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TISZTELT BUGACI LAKOSOK!

XXVI. évf. 10. szám

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
elkezdődött a hivatal épületének energetikai
felújítása. A munkálatokat először az emeleti
részen kezdik meg, emiatt az ügyintézők a
földszinti irodákban folytatják tovább a
munkavégzést. A telefonos elérhetőségek az
átalakítás miatt változtak, illetve átmenetileg nem
elérhetőek, kérjük, a központi telefonszámon
keressék az ügyintézőket: 76/575-100. A
kormány korlátozó, - a személyes kontaktusokat
csökkenteni szándékozó intézkedéseit figyelembe
véve, a vírus felgyorsult terjedésére reagálva,
változik a hivatal ügyfélfogadási rendje 2020.
november 09. napjától:

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a
szociális célú tűzifa támogatásra beérkezett
kérelmek
elbírálása
megtörtént.
Bugac
Nagyközségi
Önkormányzat
142
m3
keménylombú
tűzifa
vásárlásához
nyert
15000Ft+ÁFA/m3 támogatást. A vásárláshoz
1000Ft+Áfa/m3 önerőt kell biztosítanunk, ezen
felül mi fizetjük a fa Bugacra szállításának
költségét és a településen belüli kiszállítást is
önkormányzatunk végzi. 139 igénylés érkezett,
így minden kérelmező támogatásban részesül,
136 háztartás 1-1 m3, míg 3 család 2-2 m3 tűzifát
fog kapni. A kiszállítást november 10. napjától
megkezdjük és bízunk benne, hogy karácsonyig
mindenki megkapja a megítélt tűzifamennyiséget.

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8.00 – 12.00
NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
8.00-12.00; 13.00-15.30
NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
8.00-12.00

Kérjük Önöket, hogy ügyeiket lehetőség szerint
telefonon vagy elektronikus úton intézzék az
alábbi elérhetőségeken:
Tel.:
E-mail:

76/575-100
pmhivatal@bugac.hu
Köszönjük megértésüket!

Szabó László polgármester
TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek szüleit,
hogy a kedvezményhez kapcsolódó egyszeri
támogatás kifizetése 2020. november 24-én
(kedd) 900-1500 óra között történik az
Önkormányzati Hivatal pénztárában (földszint).

Szabó László polgármester
ÜGYSEGÉDI ÜGYFÉLFOGADÁS
A BKMK Kiskunfélegyházi Járási Hivatal
tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleit, hogy a
veszélyhelyzetre való tekintettel a helyben,
szerdai napokon tartott ügysegédi ügyfélfogadást
átmenetileg szünetelteti. Ügyeik intézéséhez a
következő módokon kérhetnek segítséget:

Tel.: 76/795-752; 76/795-749
E-mail: kiskunfelegyhaza@bacs.gov.hu
Postai úton: 6100 Kiskunfélegyháza, Szent
János tér 2.
További információk:
www.kormanyhivatal.hu
Elektronikus ügyintézés: mo.hu,
https://epapir.gov.hu

2020-ban is folytatódott a Táltos Panzió
fejlesztése
Egy EFOP pályázat keretében, korábban
kicseréltük a Panzió régi, elavult gázkazánját.
Ez a fejlesztés nagyban hozzájárul majd a
költséghatékony,
környezetbarát
üzemeltetéshez,
mert
jelentős
gázmennyiséget tudunk megtakarítani az
üzemeltetés során.
Az elmúlt hónapokban tovább folytatódtak a
fejlesztések
az
AranyLó
Bugac
Önkormányzati KFT nyertes LEADER
pályázatából.
Első ütemben, a LEADER pályázat terhére
kijavításra kerültek a nádtető hajlatai, az
ablakok alatti részek, melyek korábban
beáztak. Most, második ütemben az AranyLó
Önkormányzati KFT, -saját forrásból- a tető
teljes felületéről eltávolíttatta a moharéteget
és ahol szükséges volt megtűzdeltette tetőt.
Az első ütemben, a panzióhoz, a csárdához és
a faházakhoz kiépítésre került egy
tűzivíztározó. Most, második ütemként, szintén LEADER forrásból- ezt a tavat
alakítottuk át fürdőtóvá. Elbontásra került a
régi karámrendszer, helyére újat építettünk,
valamint az istálló oldalában is kialakítottunk
4 db kifutót.
Szintén LEADER pályázatból sikerült
elkészíteni, a területen található 2 db fúrottkút fennmaradási engedélyét. A LEADER
pályázatok sajátossága, hogy ügymenetük
szerint utófinanszírozottak. A megvalósítás
után, jelenleg a második ütem pénzügyi
elszámolása zajlik.
ÚJABB SIKERES PÁLYÁZAT,
TOVÁBB SZÉPÜLNEK
INTÉZMÉNYEINK
A nyár végén sikeresen pályáztunk az óvoda
udvarán lévő játékok cseréjére! A Magyar
Falu Program keretében mintegy 5 Millió Ftot nyertünk 6 db új játék telepítésére.

