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TISZTELT BUGACI ÉS
BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK!
Minden idők legnagyobb hagyományőrző
Kurultaja volt 2016-ban! Hatalmas érdeklődés
mellett, sikeresen zajlott le Bugacon a 2016os Kurultaj – Magyar Törzsi Gyűlés. Minden
eddiginél
nagyobb
látogató
és résztvevőszámmal valósult meg a Kurultaj,
amely
a
Kárpát-medencei magyarság
legnagyobb hagyományőrző ünnepe, egyben
Európa legnagyobb lovas hagyományőrző
rendezvénye is, valamint a Hun-Türk tudatú
népek közös ünnepe.
A Kurultaj – Magyar Törzsi Gyűlésre 2016ban 260-fős keleti delegáció érkezett. Az
ünnep díszvendége volt a kirgiz kulturális
miniszter Altinbek Askarovich Maksutov.
A Kurultajra érkezett mind a 27 turáni rokon
nemzet fellépett valamilyen hagyományőrző
műsorral. A Kárpát-medencéből is 300
díszvendég érkezett. Lezsák Sándor a magyar
Parlament alelnöke – a Kurultaj fővédnöke –
méltatta a rokon népek összefogását.
Az ünnepre kilátogatott Dr. Balogh Csaba
külügyi államtitkár is. A magyar honfoglaláskori tudományos kiállításokon a Bodrogköz
állt a középpontban, így a Magyar Törzsi
Gyűlésre ellátogattak a bodrogközi települések
vezetői is. A kézműves vásárnak pedig
a Délvidék volt a díszvendége.
A külön pavilonban számos kézműves
és mesterember
mutatta
be
munkáját,
ezenkívül
számos
előadó
is
érkezett Délvidékről. Szépen sikerült a
seregszemle, ahol közel 300 lovas vett részt.
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A nomád lovassereget az Árpád-házi zászló
előtt a magyarság ősi jelképe a „Turul”
madarunk vezette fel, a lovas-solymász harcos
karján egy büszke kerecsensólyom állt.
Az idei Kurultájon különösen sokan nézték
meg a kiállításokat, az Atilla Sátrát és a
„Megelevenedik
a
fejedelmi
kíséret” elnevezésű régészeti és antropológiai
tárlatokat.
A magyar honfoglaláskori kiállításon 1100 év
után ismét itt találkoztak újra az ősi
magyar használati eszközök, fegyverek a
korabeli viselőik csontjaival. A tárlatokat,
több mint 15 ezer ember tekintette meg a két
nap alatt.
A főszervezők nevében mondunk köszönetet,
és egyben gratulálunk a Kurultajon részt vett
minden
hagyományőrzőnek,
segítőnek,
önkéntesnek!
Külön köszönet a bugaci önkénteseknek,
segítőknek, támogatóknak.
Köszönet a péntek esti fogadásért! Bugac
ismét helyt állt, mint házigazda! Büszkék
lehetnek a bugaciak, hiszen a vendégek
hazatérve, élményekkel telve, örömmel viszik
a település és Magyarország jó hírét szerte a
világba!
Az előző évekhez hasonlóan a Turán
Alapítvány októberben külön, fogadáson
szeretné megköszönni mindazon személyek,
támogatók munkáját, akik a rendezvényük
sikeréhez hozzájárultak. A vendéglátással
egybekötött
fogadás
időpontjáról
későbbiekben értesítjük a segítőket,
támogatókat.
Köszönettel:

