
KKaarrááccssoonnyy
Számunkra, akik a keresztény Európa
hagyományain nevelkedtünk fel, az emberi élet
egyik legszebb, legmeghittebb fogalomköre
kapcsolódik ehhez a szóhoz. Adventkor a
pihenést, a nyugalmat várjuk, s ebből a
várakozásból olyan szeretet árad, ami
manapság már sajnos egészen ritka dolog a
világban.
 A várakozásról írja Márai Sándor:
„Gyermekkorunkban e hónap első napján
árkus papírra, kék és zöld ceruzával,
karácsonyfát rajzoltunk, karácsonyfát,
harmincegy ággal. Minden reggel, dobogó
szívvel, megjelöltük, mintegy letörtük e
jelképes fa egyik ágát. Így közeledtünk az
ünnep felé. E módszerrel sikerült a várakozás
izgalmát csaknem elviselhetetlenné fokozni. A
hónap közepe felé, amint közeledett az ünnep,
már állandóan lázas voltam, esténként
félrebeszéltem, hideglelős dadogással
meséltem dajkámnak vágyaimról. Mit is
akartam? Gőzvasutat és jegylyukasztót, igazi
színházat, páholyokkal… Ezenfelül lengyel
kabátkát akartam, továbbá Indiát, Amerikát,
Ausztráliát és a Marsot. Mindezt persze
selyempapírban, angyalhajjal tetézve.
Egyáltalán, gyermekkoromban mindig a
világegyetemet akartam, az életet, amely
egyszerre volt bicikli, kirándulás a Tátrába,
anyám zongorázása a sötét társalgóban, bécsi
szelet, almás rétes és diadal összes ellenségeim
fölött.”
A Karácsony szó sokunkban felidéz egy
gyermekkorból származó, kellemesen bizsergő
érzést. A gyertyák melege, a feldíszített
karácsonyfa láttán érzett öröm, az
ajándékbontogatás izgalma mind -mind azt a
szeretetteljes légkört idézi meg, amely emberi
létünk egyik legnagyobb értéke.
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Karácsonyra készülvén az ember igyekszik
több időt szentelni szeretteinek, elmerülni
abban a szeretetteljes békében, amit semmi
más nem adhat olyan intenzitással, mint az
ember legbensőségesebb közössége, a család.
Ha abból a békéből és szeretetből, amive l
karácsonykor feltöltődünk, meg tudunk
valamit őrizni mások számára is, egy lépéssel
talán közelebb kerülhetünk ahhoz a világhoz
aminek eljövetelét a keresztény ember a
megváltótól várja.
„Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az
évben, mely hivatalosan is a szereteté.
Háromszázhatvanöt nap közül
háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé,
munkádé, és a szereteté csupán egyetlen egy, s
annak is az estéje egyedül. Pedig hidd el,
Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene legyen.
Háromszázhatvannégy nap a sze reteté, s
egyetlen csak a többi dolgoké, s még annak is
elég az estéje.”

Wass Albert
Boldog Ünnepeket kívánunk!

Szabó László                        Berczeli István
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő -
testülete pályázatot hirdet tanyagondnoki állás
betöltésére.
Pályázati feltételek:
általános iskolai végzettség
„B” kategóriás jogosítvány
bugaci lakos
képzéseken történő részvétel vállalása.
Bérezés: a közalkalmazotti törvén y szerint
A pályázat benyújtásának címe:
Bugac Nagyközségi Önkormányzat
Szabó László polgármester  Bugac, Béke 10.
Ideje: 2010. január 15.

A pályázattal, a tanyagondnoki szolgálattal
kapcsolatban bővebb felvilágosítás a jegyzőtől
kérhető.

