
TISZTELT BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI
LAKOSOK!

Összességében megállapítható, hogy
önkormányzataink 2010-ben kevesebb támogatást
kapnak a központi költségvetésből, mint 2009 -ben. A
támogatások előző évihez képest alacsonyabb szintje és a
várható árváltozások együttes hatásaként nehezebb
helyzetbe kerülünk, mint korábban.
Ezek a tények az eddigieknél is összehangoltabb,
racionálisabb és nagyon takarékos gazdálkodásra
kényszerítik az önkormányzatainkat. A zavartalan
gazdálkodás és működés feltételeire kiemelt fi gyelmet
kell fordítani.
Feladataink:
 Az első és legfontosabb feladat, hogy biztosítsuk

intézményeink zavartalan működését, lehetőleg az
eddig elért színvonalon. A feladatok ellátása a
jelenlegi létszámmal történik.

 Mindenképpen szem előtt kell tartani az é sszerű
takarékosság elvét.

 Az intézményeknél az állagmegóváshoz szükséges
karbantartásokat el kell végezni.

 A pályázati lehetőségeket figyelni kell, intézményi
szinten is.

 Törekedni kell a feladatok megvalósítása során a
legjobb szervezésre, a rugalmas meg oldások
keresésére.

 A beruházási, felújítási feladatok közül elsőként a
2010. évre vállalt kötelezettségeket kell teljesíteni.

 A pályázati támogatással megvalósítható
feladatokhoz saját erő biztosítására tartalékot kell
tervezni.

 Figyelemmel kell lenni az alapító okiratok, a
működési engedélyek és a társulási megállapodások
tartalmára, azok karbantartására.

 Az alapnyilvántartásokat és a dokumentációkat
pontosan, napra készen kell vezetni.

 Folytatni szeretnénk a 2009-ben megkezdett „Út a
munkához” programot.

 Tovább kívánjuk folytatni a járdaépítéseket
Bugacpusztaházán, a Nyírfa utcában és
Alsómonostoron.

 Az ez évben megrendezésre került faluszintű
rendezvényeink a jövő évben is megvalósításra
kerülnek, sőt kiegészülnek a KURULTAJ 2010.
BUGAC megnevezésű programmal.

 Keressük a lehetőségét az egészségügyi központ
kialakításának.

 Keressük bentlakásos idősek  otthona építésének
lehetőségét, természetesen pályázati támogatás
segítségével.

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. december

*****************************************
 Figyeljük a megújuló energiák hasznosításával

kapcsolatban megjelenő pályázatokat, mert
intézményeinknél a közmű költségek csökkentésére
lehetne hatással.

 A 2010-es költségvetési év indításáig a
községgazdálkodási feladatok területén elérhető
költséghatékonyabb működés, valamint a turisztika
területén kívánt önkormányzati szerepvállalás
elérése érdekében vizsgálni kell ennek lehetőségét és
meg kell alapítani egy önkormányzati tulajdonban
lévő községgazdálkodási kft-t.

 Az önkormányzat turisztikai elképzelései kapcsán
fel kell újítani a vasútállomás bérleti, esetleges
tulajdonjog megszerzésére irányuló t örekvéseit.

Kiemelten kell kezelnünk a megnyert pályázataink
megvalósítását. Ez az elsődleges feladataink közé tartozik
a 2010. évben.

Szabó László

22000099.. ÉÉVVII
 KÖZMEGHALLGATÁSOK-

FALUGYŰLÉSEK
A TÁRSULT KÉPVISELŐ -TESTÜLET TISZTELETTEL MEGHÍVJA
ÖNT AZ EZ ÉVI KÖZMEGHALLGATÁSRA – FALUGYŰLÉSRE .
HHHEEELLL YYYEEE,,, IIIDDDEEEJJJ EEE :::

ALADÁR-HEGY
//BBAALLOOGGHH ZZSSIIGGMMOONNDD TTAANNYYÁÁJJAA//

december   14-én /hétfő/  18.00    órakor

ALSÓMONOSTORON
//AARRAANNYYKKAALLÁÁSSZZ IIRROODDAA//

december  15 -én /kedd/ 18.00   órakor

BUGACPUSZTAHÁZÁN
 /ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLET/

december   17-én /csütörtök/ 18.00 órakor
BUGACON

//MMŰŰVVEELLŐŐDDÉÉSSII HHÁÁZZ//
december   18-án /péntek/ 18.00    órakor

KÉRJÜK SZÍVES RÉSZVÉTELÜKET!
Szabó László   Berczeli István

XV. évf. 10. sz.



BBUURRSSAA HHUUNNGGAARRIICCAA
Bugac  Nagyközség Önkormányza tának
Szociális Bizottsága  2009. novemberi ülésén
döntött  a  Bursa  Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra
benyújtott kérelmekről.
Határidőben összesen  18  pályázatot
nyújtottak be. A  szociális bizottság minden
beadott pályázatot  támogatásban részesített,
10 hónapra összesen  360000 Ft  összegben.
A benyújtott pályázatok közül a tartalma
alapján 3 pályázat kerül továbbításra további
központi támogatás reményében. A többiek 15 -
en 2 részletben kapják meg
önkormányzatunktól a támogatást.

