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KEDVES
BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK!

Felelős kiadó: Szabó László
Készült: 1400 pld-ban
2011. július

A KEFAG Zrt. Tájékoztatója
a Bugacpusztaháza melletti
nemes nyaras erdőterületek
helyzetéről.

Most érkezett a hír, hogy a Bugaci Önkormányzat
megnyerte azt a pályázatot, amellyel 90 általános
iskolás diákunk ingyenesen táborozhat a
gyönyörű Tatán.
Kedves Szülők, kedves Gyerekek!
Még mindig nagyon várjuk azoknak a
gyerekeknek a jelentkezését, akiket érdekel ez a
táborozási lehetőség!!
Részletek:
Időpont: 2011. aug. 1- aug. 7-ig
Helyszín: Tata
Téma: környezettudatos nevelés
Kísérők: iskolánk pedagógusai
Részvételi díj: a tábor (utazás, szállás, étkezés,
programok) teljesen ingyenes!
Kikötés: azoknak a gyerekeknek a jelentkezését
várjuk, akik jó vagy példás magatartásukkal
segítették az eredményes tanévet.
Jelentkezni még (a 90 hely betöltéséig) hétfőn
(július 25.) du. 15 óráig lehet az iskolában a
napközis felügyeletet ellátó pedagógusnál
(Dologné Kovács Izabella és Feketéné Papp Éva)
telefonon az osztályfőnököknél, illetve a
következő telefonszámon: 06-70/3318407
Elsősorban a 3. osztályosoktól az elballagott 8.osokig számítunk gyerekekre, de fennmaradó
helyek esetén a volt 2.-osok közül is szívesen
viszünk gyerekeket.
A jelentkezett gyerekeknek, szüleiknek részletes
ismertetést tartunk július 27-én, szerdán
17.30-kor az iskola sportcsarnokában, ahová
minden érintettet feltétlenül várunk!

Az iskola vezetősége
ÉRTESÍTJÜK…
A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI
KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLŐ
GYERMEKEK SZÜLEIT, HOGY A
GYERMEKEKRE JÁRÓ EGYSZERI
TÁMOGATÁS
(GYERMEKENKÉNT 5800 FT) KIFIZETÉSE
2011. AUGUSZTUS 05-10-IG
(PÉNZTÁRI IDŐBEN)
A POLGÁRMESTERI HIVATAL
PÉNZTÁRÁBAN TÖRTÉNIK.

Hegedűs Istvánné

A KEFAG Zrt. Bugaci Erdészete részéről tájékoztatom
Önöket, hgy hosszú folyamat eredményeként cégünk
vagyonkezelésbe kapta a Bugacpusztaháza melletti nemes
nyaras erdőterületeket (hrsz.: 0578/61 b és 0578/63 ; terület:
4,02 ha). Az elmúlt év nyarán viharkárt szenvedett
állományokban sürgősségi beavatkozásként csak azok a
faegyedek kerültek letermelésre, amelyek közvetlen veszélyt
jelentettek emberéletre, közlekedésre, illetve egyéb
objektumra. Az idei évben az engedélyek birtokában az
erdőterület teljes egészében letermelésre kerülne, és még a
téli időszakban az újraerdősítést is végrehajtanánk.
Miután megkaptuk a kezelői jogot, a törvényi előírásoknak
megfelelően a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatóságán erdőgazdálkodóként kérelmeztük
nyilvántartásba vételünket, kezdeményeztük a területre
vonatkozó erdőtervek kiadatását és annak módosítását. Ezek
birtokában jelenthetjük majd be az általunk ebben az évben
elvégzésre tervezett munkák listáját.
Amennyiben az engedélyek birtokunkban lesznek,
terveink szerint az őszi időszakban valósulnának meg a
fakitermelési és szállítási feladatok, majd azt követően a
lehető legrövidebb időn belül megkezdenénk a
nehézgépes talajelőkészítési és erdősítési munkákat.
A fafaj választásnál előzetesen tájékoztattuk Kovács György
polgármester urat a termőhely által meghatározott
lehetőségekről.
Vele
egyetértésben
egy
elegyes
keménylombos (tervezett főfafaj: magyar kőris; tervezett
elegyfajok: kocsányos tölgy, mezei szil, mezei juhar)
állomány létrehozását céloztuk meg.
Tisztelt helyi lakosok! Már előre is elnézésüket kérjük a
munkálatok
során
várhatóan
bekövetkező
kellemetlenségekért. Legfontosabb a biztonság, ezért a
munkavédelmi- és baleset-megelőzési szabályok maximális
betartásával elő fognak fordulni időszakos útlezárások,
forgalomkorlátozások. Nem mellékes, hogy zajjal is fog járni
tevékenységünk. Célunk, hogy a lehető legrövidebb időn
belül a munkák végrehajtásra kerüljenek.
Ezúton szeretném Önöket arról is tájékoztatni, hogy
erdészetünk amellett, hogy havi rendszerességgel a
kezelésünkben levő erdőterület (13.600 hektár 19
községhatárban)
egy-egy
frekventált
helyén
szemétgyűjtést végez, részt vettünk 63 fővel május 21-én
a TeSzedd országos szemétgyűjtési megmozduláson.
Köszönjük az érintett önkormányzatok és az önkéntesek
aktív közreműködését. A szemétgyűjtés kiemelt
helyszínei voltak a Bugac környéki állami erdők.

Fodor Mihály
erdészetvezető
BÚCSÚ
AUGUSZTUS 21-ÉN VASÁRNAP LESZ

A SZENT ISTVÁN NAPI BÚCSÚ BUGACON.
A SZENTMISE 10:30-KOR KEZDŐDIK A SZENT
ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN.