XV. évf. 11.sz.



TTIISSZZTTEELLTT LLAAKKOOSSSSÁÁGG!!
Bugac Nagyközség és Bugacpusztaháza Község
Önkormányzata 2010. január 1-től december 31-ig
2-2 fő TELEPÜLÉSŐR foglalkoztatására pályázatot
ír ki.
Pályázatot nyújthat be az a személy, aki
• betöltötte a 18. életévét;
• cselekvőképes;
• büntetlen előéletű;
• rendelkezik az általános iskola 8. osztályának
elvégzését igazoló bizonyítvánnyal;
• rendelkezik az igazságügyi és rendészeti miniszter
hatáskörébe tartozó
szakképesítésekről szóló 26/2008. ( XII.20.) IRM
rendeletben meghatározott
szakképesítések valamelyikével, vagy vállalja annak
elvégzését
(a végzettségek listája a Polgármesteri Hivatalban,
valamint a www.bugac.hu honlapon megtekinthető);
• egészségileg alkalmas (biztonsági őr munkakör
betöltéséhez szükséges egészségügyi alkalmassági
vizsgálat).
• Bérezés: minimálbér
A pályázatokat (önéletrajzát, elérhetőségét, valamint
iskolai végzettségről szóló bizonyítvány másolatait)
2009. december 30-án 12:00 óráig juttassa el a
Polgármesteri Hivatalba.

A településőr feladatai a következők:

• A településen tevékenykedő hivatalos és
közfeladatot ellátó személyek munkavégzésének
támogatása.
• A különböző hivatalos őrszolgálatokhoz,
rendvédelmi szervekhez, hatóságokhoz,
közterület-felügyelethez kapcsolódó jelző
tevékenység, szükség esetén intézkedés
kezdeményezése az illetékes hatóságnál.
• A közvagyon helyben található elemeinek (pl.
parkok, játszóterek, középületek,
utcabútorok, stb.) védelmében való közreműködés.
• Az önkormányzati rendeletek  betartásának, illetve
betartatásának a bűnmegelőzési,
tűzvédelmi, köztisztasági, településrendészeti
célkitűzések megvalósításának hatékony
támogatása.
• A településen tartandó rendezvények esetében
közreműködés rendfenntartásban és
forgalomirányításban.
• Természeti csapás, baleset, káreset, műszaki
meghibásodás, egyéb veszélyhelyzet során
közreműködés az összehangolt segítségnyújtásban, az
élet és vagyonmentésben,
a helyreállítási munkálatokban és a rend
helyreállításában.
• Az alkalmazó helyi önkormányzat által – a helyi
közbiztonság javítása érdekében –  meghatározott
további feladatok végrehajtása.

Várjuk jelentkezésüket!
Szabó László        Berczeli István

ÚJÉVI KONCERT
A KKÖÖZZSSÉÉGGII

GGIITTÁÁRREEGGYYÜÜTTTTEESS
SZERETETTEL

MEGHÍVJA
Önt és kedves családját

2010. január 9-én,
/szombaton/ délután 17 órakor kezdődő

ÚÚJJÉÉVVKKÖÖSSZZÖÖNNTTŐŐ
KKOONNCCEERRTTJJÉÉRREE

a Rigó József ÁMK
Művelődési Házába!

A koncerten vendégként részt vesz Tar
Sándor tiszakécskei előadóművész is.

VVáárrjjuukk sszzeerreetteetttteell,, kköösszzöönnttssüükk eeggyyüütttt aazz
ÚÚjjeesszztteennddőőtt!!

KÖSZÖNET….
A bugaci Óvoda Szülői Közössége ezú ton is
szeretné megköszönni az alábbi
magánszemélyek, vállalkozók és vállalkozások
támogatását, mellyel a 2009. november 21 -én
rendezett jótékonysági bál sikeréhez
hozzájárultak:
5 x 5 Kft. – Seres Márta, Abonyi Fogadó Tóth
Zsolt, Aréna Kft., Aviform Kft. – Kukori
Baromfiüzlet, Bács-Plast Kft.,Bálint Dezső, Borics
Zoltán, Bozó János, Bugaci Iskola Szülői
Közössége, Bugaci Gazda Kft.,Bugaci Posta
Bugac Puszta Kft. – Karikás Csárda, Club Petrol
benzinkút, Csikós és Társa Kft. – Gazdaköri ABC,
Csilla Virágbolt, Csomor Lajosné, Csontos Gábor
Erdőgép Kft., Ficsór Szilvia, Fornetti Kft., Ingrid
Gaismayer, Heni Presszó, Hojsza Ferencné, Intergál
ÁFÉSZ Bugac, Izsáki Házi tészta Kft., Jambrik és
Társa Kft., Jázmin Virágbolt, Joker Cipőbolt –
Mobil Gumiszervíz, KEFAG Zrt., Krisztina Butik,
Simon Kurz és családja, Ladányi Endre Papírbolt
La Donna fehérneműüzlet , Mag. Zitt Angela,
Merényi Dávid, Néma József, Nimfa Kozmetika –
Tóth Melinda, NI-POR fordászcikk, Őri Bálint
Őri Viola, Paptext Méteráru-Lakástextil, P&P
Pékáru Kft., Platner és Harkai Kft. , Primőr
Kozmetikai Kft., Schwarzkopf, Brigitte Simon
Simsik József, Sutus János, Szabó László és Tóth
Marianna, Szabó Péter és Szabó Péterné , Szalai
István, Szalai Könyv, Szűcs Sándor, Tormási József
Torony Söröző – Seres Istvánné, Tóth és Társai
Kft., Varga József és Körmendi Etelka, VARIENS
Kft., Vas Géza, Végh János, Végh Jánosné, Dr.
Vígh István, Vince Éva
TOVÁBBI SIKERES MUNKÁT, KELLEMES KARÁCSONYI

ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
Óvodai Szülői Közösség

www.bugac.hu


GGYYAALLOOGGTTÚÚRRAA
2009. december 27-én /vasárnap/

A BUGACI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET
GYALOGTÚRÁT SZERVEZ A KISKUNSÁGI NEMZETI
PARK TANÖSVÉNYÉN. GYÜLEKEZÉS 8.20 -kor A
VASÚTÁLLOMÁSON, AHONNAN GYALOG MEGYÜNK
A HITTANYÁIG A VASÚTVONAL MELLETT, MAJD
TOVÁBB A TANÖSVÉNYEN AZ ŐSBORÓKÁSIG.
VISSZAFELÉ AUTÓBUSZ HOZZA VISSZA A
TÚRÁZÓKAT.
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.

SZERVEZŐK

KÖSZÖNET….
A Mikulás krampuszaival kísérve vitte házhoz a
gyermekek csomagjait, sok család csillogó szemű
apróságainak szerezve ezzel örömet, ezt megelőzően
pedig ellátogatott a szépkorúakhoz is az Idősek Napközi
Otthonába. Köszönjük a "Futóhomok" Ifjúsági
Egyesületnek, hogy segítette a Mikulás bugaci munkáját,
továbbá köszönjük a közreműködést, támogatást Czakó
Tibornak, Kunszabó Ferencnek, Balogh Mihálynak,
Kecskeméti Imrének, Könyves Kálmánnak, Szűcs
Lászlónak, Varga Mihálynak, Csendes Józsefnek, Nagy
Anettnek, Németh Istvánnak, Németh Klárának,
Némethné Tóth Klárának és a Rigó József ÁMK -nak.
2009. december 16-án a Vándorjátszóház
közreműködésével mézeskalács házikókat építettünk az
általános iskolás gyermekekkel a Művelődési Házban. Az
egész délelőtt zajló program során több mint 200 szemet
gyönyörködtető és ínycsiklandozó házikó készült el.
Köszönjük a programban való közreműködést Fekete
Katalinnak!

FF EE LL HH ÍÍ VV ÁÁ SS
Kérjük az alkalmi munkavállalói könyvvel

rendelkezőket, hogy szíveskedjenek az érvényes
könyveket elszámolás céljából legkésőbb

2010. január 15-ig
a  Munkaügyi Központ Kiskunfélegyházi Kirendeltségén

leadni.

A bemutatott könyvek alapján a munkavégzésekről a
személyi jövedelemadó bevalláshoz szükséges
adóigazolást csak így áll módunkban kiadni.

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
Kiskunfélegyházi Kirendeltség