Hegedűs Istvánné

NNAAGGYYKKAARRÁÁCCSSOONNYYBBAA UUTTAAZZTTUUNNKK

november 23-án az alsó tagozatos tanulókkal.
Felejthetetlen élményt jelentett a gyerekek számára,
hogy személyesen találkozhattak a magyar
Mikulással. Minden gyermek előre kapott egy kis
csomagot a Mikulástól, mert nagyon szépen
énekeltek és mondtak neki verset tanulóink. Az ott
készült képek az iskola folyosóján láthatók.
Természetesen a felső tagozatosokról sem
felejtkezünk meg, nekik majd a húsvéti nyuszi hoz
meglepetést
Köszönöm minden szülőnek, aki eljött nyílt
óráinkra, így személyesen láthatta gyermeke órai
munkáját, beszélhetett négyszemközt a
pedagógussal. Várjuk Önöket a következő félévben
is.

SSzzaabbóó PPéétteerrnnéé

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is
elkészítettük a falu közös adventi koszorúját ,
melyen az első gyertyát november 29 -én,
vasárnap gyújtottuk meg a Művelődési Háznál,
így a gyertya meggyújtásával megkezdtük az
ünnepi készülődést. Ezúton is szeretnénk
megköszönni a Jázmin Virágboltnak és Antal
Istvánné Orsinak az önzetlen segítséget,
melynek révén idén is egy gyönyörű
koszorúval lephettük meg községünk lakóit,
valamint köszönjük a díszek elkészítésében
nyújtott segítséget Feketéné Papp Évike tanár
néninek és az iskola tanulóinak!

HÁZHOZ MEGY A MIKULÁS
ddeecceemmbbeerr 55--éénn..

Kedves Szülők, Nagyszülők, Keresztszülők!
Ha szeretteiknek a MIKULÁSSAL  szeretnék

elküldeni ajándékaikat,

DECEMBER 4-ig
jelezzék az Óvodában illetve a Művelődési

Házban!
A díjtalan szolgáltatást a község minden lakója

igénybe veheti !
Csak az előre jelzett igényeket tudjuk  teljesíteni !

„Futóhomok” Ifjúsági Egyesület

SZÖVŐTANFOLYAM
Folytatódik a szövőtanfolyam a
Helytörténeti Gyűjteményben Varga
Mihályné Székely Emese vezetésével!
Várjuk mindazokat, akik érdeklődnek az egyik
legősibb kézműves technika iránt!
Első alkalom: 2009. december 8. kedd
délután 5 óra, ahol megbeszéljük a
tanfolyammal kapcsolatos további részleteket!

KARÁCSONYVÁRÓ ÜNNEPSÉG

a Rigó József ÁMK Művelődési
Házában!
Sok szeretettel várunk mindenkit 2009.
december 22-én, kedden délután 1700

órakor kezdődő ünnepi műsorunkra,
készüljünk együtt az ünnepre!

BETLEHEMEZÉS
December 17- és 22 között idén is Betlehemesek
járják majd a falut, kisded Jézusunk születését
hirdetendő.

Akik szeretnék, hogy házaikba
ellátogasson e szegény pásztornépség, őket
szívesen fogadnák, azok dec. 15 -ig jelezzék
szándékukat vagy a Művelődési Házban Virág
Veronikánál (0676/575-498), vagy Varga
Mihálynál (0620/535-8197) egyeztetve az
időpontokat is.

Ezen kívül egy-egy utcát végigjárva,
előrejelzés nélkül is megjelenhetnek e subások a
Karácsony előtti napokban, házaikba
kopogtatni, örömhírt hirdetni.



