
KEDVES BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI
LAKOSOK!

Magunk és a képviselő testületeink nevében
szeretnénk Önöknek Boldog Karácsonyt kívánni!
„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 , hogy
legyen. Háromszázhatvannégy nap a szereteté,
és egyetlen csak a többi dolgoké, s még annak
is elég az estéje.” (Wass Albert)
Kívánjuk, hogy a következő esztendőben legyen
minden napjuk a szereteté, bővelkedjenek
egészségben, boldogságban, sikerekben.

Szabó László Kovács György

Betlehemes hírek

Az idei Karácsony előtti napokban is
betlehemesek járják majd a falut , hirdetve az
örömhírt, megváltó Krisztusunk megszületését.
Akik házaikba fogadnák eme pásztornépséget
és szeretnének előre egyeztetni a 06-70/319-
19-85-ös telefonszámon kérhetnek időpontot
december 20.-ig. Ezen kívül még számítani
lehet betlehemesek felbukkanás ára hívatlanul
is, mert az utcákat járva, házakhoz kopogtatva,
fáradhatatlanul keresnek majd a kis Jézusnak
szállást azokon a napokon.

Áldott karácsonyt!

Varga Mihály
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EGYHÁZI HÍREK
Községünk új plébánosának
bemutatkozása, illetve az előttünk

álló ünnepi események ismertetése.
Sok szeretettel köszöntöm Bugac lakosság át ebben
a formában is. Ruskó Norbert vagyok, Kaló
Krisztián atya után október 1 -től az új bugaci
plébános. Nagy örömmel érkeztem ebbe a faluba.
1980-ban születtem Kiskunfélegyházán. 2005 -ben
szenteltek pappá. 3 évet Lajosmizsén és két évet
Kecskeméten szolgáltam. Többször megfordultam
Bugacon, leginkább a Hittanya és a VIII. kerületi
cserkészház közelében (Nagybugaci tanyasi iskola) .
Advent egy csodálatos kegyelmi időszak, ami nagy
lehetőség, hogy készüljünk a karácsony szent
ünnepére. Advent a felkészülés, elcsendesedés,
megtisztulás időszaka. Betlehembe n a Szent család
nem kapott helyet a szálláson, mert tele voltak a
fogadók. Könnyen mi is így járhatunk, hogy ha a
szívünket nem tisztítjuk meg a bűntől, túlzott világi
ragaszkodásoktól, akkor nem marad h ely a
szívünkben Jézusnak. Ezért szeretettel buzdítok
mindenkit, hogy az egyház hagyományos adventi
készületébe kapcsolódjon bele. Szeretettel hívunk
mindenkit kedden reggelenként 6.00 órára a hajnali
szentmisére, utána közös reggeli, adventi
lelkigyakorlatunkra 14.-én és 15.-én 17.30-ra Benes
Roland majsai káplán atya vezetésével, betlehemes
fiataljaink fogadására, személyes lelki
beszélgetésre, adventi szentgyónásra, közös
gyertyagyújtásra. Azt hiszem, ha tudatosan élünk
ezekkel a lehetőségekkel, akkor folyamatosan
tisztulhat a lelkünk és közeledünk a csendes
betlehemi jászolhoz. Mert karácsony a VELÜNK
LAKÓ ISTEN az EMMANUEL érkezésének az
ünnepe, aki nem a hangzavarba jön, hanem a
csendes várakozásba.
Nem a város zajába, hanem a csöndes istállóba...
Kívánok mindenkinek szép adventi felkészülést
és szeretettel hívok mindenkit Szenteste az éjféli
szentmisére  00.00 órakor , és az ünnepi
karácsonyi misére december 25.-én 8.00 órakor

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Ruskó Norbert

XVI. évf. 13. sz.



KARÁCSONYVÁRÓ
ÜNNEPSÉG

A RIGÓ JÓZSEF ÁMK
MŰVELŐDÉSI

HÁZÁBAN!
Sok szeretettel várunk mindenkit 2010.
december 21-én /kedden/ délután 1700

órakor kezdődő ünnepi műsorunkra! A
karácsonyi hangulatról a Rigó József ÁMK
óvodásai, az Általános Iskola 5. osztályos

tanulói, az iskola furulya csoportja, a
betlehemesek, valamint a Kálmán Lajos

Népdalkör tagjai gondoskodnak.
Várunk mindenkit, készüljünk együtt az

ünnepre!
FELHÍVÁS

A falugondnoki és a tanyagondnoki gépkocsijainkkal
lehetőséget bizosítunk azon bugacpusztaházi és
alsómonostori lakosok részére, akik a falukarácsonyi
ünnepségen részt kívánnak venni.
Indulás az alábbiak szerint (dec. 21. -én):
Bugacpusztaházán az önkormányzat épülete elől 16:40
órakor
Alsómonostoron a Pálma Vendéglő elől 16:40 órakor
A rendezvény után a visszaszállításról is gondoskodunk.

Újévi koncert

A Községi Gitáregyüttes szeretettel
meghívja Önt és kedves családját 2011.

január 8-án, szombaton délután 5 órakor
kezdődő hagyományos Újévköszöntő

koncertjére a Rigó József ÁMK Művelődési
Házba!