VONATPÓTLÓ AUTÓBUSZ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a  Kecskemét
KK – Törökfái – Kiskunmajsa KK viszonylatú vasúti vonal
helyettesítését 2009. december 13 -án (vasárnap) üzemkezdettől
autóbuszjáratok végzik. 2009. december 13 -tól a vasútvonallal
eddig kiszolgált települések megyeközponttal való kapcsolata
Kecskemét – Bugacpusztaháza viszonylatban: 5222 számú
autóbusz vonal,
Kecskemét – Bugac viszonylatban: 5222 számú autó busz vonal,
Kecskemét – Móricgát viszonylatban: 5222 számú autóbusz
vonal,
Kecskemét – Kiskunmajsa viszonylatban: 5216 számú autóbusz
vonal, járataival biztosított.
A autóbuszjáratokon a december hónapra megváltott vasúti
bérletek 2010. január 05-én 24.00 óráig érvényesek. A Volán
autóbuszjáratokon a volán díjszabás és kedvezmény rendszer
érvényes.
Az autóbuszokra megváltandó havi bérlethez fényképes
igazolvány, a tanulóbérlet igénybevételéhez érvényes
diákigazolvány és a Volán (elővételi pénztár) által k iállított
igazolás szükséges (Kecskemét, Noszlopy G. park 1.). A
havi bérlethez a fényképes igazolványt, illetve a tanulók részére
az igazolást az elővételi pénztár állítja ki (Kecskemét, Noszlopy
G. park 1.). Az autóbuszjáratok közlekedésével kapcsolatban
felvilágosítást ad Kecskemét, autóbuszállomás helyközi forgalmi
szolgálata 0-24 óráig (Noszlopy G. park. 1., tel.: 76/321-777).

A TÉLI IDŐSZAK ALATTI
KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

Tisztelt lakótelek tulajdonosok,
telekhasználók !

Mint köztudott a téli időszakban a megfagyott csapadék
és a lehulló hó igen veszélyes állapotot teremt a
közterületeken, főleg a lakóutakon és a járdákon.
Az elmúlt évek tapasztalataként összegezhetem, hogy a
járdák síkosság elleni védekezés és a hóeltakaritási
kötelezettségnek a telektulajdonosok nem minden
esetben, sokszor a megszólítás ellenére sem tettek eleget.
Hiszen tudjuk, hogy ha a lehullott hó időben nem került
le a járdáról, a letaposott és megfagyott csapadék
balesetveszélyes állapotot idéz elő, mely egy kis
odafigyeléssel és jó szándékkal elkerülhető.
Ezért kéréssel fordulok a lakótelkek tulajdonosaihoz,
hogy egy kicsit nagyobb figyelmet fordítsanak a
lakótelkük előtti járdaszakaszok hó, -és jégmentesítésére,
hiszen ezzel a lakótársaink egészségét és testi épségét
óvjuk és védjük és az esetleges baleseteket is
megelőzzük.
Továbbá az utóbbi időszakban történt közterületi
felügyeleti munka tapasztalataként megállapítható, hogy
nem sok előrelépés történt a járműszerelvények telken
belüli elhelyezése irányában. A téli időszakban  fokozott
veszélyt jelentenek a közterületen parkoló nagyobb
járműszerelvények, mivel a lecsökkent szélességű
útszelvényben a járműveket kerülgetni kell, ami könnyen
vezethet töréskárhoz, vagy koccanásos balesetekhez,
továbbá a szerelvények akadályozzák a közterületi
hóeltakaritási munkák végzését Ennek elkerülése
érdekében felhívom a járműszerelvény tulajdonosait és
üzembentartóit, hogy a járműveket a saját telkükön belül
helyezzék el, hiszen a vállalkozásuk végzéséhez
telephelyet kellett megjelölni, amely  telephely közterület
nem lehet.
A közterület foglalás és a téli hóeltakaritás rendeletben
előirt szabályainak betartása végett a Hivatal folyamatos
helyszíni ellenőrzést fog tartani, és helyszíni bírságot
szab ki az engedély nélküli köz -területfoglalásért, illetve
a hó és jégmentesítési kötelezettséget nem teljesítő
telektulajdonosnak illetve telekhasználónak.



Fergeteges szilveszteri retro buli a tornacsarnokban,
a Nagycsaládos Egyesület szervezésében

Vacsora: - Malacsült, Zsiványpecsenye, Rántott szelet,
Rántott sajt, Sajttal-sonkával töltött szelet

- Petrezselymes burgonya, Rizs, Vágott savanyúság ,
 Dinsztelt káposzta

- Sütemény

- Éjfélkor virsli

Érkezéskor egy pohár pezsgővel fogadjuk vendégeinket !
 Éjfél után tombola.

Belépőjegy :  3000,- Ft/fő
A zenéről és a jó hangulatról

gondoskodik

Jegyek már kaphatóak a Csilla és Jázmin virágboltokban !
A helyben vásárolt itallal is a Nagycsaládosok Egyesületét támogatják!

Mindenkit szeretettel várunk !
Nagycsaládosok Egyesülete