Magyar-Turán Alapítvány elnöksége

SZENNYVIZCSATORNA ÜZEMELÉSÉVEL
KAPCSOLATOS ÜZEMELTETŐI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Fogyasztók!
A Bugac településen megépült szennyvízcsatorna
hálózatra az üzembe helyezésétől számított egy éven
belül az ingatlan tulajdonosa köteles a rácsatlakozást
elvégezni, a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény értelmében. Ha az ingatlan tulajdonosa ezen
kötelezettségét nem teljesíti, a járási hivatal kötelezheti a
rácsatlakozás megvalósítására.
Amikor a szennyvízcsatorna rácsatlakozás elkészül, minden
fogyasztónak ki kell tölteni egy nyilatkozatot, mely a
Polgármesteri Hivatalban igényelhető Tóth Mihály
ügyintézőnél. A kitöltött nyilatkozat leadható az alábbi
helyeken:
- Bugac Nagyközség Önkormányzat, 6114 Bugac, Béke u.
10.,
Tóth Mihály vagy Némedi Varga Klára,

- BÁCSVÍZ Zrt. Ügyfélszolgálati iroda,
- 6100. Kiskunfélegyháza, Tölgyfa u. 3. vagy
6000 Kecskemét, Izsáki út 13.

A leadott nyilatkozat adatai alapján előkészítésre kerül a
csatornaszolgáltatási szerződés, majd a BÁCSVÍZ Zrt.
munkatársai, telefonos időpont egyeztetést követően helyszíni
csatornabekötés átvételt hajtanak végre minden fogyasztónál.
Ekkor kerül sor a szerződés aláírására is.
Amennyiben vállalkozás részéről történik szennyvízcsatorna
rácsatlakozás, a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás rendezése
érdekében
személyesen
kell
felkeresni
valamelyik
ügyfélszolgálati irodát. A szennyvízcsatorna használata,
csatornadíj
fizetését
vonja
maga
után.
A
szennyvízcsatornába kerülő szennyvíz mennyisége méréssel,
mérés hiányában pedig az adott helyen felhasznált
vízmennyiség alapulvételével állapítható meg. Azokon az
ingatlanokon, ahol nincs vezetékes ivóvízellátás, csak saját
kút, az alábbi, jogszabályi előírásoknak megfelelő
lehetőségeket
biztosítjuk:
Ivóvízbekötés
létesítése,
mérőaknával, hitelesített vízmérővel. (terv és engedélyköteles)

gyógyszerek és növényvédő szerek,
tűzveszélyes anyagok, benzin, oldószer, festék,
zsírok és olajok.
2. TILOS a szennyvízcsatornába talajvizet vagy
csapadékvizet bevezetni, mert a csatorna túlterhelését
okozzák, így az alacsonyabb területeken elöntés
következhet be.
3. A szennyvízcsatorna és a tisztítótelep működésében
üzemzavart okoznak az alábbi, főleg darabos anyagok,
melyek elzárják a szennyvíz útját, dugulást okoznak és
tönkreteszik a szennyvízátemelőkben a szivattyúkat:
fa, kő, csont, műanyag háztartási eszköz, fémkupak,
műanyag és üvegpalack stb.
macska alom, építési törmelék, homok, kavics,
vízben nem oldható egészségügyi anyagok (vatta,
tampon, pelenka, popsitörlő kendő)
egyéb háztartási hulladékok (textil, növény,
gyümölcsmag, toll, szőr stb.)
állattartásból származó hígtrágya,
háztartási ételmaradék,
háztartási állatfeldolgozásból származó hulladék,
pl.: halfej, emlősök belsősége stb.
elpusztult kisállat tetemek.
Kérjük a fentiek betartását, hogy a szennyvízcsatorna
mindenki megelégedésére, hiba nélkül üzemelhessen!
Az előforduló hibákkal kapcsolatban műszaki hibabejelentés
az alábbi telefonszámon (zöld szám) tehető: 06-80/200-423