Ha már játszóeszközök, keressük a
lehetőségét annak, hogy tavaszra megújítsuk
a közparkunkban lévő játszóterünket
valamint -új elemekkel- az egészen kicsiknek
is biztosítsunk felhőtlen játéklehetőséget.
Ezt elsősorban pályázati forrásból kívánjuk
megvalósítani, de tudjuk, hogy bizonyos
felújítást, akár saját erőből is el kell
végeztetnünk.
Közben újabb pályázat jelent meg, szintén a
Magyar Falu Programban, amely óvodai
tornaszobák kialakítására irányult. 2019
szeptemberétől, -a korábbi 3 helyett- 4 óvodai
és egy bölcsődéi csoporttal működik
óvodánk,
így
az
elmúlt
években
tornaszobaként
használt
termünkből
csoportszoba lett. Elengedhetetlenné vált, egy
kényelmes, a gyermekek nevelését segítő
tornaszoba kialakítása. Be is nyújtottuk
pályázatunkat, amely eredményét november
2-án, hétfőn hirdették ki. Nagy öröm, hogy az
igényelt összeget, 25.483.869 Ft-ot nyertünk
a tornaszoba kialakítására.
Folyamatban van az építési engedélyezési
eljárás, tehát rövidesen megkapjuk az
engedélyt!
Terveink szerint jövő évben az óvoda
működéséhez igazítva fogjuk megvalósítani a
fejlesztéseket.
Szabó László polgármester
TISZTELT LAKOSSÁG, KEDVES
LÁTOGATÓK!
Az idei évben a jelenlegi járványügyi
helyzetre való tekintettel, sajnos elmaradnak
a
Karácsonyi
ünnepkörbe
tartozó
eseményeink (közös Adventi gyertyagyújtás,
Házhoz megy a Mikulás, Karácsonyi vásár és
Karácsonyi
ünnepség).
Megértésüket
köszönjük! Vigyázzunk egymásra és
magunkra!
Tóth Ilona Krisztina
Rigó József ÁMK Művelődési Ház

ISKOLAHÍREK
Versenyeztünk! 
Iskolánk csapata 2020. október 14-én vett részt a
kiskunfélegyházi Platán utcai Általános Iskola
által szervezett Fekete Pál-emlékversenyen. Az
irodalmi témájú vetélkedő az online térben került
megrendezésre. Gratulálunk a bugaci csapatot
alkotó Fekete Zsuzsannának (6.o), Kullai
Áronnak (6.o), Kovács Brigittának
(8.b),
Gyóni Csabának (8.b), akik az izgalmas délután
eredményeként, pusztán 1 ponttal lemaradva az
első helyezettől megszerezték az előkelő II.
helyet ! :) Köszönjük szépen a felkészítést
Lantos-Czakó Szimonettának!
Köszönet:
Az Ősborókás Gyógyszertár fertőtlenítőszert
ajánlott fel iskolánk számára. Nagyon köszönjük
a támogatást Dr. Könyves Mónikának!
Köszönjük a Kiskunsági Nemzeti Parknak,
hogy alsó tagozatos osztályaink madárodúkat
helyezhettek el az iskola udvarán. A gyerekek
izgatottan várják, hogy érkeznek-e lakók az
odúkba…
Köszönjük szépen Juhász Marcsikának, hogy
60 darab gyönyörű maszkot varrt kollégái
számára! Nagyon örültünk neki mindannyian! 

Az iskola vezetősége
Adventi Időlassító
Idén karácsony előtt is készülünk felnőtt
látogatóink számára a már hagyományossá váló
ünnepi időlassítással, a vírushelyzet miatt
azonban ezúttal nem a Könyvtárban készítjük el
közösen a kézműves alkotást, hanem időlassító
kézműves egységcsomagot állítunk össze, ami
tartalmazza a hozzávalókat, és természetesen
útmutatással is szolgálunk az elkészítéshez.
A kreatív egységcsomag átvehető: 2020.
november 23-28. között telefonos egyeztetést
követően, egyúttal megújuló könyv kínálatunkból
is kölcsönözhetnek könyvet az ünnepi időszakra.
Az első 20 jelentkezőnek tudunk egységcsomagot
biztosítani.
Programjainkról, új könyveinkről facebook
oldalunkon
kaphatnak
új,
naprakész
információkat!