JÓTÉKONYSÁGI
KÉZMŰVESFOGLAKOZÁS

2009. november 25-én jótékonysági kézműves
foglalkozást tartottunk a Rigó József ÁMK
Művelődési Házában. A Vándorjátszóház
munkatársai segítségével többféle kézműves
technikát sajátíthattak el az óvodások és az
iskolás gyerekek, mindezért nem pénzzel
fizettünk, hanem segítséget nyújtottunk a
Mikulásnak. A résztvevők egy -egy régi, már
kevésbé használt játékot, könyvet ajánlottak
fel, amit a Mikulás az arra rászoruló
gyermekeknek továbbít majd! Köszönjük
minden résztvevőnek az önzetlenségét, a
Vándorjátszóház munkatársainak pedig az
ötletet és a lebonyolítást!
November 26-án a lószőrből való
ékszerkészítésbe nyerhettünk bepillantást a
Művelődési Házban. Köszönjük Balassi
Istvánné Esztike néninek, hogy megismertette
velünk a hagyományos technika alapjait!

F E L H Í V Á S

Kérem a falu lakóit, hogy aki Bugaccal ka pcsolatos
téli fényképpel rendelkezik (tájkép, utcakép, családi
fotó, amely valamilyen közösségi eseményt
ábrázol- disznóvágás, Betlehemezés stb. -) vagy
ilyenről tud, az Varga Mihályt, a gyűjtemény
gondozóját akár telefonon (0620/535 -8197), akár
személyesen megkeresni szíveskedjen. Ha kell
házhoz is kimegyek. A képeket archiválás és egy
bemutató kiállítás után személyesen juttatom
vissza.
Ezek mellett a gyűjtemény továbbra is keres és
gyűjt minden Bugaccal kapcsolatos emléket, legyen
az tárgyi vagy írásos j ellegű (fotók,
munkaeszközök, berendezési -, használati tárgyak,
viseletek).
Segítségüket előre is köszöni tisztelettel:

Varga Mihály
Helytörténeti Gyűjtemény gondozója

BÁL BEHARANGOZÓ….
A Nagycsaládosok Egyesülete 2009.
december 31-én vacsorával egybekötött
szilveszteri mulatságot rendez.

Minden támogatást szívesen fogadunk.

Vezetőség

KÖSZÖNET
Új vezetőséggel kezdte meg működését az
Óvodai Szülői Közösség szeptembertől.
Ferencziné Csomor Mariann, Szálasné
Bosshard Pascale és Seregélyné Fekete Ibolya
irányításával túl is vagyunk az első nagy
összefogást igénylő feladaton, a jótékonysági
bál megtartásán.
Igyekezetük meghozta eredményét, az eddigi
legmagasabb létszámban fogadhatták a
vendégeket és a bevétel is nagyon jó lett.
Ehhez az örömhöz sokan hozzájá rultak.
Köszönjük a tombolatárgyakat, az anyagi
jellegű felajánlásokat a szülőknek és más
támogatóinknak is. A vacsorához az ízletes
levest az iskolai szakács nénik készítették.
Svédasztalnál fogyasztottuk az Abonyi Fogadó
által készített változatos, bőség es
finomságokat, köszönjük Tóth Zsoltnak az
előkészületek során nyújtott segítségét is.
A tánc mellett a szórakozást többrétű
műsorszámok biztosították. Kiemelkedő volt a
különleges kán-kánt táncoló anyukák előadása,
amivel fergeteges sikert arattak. Kösz önjük
munkájukat, lelkesedésüket és a
felkészülésüket irányító Fekete Katalin
segítségét.
Mindenkinek köszönetet mondunk, aki
bármilyen módon hozzájárult a Katalin bál
sikeres megrendezéséhez. A Szülői
Közösségnek további kitartó, eredményes
munkát kívánunk.

Szatmáriné Sándor Olga
tagintézmény-vezető

BUGACI SIKEREK……
November 14-én Vácott az Ezüst Csillag Amatőr
Táncművészeti Fesztiválon szerepeltek a
Kecskeméti Fusion Dance tánciskola csapatai,
köztük a Bugaci "Hip-hop" csapat is. A
gyerekek ismét nagyon szép eredményeket értek
el, iskolai szinten 8 db dobogós helyezést
tudhatnak magukénak. Ebből a bugaci csapat 3
helyezést hozott el: csapatban 3. helyezést,
szólóban Csányi Klaudia 3. helyezést, duóban
Tormási Nikolett és Csabai Vivien 2. helyezést
értek el. Ezek az eredmények ismét nagy
lendületet adnak a csapat számára, és lelkesen
készülnek a 2010. tavaszán megrendezésre
kerülő szerbiai nemzetközi versenyre.