A saját célú vízkiviteli műre (saját kútra) hitelesített
mérőóra szereltethető fel, amely a szennyvíz szolgáltatási
díj alapját fogja képezni. (terv és engedélyköteles)
1. A
kibocsátott
szennyvíz
mérésére
indukciós
szennyvízmérő szereltethető fel, ez a megoldás csak házi
szennyvízátemelős rácsatlakozásnál valósítható meg.
(terv és engedélyköteles)
2. Átalánydíjas szerződéskötés. Az átalánymennyiség
megállapítása
a
BÁCSVÍZ
Zrt.
hatályos
üzletszabályzatának 8. sz. melléklete szerint, a
felhasználási hely jellege, komfortfokozata és az ott
tartózkodók létszáma alapján kerül megállapításra a
helyszínen.
A szennyvízcsatorna használatának tudnivalói:
A szennyvíztisztítást és a csatornarendszer üzemeltetését a
lakosságtól érkező szennyvíz mennyisége és minősége
határozza meg, ami csatornahasználati szokásoktól függ. A
csatornahálózat és a tisztítótelep működése csak akkor
zavarmentes, ha mindenki kellően körültekintő. Ellenkező
esetben, néhány ember magatartása miatt az egész szolgáltatás
ellehetetlenülhet, károsítva ezzel a többi fogyasztót.
0.

1.

Az alábbi anyagokat,
csatornába juttatni:
mérgek,

SZIGORÚAN

TILOS

a

ÉLM ÉNYBESZÁMOLÓ

– dióhéjban –

A BUGACI NYÁRI
TÁBOROKRÓL
2016. július 18. – augusztus 12.
A Szociális Szolgáltató Központ Család- és
Gyermekjóléti Szolgálatának szervezésében, Bugac- és
Bugacpusztaháza
Intézményfenntartó
Társulás
támogatásával megvalósuló nyári táborozások véget
értek 2016. augusztus 12-én.
Az idei évben újdonság volt, hogy a Művelődési
Házban tartott napközis táborok mellett - melyek három
héten keresztül zajlottak - bentlakásos tábort is
szervezhettünk a Táltos Lovaspanzióban.
Bentlakásos táborunkat nagy érdeklődés fogadta, a
létszámkeret a meghirdetést követően három napon
belül betelt. 2016. július 18 – 22-ig hétfőtől péntekig
vettük birtokba a panzió főépületét, melynek két és
háromágyas fürdőszobás szobái biztosítottak kényelmes
pihenést az esti elnyújtózkodáshoz. A napi programok a
szabadban zajlottak, kihasználtunk minden lehetőséget,
amit a panzió nyugodt, ám ha akartuk vadregényes
környezete kínált, így nem hagytuk el „törzsi helyünket”
élveztük a helyi adottságokat. Az első napon a tábor
elfoglalása után indiánokká „váltunk”, törzseket
alapítottunk, indián neveket választottunk, fejdíszeket
készítettünk. A két nagy, időnként versengő de
egymással barátságban élő törzs a Bugaci Bennszülöttek
és a Nagy Bölények ettől a naptól kezdve arcukon harci
díszítéssel, fejükön indián fejdísszel élték nem
mindennapi tábori napjaikat. A reggelt tornával kezdtük,
amiből az indiánugrálás nem maradhatott ki, a szobák
lakói
szobarendben is versenyeztek egymással és elmondható
gyönyörű, szinte katonás rendet találtunk a szobákban
még a legkisebbeknél is ( ilyen rendszerető
gyermekekkel könnyű dolga van a szülőknek…), ezért
eredményt nem hirdettünk, mindenki első lett!
Minden nap kézműveskedtünk, batikoltunk indián ruhát
magunknak pólóból, valamint törzsi
zászlókat,
készítettünk indián sátrakat, festettünk köveket és
autógumit virágtartónak, csomóztunk, fontunk fonalat madzagot és kötöztünk bambuszra törzsi botnak,
fűztünk gyöngyből ékszereket, fűzfaágból álomfogót.
A kézműveskedés mellett rengeteget mozogtunk:
A
Kiskunfélegyházi
Íjászok
közreműködésével
íjászkodtunk,
A Nemzeti Park munkatársai vezetésével Nemzeti
Parkos túrán fáradtunk el, másztunk szalmabálát,
mentünk keresztül mezőkön égig érő fűben, amit
nagyon élveztünk.
A panzió nagy szabad területén rengeteget fociztunk,
sorversenyeztünk, vízi bomba csatáztunk. Felfedeztünk
egy kis dombot, amit megmásztunk és jó nagyokat
sikítottunk, kiabáltunk a tetején, tehettük, hiszen senkit
nem zavartunk ezzel, így el is neveztük sikító dombnak.
Találtunk magunknak mászókát is mégpedig
természetközelit, a szomszéd tisztáson fekvő kivágott
óriás fák törzsén.

