
TISZTELT BUGAC – BUGACPUSZTAHÁZA
LAKÓI!

Az áprilisi testületi ülés legfontosabb témája a
félegyházi kistérségi társulás többcélú társulássá
válásának lehetősége volt. A társulásban érintett
mind a 11 település tárgyalt a kérdésről és
megfogalmazta szándékát azzal kapcsolatban,
hogy megalakulás esetén milyen feladatokban és
hogyan kíván együttműködni a kistérséggel. Ez a
szándék-felmérés csak az első lépés egy hosszú
folyamatban, hiszen itt egyenlőre az derült ki,
hogy a közös feladatvégzés tekintetében me g
tudunk-e felelni a többcélú társulás
követelményeinek, ami azt jelenti, hogy legalább
4 önkormányzati feladatot kell, legalább 6
településnek /köztük Kiskunfélegyházának/
közösen ellátni, amely feladatok között szerepel
az oktatás. A települések kinyilat koztatott
szándékát figyelembe véve, meg tud alakulni a
többcélú társulás, amennyiben a hosszú,
hónapokig tartó egyeztetés, az új szervezet
működési szabályzatának megalkotása során
úgy tudnak a települések együttdolgozni, hogy
sem a kis települések, sem Félegyháza nem érzik
azt, hogy érdekeik sérülnének, és nem
változtatják meg korábbi szándékukat. Ez a
kérdés az önkormányzatok szűkülő anyagi
lehetőségei miatt nagyon aktuális,  hiszen az
országban működő 166 társulásból 165 már
többcélú, és ezáltal plusz á llami normatívák
lehívására jogosult. Egyedül a mi társulásunk
nem többcélú még. Fontos tudni, hogy eddig
azért nem vált azzá, mert a kistelepülések
vezetői féltették intézményeik önállóságát, és ami
a legfontosabb nem volt ekkora, a megalakulást
sürgető pénzügyi nyomás az önkormányzatokon,
mint ma. Az együttműködés terén legnehezebb
kérdés, az oktatás, amely a finanszírozás
megváltozása, a gyermeklétszám csökkenése
miatt egyes kistelepülések számára, önállóan
megoldhatatlan feladatot jelent.  Nálunk a
gyermeklétszám tekintetében jó a helyzet, mert
108 óvodásunk és 241 iskolásunk van.  Ebből is
következik, hogy az oktatás terén olyan
tárgyalási alapunk van, amely biztosítja
önállóságunkat, magunk dönthetünk működési
és személyi kérdésekben.
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Az együttműködéssel kapcsolatban részemről és
a testület részéről is a legfontosabb alapelv a
döntés meghozásában /amely döntés az
érdekeinket figyelembe véve még változhat/, az
volt, hogy megőrizzük önállóságunkat.  Ennek
tükrében következő döntések születtek:
Együttműködési szándék:
- Területfejlesztés kapcsán, a már működő
vidékfejlesztési társulás többcélú keretbe
foglalásával.
- Egészségügy területén, a már közösen
működtetett  orvosi ügyeleti rendszer többcélú
keretbe foglalásával.
- Oktatás területén: Bugac és
Bugacpusztaháza egy önálló saját döntési és
működtetési joggal bíró mikrotársulást hoz létre,
amit a többcélú társulás a területén működő önálló
társulásként elismer, és alapító okiratába foglal,
ezáltal plusz támogatások vál nak elérhetővé a
jelenlegi törvények szerint. Emellett a pedagógiai
szakszolgálati feladatokat közösen a társulás
keretében kívánjuk ellátni. A mikrotársulás Bugac
és Bugacpusztaháza közötti  korábbi oktatásra
vonatkozó megállapodás átfogalmazásával valósul
meg úgy, hogy a gyermekek, szülők nem
tapasztalnak semmi változást, hiszen minden a régi,
megszokott módon fog működni.
- Szociális terület: A gyermekvédelmi
szolgálatot és a házi segítségnyújtást kívánjuk oly
módon működtetni, hogy a többcélú társulás
megbízza a mi önkormányzatunkat e feladatok
ellátásával, ellátási szerződés ker etében. Ebben az
esetben az önállóságunkat biztosítja, hogy a helyi
dolgozók munkáltatója a helyi önkormányzat
képviselő-testülete.
Ebben az esetben is fontos, hogy az ellátottak
semmilyen változást nem fognak észlelni. Jelen
pillanatban jogi előkészítése folyik ennek a társulási
formának.
Az itt élő emberek érdekeit, és falunk jövőjét
szem előtt tartva - az eddigi információk alapján
– így kívánunk részt venni a többcélú társulás
munkájában.