GGYYAALLOOGGTTÚÚRRAA
2009. december 27-én

/vasárnap/
A BUGACI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET
GYALOGTÚRÁT SZERVEZ A KISKUNSÁGI
NEMZETI PARK TANÖSVÉNYÉN.
GYÜLEKEZÉS 8.20-kor A
VASÚTÁLLOMÁSON . AMENNYIBEN MÉG
A KISVASÚT JÁR, MINDENKI HOZZON
MAGÁVAL ÚTIKÖLTSÉGET, MERT
VONATTAL MEGYÜNK A  HITTANYÁIG.
A TÁVOLSÁG 10 km /3 óra időtartam/
KÖTELEZŐ HOZNI A JÓKEDVET, ÉS
HANGULATFOKOZÓ ANYAGOKAT.
VISSZAÉRKEZÉS A FALUBA Kb. 13.00
órakor.

Érdeklődni lehet a 06/20/5692709 -es és a
06/76/575-106-os telefonszámon.

Tudja-e hogy?

 A Kiskunfélegyházi Többcélú
Kistérségi Önkormányzati Társulás
november 12-i ülésén Szabó László bugaci
polgármestert a kistérségi társulás
alelnökévé választották, Berczeli István
bugacpusztaházi polgármestert a pénzügyi
bizottság tagjává választották meg.

ÉÉRRTTEESSÍÍTTÉÉSS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Városi Víz-
és Kommunális Kft.-t hulladékszállítással
kapcsolatos problémáikkal a 06-63/570-092
telefonszámon érhetik el, illetve a 6640
Csongrád, Erzsébet u. 25. sz. címre írhatnak
levelet a szolgáltatónak .

KKÖÖSSZZÖÖNNEETT
Köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak, hogy
2008. évi szja. adójuk 1 %-ával segítették az
egyesületünket. Átutalt összeg 35.234, -Ft, amit a
kirándulásunk költségeihez használunk fel.

Berczeli Istvánné

TÁMOGATÁS KERTÉSZET  KORSZERŰSÍTÉSÉHEZ

Támogatás az alábbi célterület ekre vehető igénybe:
a) a kertészeti termelő tevékenységet szolgáló
létesítmények építése, korszerűsítése és a hozzá
kapcsolódó, telepen belüli infrastrukturális beruházások
megvalósítása a következő területeken:
- Új gombatermesztő házak építése
- Gombatermesztő ház átalakítás, rekonstrukció
- Új gombakomposzt előállító üzem építése, illetve

meglévő üzemek bővítése, korszerűsítése
- Új üvegborítású növényházak (üvegházak) építése
- Új, fóliaborítású növényházak (fóliaházak) építése
- Meglévő fólia- vagy üvegborítású növényházak

technológiai korszerűsítése
 b) a kertészeti ágazatot szolgáló új tároló, manipuláló
létesítmények építése és a hozzá kapcsolódó, telepen
belüli infrastrukturális beruházások megvalósítása:

- Hűtőtárolók, hűtőházak (új épí tés)
- Hűtőházi rekonstrukció, felújítás
- Új burgonya tárházak építése

c) az a)–b) pontokban meghatározott kertészeti
létesítmények energiaellátását és az energiaellátás
fenntarthatóságát biztosító beruházások megvalósítása
- Termálkút fúrás és a meglévő  termálkút  fennmaradását
biztosító beruházások,
- A hőenergia előállításához szükséges, a      tüzelő -,
geotermikus berendezéssel funkcionális egységet képező
tartozékok, szerelvények beszerzése.
A támogatást növénytermesztő vagy vegyes gazdaságot
működtető gazdálkodók, ha a mezőgazdasági üzemük
mérete meghaladja a 4 EUME nagyságot, valamint TÉSZ
és Termelői Csoport igényelheti. A támogatás mértéke;
célterületenként legfeljebb 735 000 eurónak megfelelő
forint összeg. A támogatás aránya: 35% és 60% között
célterülettől és igénylőtől függően!Kérelem benyújtási
időszak: 2009. december 1. 2010. január 15.
Bővebb információkért várok minden szíves érdeklődőt
az Agrárinformációs Irodában csütörtöki napokon 9 és 11
óra között. Kérem lehetőség szerint időpont egyez tetésért
telefonon keressenek 30/415-6311 vagy e-mailon:
bodor.zsuzsa@t-online.hu

Nagy Lászlóné
tanácsadó

KKEEDDVVEESS GGYYEERREEKKEEKK!!
JJÖÖNN AA MMIIKKUULLÁÁSS!!

Szeretnél találkozni a MIKULÁSSAL
és az őt kísérő

KRAMPUSZOKKAL?,
Ha igen, akkor nagyon figyelmes legyél

DECEMBER 5-én,
mert a mi kis falunkba is megérkezik!

Kellemes, szeretetteljes ünnepeket kíván
a

„Futóhomok „Ifjúsági
Egyesület

Bugac és Bugacpusztaháza nkormányzata

zsuzsa@t-online.hu