Lassan minden játékká és játszhatóvá vált körülöttünk a
természetben,
feledve
vásárlói
társadalmunk
mesterséges világát.
Az utolsó este tábortűz mellett búcsúztunk egymástól,
amit egy éjszakába nyúló folyósóparty követett.
Pénteken délelőtt a tábor utolsó programjaként tehettünk
egy kirándulást lovas kocsikkal a környéken.
A táborlakók étkezéséről, ellátmányáról az ÁMK
konyha gondoskodott, reggelit, ebédet és vacsorát
készítettek nekünk, amit a falu- és a tanyagondnokunk
szállított a táborba.
Az „indián négykerekű lovak” (a tanyagondnoki
buszok) pénteken délután négy órakor beszállították az
indiánokat az SzSzK udvarára, ahol szüleik,
hozzátartozóik már nagyon várták Őket, hiszen öt napig
kérésünkre, csemetéjük felöl csak a táborvezetőtől
telefonon érdeklődhettek.
A bentlakásos tábort három hét napközis tábor követte,
helyszínként a Művelődési Ház szolgált.
A táborozókkal sokat kézműveskedtünk, a nagy
kedvenc a gyöngyfűzés és a kavicsfestés volt, de a
homokvár építés sem maradhatott el, amitől a fejünk
búbjától a sarkunkig homokosak lettünk, de még a
fülünk tövén is. Készültünk társas játékokkal,
vetélkedőkkel valamint meglátogattak minket az
íjászok, így ismét volt lehetőség íjászkodásra. A
Nemzeti Park munkatársai is szerveztek programot
mind a három héten, amikor az idő engedte
kirándultunk, amikor esett az eső a Nemzeti Park
élővilágához kapcsolódó társas játékokat játszhattunk.
A kiránduláson a Pásztor Múzeumnál Varga Mihály
várt minket zeneszóval, majd a földre subákat terített le
és kényelmesen elhelyezkedve hallgattuk meséit.
A meseszóból felocsúdva, madárgyűrűzést nézhettünk
és végigjártuk a tanösvényt, belekukkantva a
mesterséges odúkba. A kiskunfélegyházi moziban az
éppen megjelenő mesefilmeket (Jégkorszak -A nagy
bumm és A kis kedvencek titkos élete) néztük meg
kezünkben pattogatott kukoricával.
Mivel jellemzően meleg volt az idő, sőt időnként
forróság volt, jól esett a félegyházi strandon
megmártózni
a
vízben.
Persze
nem
csak
mártóztunk…csúszdáztunk, labdáztunk, úszkáltunk,
medence fenekén ültünk, vízi fogócskáztunk, ugráltunk
a medencébe és mindent, amit csak lehetett
kipróbáltunk, így mire hazafelé indultunk mindenki
kellemesen elfáradt.
A napközis táborzáró programjaként ugrálóvárakat,
óriás trambulint béreltünk. A Művelődési Ház udvarán
került felállításra az ideiglenes „játszótér” és az udvar
percek alatt hangos lett a gyerekek kacajától.
A négy hét oly gyorsan elszállt, mint pillangó a virágról,
de rengeteg élménnyel gazdagodtunk és ezek az
élmények örökre megmaradnak. Az idei táborokban
összesen 65 gyermek tartott velünk. Jövőre is szeretettel
és új ötletekkel várunk mindenkit, a szlogenünk
változatlan:
NYÁRI SZÜNIDŐ és BUGACI NYÁRI TÁBOR
LESZ JÖVŐRE IS!!!