Július 29 és 31-e között tartják meg a bugaci pusztán
az Ősök Napja nagyszabású hagyományőrző
rendezvényt, amelynek szervezője a Magyar Turán
Alapítvány, fővédnöke pedig Lezsák Sándor, az
Országgyűlés alelnöke. Az alapítvány, amely tavaly a
kurultajt – azaz törzsi gyűlést – hozta tető alá óriási
sikerrel, most nem a Kelet pusztáira tekint, hanem a
Kárpát-medencei magyarok összetartozására kívánja
felhívni a figyelmet. Szerte a Kárpát-medencében a
legtöbb magyar hagyományőrző csoportot tömörítő és
képviselő Magyar Turán Szövetség egy olyan ünnep
megtartását, illetve a magyar ünneprendbe való
bevezetését kezdeményezi, amely a magyarság
legnagyobb őseiről és legfényesebb eseményeiről is
megemlékezik. Ezért nevezték el a július 29-én
pénteken kezdődő háromnapos, ingyenes rendezvényt
az Ősök Napjának.

Program:
Július 29. péntek







hagyományőrzők és kézművesek érkezése,
kézműves bemutatók és vásár
gyakorlás az íjászverseny pályáján
a lovas programok főpróbája
bemutatók a Honfoglalás-kori táborban,
fegyverkovácsolás, bronzöntés
tudományos ismeretterjesztő előadás: Mátéffy
Attila turkológus
népzenei műsor és táncház

Július 30. szombat













09.00 Ló szabadidomítás bemutató
09.30 Kurul dobosok előadása
10.30 Íjászverseny a különleges íjász
akadálypályán
12.00 – 15.00 között tudományos előadások
az előadósátorban (Megyesi Pál, Pap Gábor,
Bíró András Zsolt)
14.30 Kurul dobosok előadása
15.30 Felvonulás, Kárpát-medencei
hagyományőrzők seregszemléje,
ünnepi beszédek: Lezsák Sándor a magyar
Országgyűlés alelnöke, fővédnök,
Tokovics Tamás az Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékpark igazgatója,
Javor Gancsev az onogur-hun
hagyományőrzők vezetője (Bulgária),
Bíró András Zsolt, a Magyar-Turán
Alapítvány kuratóriumának elnöke
16.30 Lovasíjász bemutató (Kassai lovasíjász
iskola)
17.10 BAGATUR bolgár hagyományőrző
csapat bemutatója
18.30 Lovasversenyek közép- és hosszú táv
20.00 Eredményhirdetések
20.30 Az Ősök emlékezete – Szertűz a
magyar ősvallás hagyományai szerint

Július 31. vasárnap




09.00 Hagyományos magyar harcművészeti
bemutató (Felföldi Baranta)
09.30 Lovas kaszkadőr bemutató
10.00 BAGATUR bolgár hagyományőrző
csapat bemutatója







10.30 Lovasverseny (pusztai vágta –
gyorsasági verseny)
12.00 Táltos dobolás
12.30 Köp gar (buszkasi – nomád lovas harci
játék) és lovasbirkózás
14.00 Hagyományos nomád küzdősport
versenyek és bemutatók (övbirkózás, turan)
16.00 Őseink lova (turáni és magyar lófajták
bemutatója)
16.30 Eredményhirdetések
17.00 Lovasíjász bemutató (Kassai lovasíjász
iskola)
18.00 Az Ősök emlékezete – Kárpát
medencei összmagyar megemlékezés
őseinkről és sorsfordító tetteikről
20.00 Üzenet a múltból – zenés emlékezés
(Muzsikás együttes)

Társadalmi munka
2011. július 29-31-ig bugaci pusztán megrendezésre
kerülő Ősök Napja nagyszabású rendezvényre várjuk
mindazok jelentkezését, akik önkéntes, társadalmi
munkában szeretnének részt venni a rendezvény
sikeres lebonyolításában. Jelentkezni a Bugaci
Polgármesteri Hivatalban Bálint Melindánál, illetve a
06-76/575-100 (109-es mellék) számon.
A jelentkezőket várjuk 2011. 07. 27-én (szerdán)
17.00 órakor a feladatok kiosztására a
Polgármesteri Hivatalban.
2011. 07. 25.-től mindennap várunk önkéntes
segítőket a rendezvény helyszínén történő
építkezésre.

FELHÍVÁS
2011. Július 29-31.-én Bugac ad otthont az Ősök Napja
nagyszabású rendezvénynek. Ezen az ünnepen
lehetőséget teremtünk azon helyi, illetve térségi
őstermelőknek, akik hagyományos technológiával
állítják elő termékeiket, zöldséget, gyümölcsöt,
mézet, tovább feldolgozott élelmiszert (tésztát,
lekvárt, befőttet, savanyúságot, fűszereket), hogy
minél szélesebb körben megismertessék áruikat.
Azoknak, akik igazoltan saját termékeiket árusítják,
ingyenesen biztosítunk árusító helyet
a helyi térség udvarában.
Várjuk jelentkezésüket!
Bővebb információ, jelentkezés a Bugaci
Polgármesteri Hivatalban Bálint Melindánál, illetve a
06-76/575-100 (109-es mellék) számon.

Parkolás
A rendezvény idején a település több utcájában is
TILOS lesz a közterületen való parkolás, kérjük
megértésüket. Kérjük a helyi lakosokat, és
vendégeiket, hogy a kellemetlenség elkerülése végett,
parkolni az udvarokban szíveskedjenek!