Várjuk szeretettel, köszöntsük együtt az
Újesztendőt!

Községünkben
járt a Mikulás!

December 5-én a bugaci utcákon is megjelent a
Mikulás. A Mikulás krampuszaival kísérve vitte
házhoz a gyermekek csomagjait, sok család csillogó
szemű apróságainak szerezve ezzel örömet,
valamint ellátogatott a szépkorúakhoz is az Idősek
Napközi Otthonába. A "Futóhomok" Ifjúsági
Egyesület köszöni a Mikulás bugaci munkájában
való közreműködést, támogatást Czakó Attilának,
Czakó Tibornak, Kun-Szabó Ferencnek, Hajagos
Csabának, Flóring Józsefnek, Könyves Kálmánnak,
Bíbok Zoltánnak, Varga Mihálynak, Szabó
Lászlónak, Ficsór Istvánnak, Fazekas Jankának,
Pálfy Fanninak, Farkas Alexandrának, Szálas
Jennifernek, Szíjjártó Emőkének, Flóring
Józsefnének, Flóring Tündének, Gondi Bélának,
Dávid Ervinnek, ifj. Androvicz Jánosnak, Könyves
Miklósnak, Szabó Norbertnek és a Rigó József
ÁMK Művelődési Házának.

Karácsonyi vásár!
Múlt pénteken délután karácsonyi
kézműves foglalkozást és vásárt
tartottunk a Művelődési Házban és
annak udvarán. A tanár és óvó nénik
különféle karácsonyi apróságokat

készítettek a gyermekekkel, miközben
az udvaron sült gesztenye és forralt bor finom illata,
karácsonyi fények csillogása csalogatta az
érdeklődőket a vásárba. Családias környezetben,
ünnepi hangulatban telt el a péntek délutánunk.
Betlehemesek mutatták be műsorukat
vendégeinknek Varga Mihály vezetésével, H. Pintér
Andrea és Varga Mihályné Székely Emese pedig
karácsonyi énekekkel örvendeztették meg a
közönséget. Köszönjük! Valamint köszönjük az
Ifjúsági Egyesület, a Nagycsaládos ok Egyesülete,
és a Kötő-horgoló Klub tagjainak, valamint az
Iskola, az Óvoda, a Könyvtár munkatársainak és a
Szociális Szolgáltató Központ időseinek és
dolgozóinak, hogy igyekezetükkel, apró
ajándékaikkal segítet tek az ünnepi vásár
munkálataiban! Az előkészületekben sok segítséget
kaptunk a Polgármesteri Hivatal karbantartóitól,
munkájukat ezúton is köszönjük.

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 lakó utakon és a járdákon.
Az elmúlt évek tapasztalataként összegezhetem, hogy a
járdák síkosság elleni védekezés i és a hóeltakaritási
kötelezettségnek a telek tulajdonosok 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 elkerülhe tő.
Ezért kéréssel fordulok a lakó telkek 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 közterület
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 közterületek
hóeltakaritási munkáinak 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 hóeltakarítás rendeletben
előírt 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 tel jesítő
telektulajdonos, illetve telekhasználó részére.

Tóth Mihály



KÖRNYEZETVÉDELEM

Tájékoztató az önkormányzati dűlőutak melletti és
magánterületekről történő fakitermelésről

Az elmúlt évek tapasztalatai azt igazolják, hogy a
külterületi földtulajdonosok nem kaptak elég tájékoztatást
a földterületükkel határos földutak fasor gyérítési és
fakivágási munkák végzésének eljárási rendjéről. Ezt
pótolva az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt
földtulajdonosokat. Az önkormányzatok működéséről és
a közutak használatáról szóló törvény rendelkezései
szerint a külterületi földutak a mezőgazdasági ingatlanok
megközelítésére szolgáló közlekedési feladatot látnak el.
Az önkormányzati tulajdonú földutak külön helyrajzi
számmal vannak ellátva, így az út önálló ingatl anként
szerepel az önkormányzati vagyonnyilvántar tásban, az út
határán belüli faállomány az út tartozékaként az
önkormányzati vagyonát képezi. Ezt figyelembe véve az
önkormányzati földutak területéből történő fa kivágás
és gyérítés munkáinak végzéséhez külön engedély
beszerzése szükséges . Sajnos számos földút járhatatlan a
fa sarjadékok kinövéseitől és az út fölé benyúló ágaktól,
valamint a nehézgépek használatától. Mivel sok esetben
az út pontos telekhatára nem határozható meg, az
önkormányzat állásfoglalása szerint az út tartozékát
képező fasor és facsoport gyérítési és nyesési munkáinak
végzésére a földúttal határos termőföld tulajdonost kérjük
fel külön megállapodás megkötése és helyszíni egyeztetés
alapján. A fentieket figyelembe véve várjuk a
földutakkal határos termőföld-tulajdonosok
jelentkezését a fasor nyesési és gyérítési munkáinak
elvégzésére a külterületi földutakon történő
közlekedési állapot javítása érdekében. Az
önkormányzat ez évben a külterületi földutak javítási
(gréderezési) munkáit a jelenlegi pénzügyi helyzete
végett csak korlátozott mértékben tudja elvégeztetni.
Továbbá felhívom a belterületi ingatlantulajdonosok
figyelmét arra, hogy a lakótelek előtti és a járda melletti
gyalogosforgalmat akadályozó fák és cserjék nyesési
munkáit folyó év március 15.-ig végezzék el, mivel ezt
követően a nyesési munkákat az ö nkormányzat fogja
elvégeztetni külön bejelentés és helyszíni egyeztetés
nélkül. A magánterületekről történő fakitermelésnél a
főszabály, hogy tekintet nélkül a fák méretére, a
fakivágási bejelentést a Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Erdészeti Igazgatóságának (6000. Kecskemét,
József A.u.2.sz.) kell benyújtani az mgszh.hu honlapon
található nyomtatvány benyújtásával. Ez alól kivétel a
6000 m2 nagyságot el nem érő tanyatelek, amely esetben
a fa kivágása a tanyatelek telekhatárán belül engedély
nélkül végezhető.