Rádiné Tabi Anita

FELHÍVÁS!
2016. szeptember 10.
Szüreti mulatság Bugacon!

Szeptember 10-én tartjuk Bugacon a Szüreti
mulatságot! Mint minden évben, idén is felvonul
Bugac apraja-nagyja a falu utcáin, várjuk
mindazok
jelentkezését,
akik
szívesen
csőszködnének!
Az idei szüreti forgatag menettáncát a kunszállási
Csűrcsavaró Néptáncegyüttes vezeti.
Szeretettel várjuk a lelkes táncolni vágyókat, akik
szívesen részt vennének a Menettáncon, 2016.
szeptember
10-én. Aki
kedvet
kapott
a
táncoláshoz, kérem jelezzék a 0670/3740028
(Borics Krisztina), a 0670/4537804 (Tóth Mariann)
telefonszámokon, facebookon vagy személyesen a
Művelődési Házban!
Sok szeretettel fogadnánk mindazok felajánlását,
akik dísztökkel, kukoricaszárral, borostyánnal vagy
bármilyen dekorációs kellékkel hozzá tudna járulni
a bugaci szüreti naphoz!

Baba- és gyermekruha
börzét tartunk

2016. szeptember 16-án,
pénteken,
15-18 óráig,
a Szociális Szolgáltató Központban
(6114 Bugac, Béke u. 4.)
Használt, de még jó állapotú ruhák
közül lehet válogatni, 0-18 éves
korosztályig.
Cserébe csak egy aláírást kérünk!

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS
Ezúton mondok hálás szívvel köszönetet
mindazoknak,
akik
a
táborok
megvalósításában,
kivitelezésében
segítségünkre voltak:
Bugac
és
Bugacpusztaháza
Intézményfenntartó Társulásnak az anyagi
támogatásért, Bugac és Bugacpusztaháza
Társult
Önkormányzat
KépviselőTestületének, amiért a Táltos Lovaspanziót
rendelkezésünkre bocsátották a bentlakásos
tábor helyszínéül, Ludnai Tündének és Lucza
Márknak a Nemzeti Park munkatársainak, a
feledhetetlen kirándulásokért, Juhász László
fogathajtó világbajnoknak a lovas kocsis
kirándulásokért,
Rigó
József
ÁMK
Művelődési Ház vezetőjének Borics Krisztinek
és munkatársainak, akik termet biztosítottak,
takarítottak, pakoltak, átrendeztek utánunk,
Rigó
József
ÁMK
konyha
élelmezésvezetőjének
Bozorádiné
Deli
Klárinak és munkatársainak: Horváthné
Évikének, Tajtiné Krisztikének, Baranyi
Arankának, Seresné Erzsikének, Forgóné
Rozikának, Gondiné Irénkének, akik négy
héten keresztül nyári „többletfeladatként”
gondoskodtunk rólunk, főztek, sütöttek, terített
asztallal vártak, ha kirándultunk útravalót
csomagoltak.
Gulyás
Imrének
Bugacpusztaháza
falugondnokának és Szalai Károlynak Bugac
tanyagondnokának, akik rendületlen erővel
hozták a bentlakásos táborba az egész napi
élelmet, vittek minket a napközis táborból a
Pusztára,
strandra,
moziba,
valamint
szállították a foglalkozások kellékeit.

Rádiné Tabi Anita
SzSzK intézményvezető

Várunk minden kedves érdeklődőt!

Közhírré tétetik, hogy Alsómonostoron Szüreti Mulatság készülődik.
Lesz ott minden, ami a vigassághoz kell, ha lemaradnak róla, egy évet várni
kell ! Fiatal és öreg mind összegyűlik rája, jöjjenek hát el október 8-án a
szüreti felvonulásra, bálra!