Idén is: Adventi Ablaknaptár Bugacon!
Ebben az évben is várjuk a jelentkezőket:
családokat,
intézményeket,
iskolai
osztályokat,
óvodai
csoportokat,
vállalkozásokat, hogy Advent minden
napján újabb ablak boruljon ünnepi díszbe,
és együtt készítsük el településünk adventi
ablaknaptárát!
Tudnivalók:
- Jelentkezni telefonon vagy messengeren
lehet a Könyvtár elérhetőségein.
-A jelentkezéskor választani kell egy számot,
ez a szám azt a napot jelöli, amikorra ki kell
díszíteni az ablakot! A jelentkezéseket
november 30-ig várjuk! (Ugyanazt a napot
több jelentkező is választhatja.)
- Tetszőleges technikával, anyagból, színben
készülhet az ablak díszítése.
Ami fontos:
-a napot jelző számnak mindenképpen
láthatónak kell lennie, az egész ablakdíszítést
érdemes jól megvilágítani, valamint
-utcára néző ablak legyen feldíszítve! (Utóbbi
feltétel az osztályokra és az ovis csoportokra
nem vonatkozik.)
-Lehetőség szerint az ablakdíszítésében
jelenjen meg a könyv, az irodalom, a
költészet!
- Az ablakról fotó készül, melyet a könyvtár
facebook-oldalán közzéteszünk!
Az aznapi ablakhoz tartozó utcanevet a
könyvtár facebook- oldalán közzétesszük,
délutánonként pedig bárki elindulhat
ablaknaptárt
keresni,
gyönyörködni,
hangolódni!
Jelentkezéssel, kérdésekkel Kengyel-Virág
Veronika kereshető a 70/382-0544-es
telefonszámon vagy messengeren!
Kengyel-Virág Veronika könyvtáros

Októberi Hősökre emlékezve
Az Aradi Vértanúk és az 56-os forradalom
áldozatai ma is könnyet csalnak szemünkbe.
Büszkén,
de
fájdalommal
tekintünk
Magyarország történelemkönyvébe csupa
nagybetűvel írható hősök nevére és a
világrendek
számára
érthetetlen
eseményekre, amikor „Egy nép azt mondta:
Elég volt”
Emlékezzünk
rájuk,
hisz
az
Ő
szabadságvágyuk,
hazaszeretetük
világítótorony, ha a zsarnokság fekete
palástja borul hazánk egére.
Előttünk jár a múlt, melyből él a jelen és építi
a jövőt.
Néhány gondolat Petőfi Sándor Magyar
Nemzet c. verséből:
„Járjatok be minden földet,
Melyet isten megteremtett,
S nem akadtok bizonyára
A magyar nemzet párjára…
Ezer éve, hogy e nemzet
Itt magának hazát szerzett…”
Ne hagyjuk elveszni és a feledés homályába
merülni tetteiket.
Felbecsülhetetlen érték minden olyan név és
forradalom, amikor a Kárpátok által körül
ölelt magyarhaza áldást nyújtó ölelésében élő
nép legendás bátorsággal adott példát
hazaszeretetből,
áldozatvállalásból
egy
szebb,
boldogabb,
emberibb
Magyarországért.
- Kik meghaltak e rögökért, Onts értük
könnyet, mint Ők a vért –
Lesták Sándorné Klubvezető

Forradalmaink emléke – avagy – „Ilyen
nagy dolog a szabadság?”
Történelmünk felejthetetlen és fájdalmas
eseményei a hazáért és szabadságért küzdő
forradalmak. 1848 és 1956 évfordulóit
különösen kiemelt megemlékezések tartják
ébren.
Fejet hajtva és gyertyát gyújtva a kivégzettek
és a harcban elesettek sírjainál emlékezünk.
Ők a Mi Hőseink!
1956. októbere sokan, sokféleképpen
emlékeznek, de azok értik meg igazán, akik
átélték diákként vagy felnőttként. E
forradalom lángja érkezett Kecskemétre.
amikor érettségi előtt álló diákok voltunk,
lelkesek és bizakodók. A levegőben is éreztük
a szabadságot. A rövid ideig tartó bizakodást
azonban óriási csalódás követte november 4én. A megtorlás elől több mint 200 ezren
menekültek az országból. 1956 emléke
időben közelebb van hozzánk. A nagy
budapesti felvonulást (tüntetést) a forradalom
születésének hittük, a valóság pedig: a
forradalom bölcsője, a Napfény városa
Szeged volt, az egyetemisták és főiskolások
tüntetésével október 16-án.
Jelen megemlékezésünk külső akadályok
miatt szerény körülmények között történt.
Köszönöm a Népdalkör és a Nyugdíjas Klub
azon tagjainak, akik eljöttek e tiszteletadásra,
mely „ajándékműsor” volt meglepetésként,
hiszen nem hirdettük meg. Külön köszönöm
Polgármesterünk
jelenlétét,
valamint
kolléganőm, Lestákné Évi és Tóth Icus
közreműködését, segítségét.
Juhász Gyula szavaival:
„Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idők végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak boldogan,
S fényt szórnak minden születő tavasznak.”
Herbályné Jolika Népdalkörvezető