Tóth Mihály

GYALOGTÚRA

2010. JANUÁR 02-ÁN /VASÁRNAP/
A BUGACI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

GYALOGTÚRÁT SZERVEZ A KEREKTÓ I ERDŐBE.
GYÜLEKEZÉS 9.00 ÓRAKOR A

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐTT.
A TÁVOLSÁG 10 km /4 óra időtartam/
KÖTELEZŐ HOZNI A JÓKEDVET, ÉS
HANGULATFOKOZÓ ANYAGOKAT.

VISSZAÉRKEZÉS A FALUBA
KB. 13.00 ÓRAKOR.

A HÓESÉS NEM KIZÁRÓ OK, A BÁTRABBAK
HOZZANAK MAGUKKAL SZÁNKÓT!

ÉRDEKLŐDNI LEHET A 06/20/5692709 -ES ÉS A
06/76/575-106-OS TELEFONSZÁMON .

SZERVEZŐK

Az elmúlt hónapokban nagyon
szorgalmasan készültek tanulóink

szabadidejükben, hogy a különböző
versenyeken szépen szerepelhessenek. Az

itt említett tanulókra büszke lehet a község
minden lakosa, hiszen ők távolabbi hel yeken

nemcsak az iskolánk, hanem településünk hírnevét
is öregbítik. A szorgalmas és kitartó munkának
megszülettek az eredményei:

 A Csongrádi Víz-és Kommunális Kft
hulladék újrahasznosításával kapcsolatos
fogalmazási versenyt hirdetett meg a régió
iskoláiban. Ezen Fazekas Janka
8.o.tanulónk III. helyezett lett.

 A Kecskeméti Katona József Gimnázium
német fordítási versenyt hirdetett meg a
megye általános iskola 7. -8.
osztályosainak. A kétfordulós versenyen
Szálas Jennifer II. és Szalai Szabina VII.
helyezett lett az 59 induló közül.

 A budapesti Mezőgazdasági Múzeum
„Betlehemi jászol” országos pályázaton a
tűzzománc - szakkörösök kézműves
munkájukkal ismét díjazottak lettek,
művüket a Vajdahunyadvárban láthatják a
kiállítás nézői.

 Sport terén is büszkék lehe tünk
tanulóinkra. A Darvas téri általános
iskolában megrendezett kistérségi
fociversenyen az I. korcsoportban
csapatunk I. helyezett lett. Izsákon az
iskola lánycsapata a megyei tornán szintén
I. helyezést ért el.

Köszönöm minden tanulónak, valamint
felkészítő tanáraiknak, Lantos -Czakó
Szimonetta, Feketéné Papp Éva tanárnőnek és
Szatmári István edzőnek a lelkes és kitartó
munkájukat. További sok si kert és jó
felkészülést kívánok!
A versenyeken résztvevők névsorát és az ÁMK
életével kapcsolatos információkat részletesen
az iskola honlapján találhatják az érdeklődők.
Mindenkinek meghitt, áldott karácsonyi
ünnepeket és békés, boldog Új Esztendőt
kívánunk az iskola tanulói és dolgozói
nevében.

Szabó Péterné

Egyesületünk családjaival vártuk a Mikulást a
Művelődési Házban. Megérkezése előtt a Rigó
József ÁMK 3. osztályos tanulói műsorral
kedveskedtek. Köszönjük Juhász Mária tanító
néninek a felkészítést, gyermekeknek a
felkészülést, szüleiknek a kíséretet. Kósa Istvánnak
a segítséget. A Mikulást megérkezése u tán
gyermekeink verssel, énekkel köszöntötték. Ezután
kapták meg családjaink a csomagot, amit
egyesületünk állított össze az Élelmiszeripari Zrt. é s
Borics Zoltán segítségével. Köszönjük
támogatásukat.
Áldott Karácsonyi Ünnepeket kívánunk községeink
lakóinak.

Vezetőség




