
Czakó Szimonetta és Szűcs Tibor, a furulyásokat pedig
Pappné Németh Gabriella készítette fel. Műsorunk
második részében a Kálmán Lajos Népdal kör és
Citerazenekar, valamint vendégeik Lesták Sándorné és
Szűcs László Versünneppel emlékezett Petőfi Sándorra,
így róva le tiszteletét költőnk előtt a Petőfi emlékév ek
keretében. Köszönjük az iskolásoknak, hogy egy ilyen
nagyszerű műsorral ünnepelhettük  nemzeti ünnepünket!
Külön köszönjük a Kálmán Lajos Népdalkörnek és
vezetőjének Herbály Jánosnénak, hogy munkájuk révén
méltóképpen tiszteleghettünk Petőfi Sándor emléke előtt!
Továbbá köszönjük Kósa Istvánnak az ünnepség
hangosítását!/ az ünnepségről készült fotók
megtekinthetők a www.bugac.hu honlapon.

DDÉÉMMÁÁSSZZ ÜÜGGYYFFÉÉLLSSZZOOLLGGÁÁLLAATTII IIRROODDAA
KKIISSKKUUNNFFÉÉLLEEGGYYHHÁÁZZÁÁNN

Batthyány Lajos u. 2-4.
2009. április 1-től az alábbi időpontban tart

ügyfélfogadást.
Hétfő: 16.00 – 20.00 óráig
Kedd:  8.00 – 16.00 óráig

A MI PETŐFINK….
2009. március 4-én

"A mi Petőfink"
címmel

tartott előadást Juhász István, a Móra Ferenc
Gimnázium nyugalmazott tanára a Rigó József
ÁMK Művelődési Házában. Köszönjük a
nagyszerű hangulatú estét a Tanár Úrnak,
valamint köszönjük a közreműködést Lovas
Norbertnek, a segítséget pedig Kovácsné Kiss
Évának és Kósa Istvánnak!

FFAALLUUGGAAZZDDÁÁSSZZTTÓÓLL
A különböző támogatási jogcímekhez /pl. 2009. évi
területalapú támogatáshoz/ szükséges iratokat
tartalmazó levelek megérkezte k. Átvehetők
folyamatosan. A területalapú kérelmek benyújtása
az előző évihez hasonlóan elektronikus úton lesz
bonyolítható, várhatóan április eleje és május
közepe közötti  időpontban./A rendelet még nem
jelent meg./ Kérem, hogy az érintettek a
borítékaikat minél előbb vegyék át. A területalapú
támogatást az ügyfelek saját ügyfélkapun, illetve
meghatalmazott /pl. könyvelő, falugazdász/
segítségével adhatják be.
Meghatalmazás esetén hozzák magukkal a
- MVH-s regisztrációs számot,
- a borítékban levő kódot,
- ha a regisztrációs adataikban változás történt –

adószámot kaptak, vagy az új őstermelői v.
bankszámlaszám – akkor az új adatokat.

- az igényelt terület tényleges nagyságát
négyzetméterben,

- illetve területen mely növényt termelik.
SSzzaabbóó IImmrree

HÁZIORVOSI TÁJÉKOZTATÓ

Bugac Nagyközség Önkormányzata és a Háziorvosi
Szolgálatok tájékoztatják a lakosságot, hogy a
betegségek megelőzése érdekében - jogszabály
által megállapított gyakorisággal - a körzetükbe
bejelentkezett betegek szűrővizsgálatokon vehe tnek
részt.

A vizsgálat nem kötelező, az Önök tájékoztatása
erről a lehetőségről azonban igen.

Ezért kérjük, hogy őrizzék meg ezt a lapszámot, és
amennyiben régóta nem voltak orvosnál, panaszuk
van, vagy csak kíváncsiak egészségi állapotukra,
kérjenek időpontot szűrésre telefonon a
háziorvosuknál.

A szűrést kizárólag előjegyzés alapján végezzük.

Dr. Schröder Zsuzsanna  Dr. Szabó Gyula
háziorvosok