Szabó László
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MAJÁLIS BUGACPUSZTAHÁZÁN
Április 29-én /vasárnap/ rendeztük meg már
hagyományosnak tekinthető majálist
Bugacpusztaházán, ahol változatos programok
várták a látogatókat. A jó hangulatú összejövetelről
23 óra  után mentek el a vendégek. Köszönetet
mondok mindenkinek, aki a sikeres lebonyolításban
részt vett. Hojsza Ferencnének a szervezést és
családjának az egész napos munkát.
Bognár Mihálynak a húst, amit Fekete Imre és
Horváth Mária készített el a program
lebonyolításában segítőknek.
A játékok levezetésében a Futóhomok Ifjúsági
Egyesület tagjai segítet tek: Fodor Szabolcsné,
Németh család, Fodor Anett, Juhász Ági.
Virág Veronika kézműves foglalkozás
lebonyolítását, labdajátékok, kerékpár ügyességi
verseny lebonyolításában Nádasdi Péter tanár úr
segített. A pályát Szatmári István készítette elő. A
mérkőzéseken Szabó József bíráskodott. Flóring
József kocsiztatott és lovagoltatott. Népi és
társastáncosoknak bemutatót. Szász Istvánnak a
lövészet levezetését.

Köszönjük:
- Szabó László polgármester  úr közreműködését,
- Kósa Istvánnak az egész napos talpalával ót.
- Gulyás Imrének az egész napos munkáját.

Berczeli István
LL OO MM TT AA LLAA NN ÍÍ TT ÁÁ SS

ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK INGYENES
ÁTVÉTELE!

Az ötletládába írt levél, illetve lakossági jelzés alapján

2007. június 2-án /szombaton/

elektromos és elektronikai készülékek /tv, hűtő,
fagyasztóláda, számítógép, ak ummulátor, mosógép,
elemek, fénycső stb/ gyűjtését végezzük térítésmentesen
az alábbi helyeken és időpontokban:

8.00 – 13.00 óra
BUGAC, ÖNKORMÁNYZAT ÉPÜLETE /HÁTSÓ

KAPU/

8.00 – 12.00 óra
BUGACPUSZTAHÁZA, ÖNKORMÁNYZAT

ÉPÜLETE

8.00 . 12.00 óra
BUGAC – ALSÓMONOSTOR

VENDÉGLŐ és BOLT  melletti terület

8,00 – 11.00 óra
BUGAC , ALADÁR-HEGY

BALOGH ZSIGMOND LAKÁSÁNÁL

Ugyanezeken a helyeken, ugyanezen időpontokban -
gondolva a mezőgazdasági termelőkre - leadhatók

továbbá az általuk használt vegyszerek göngyölegei

Szabó László

A Rigó József Általános Művelődési Központ
szeretettel meghívja Önt és kedves családját
2007. május 19-én, szombaton délután 3 órakor
kezdődő HÉTSZÍNVIRÁG elnevezésű
programjára a Művelődési Ház ba!
Az Általános Iskola tanulóinak előadásában
szavalatokat, meséket hallgathatunk meg, a
színjátszó csoport tagjai mesejátékot mutatnak
be, meghallgathatjuk az iskola furulya -
csoportját, népdalkörét és zongoristáit.
Bemutatják ügyességüket a Kiskun Alapfo kú
Művészetoktatási Intézmény néptáncosai és
társastáncosai, valamint az iskola aerobic
csoportja. A műsorral egyidejűleg az ügyes kezű
gyermekek alkotásait is megtekinthetik az
érdeklődők.

MŰVELŐDÉSI HÁZBAN TÖRTÉNT….
Április 2-án húsvéti készülődést tartottunk a Művelődési
Házban. A Nagycsaládosok Bugaci Egyesülete és a
Művelődési Ház közös szervezésében készültünk az
ünnepre. A program megvalósításához Fodor Szabolcsné
felajánlásával járult hozzá, a lebonyolításban pedig
Balogh Andrea és H. Pintér Andrea  segített minket.
Köszönjük.
Április 5-én amatőr csocsóversenyt rendeztünk a
Művelődési Házban. A tavaszi szünetben megrendezett
versenyben két kategóriában hirdettünk végeredményt. A
lányok mezőnyében a Csík Bernadett -Gondi Katalin
kettős szerezte meg a győzelmet. A második helyezett
csapat a Kunszabó Henrietta -Tóth Tímea páros lett, míg a
harmadik helyezést a Font Elizabeth -Ricza Alexandra
páros szerezte meg. A fiúk versenyében a győztes a
Juhász Varga József-Szatmári Áron kettős lett, a második
helyezést a Bangó Richárd-Kurucz Péter, a harmadik
helyezést pedig az Amler Péter -Szűcs Gábor páros
szerezte meg.
Valamennyi résztvevőnek gratulálunk a sportszerű
versenyzéshez, és köszönjük a verseny megrendezésében,
lebonyolításában nyújtott segítséget Szatmári I stvánnak.
2007. április 28-án amatőr pingpong versenyt tartottunk a
Művelődési Házban a Bugaci Diáksport Egyesülettel
közös szervezésben. Két kategóriában hirdettünk
végeredményt. Az ifjúsági kategória győztese Bangó
Richárd lett, a második helyezést Pávli cz Gábor, a
harmadik helyezést pedig Szatmári Áron érte el. A felnőtt
versenyzők mezőnyében Szatmári Imre lett a győztes,
második helyezett Kecskeméti Norbert lett, a bronzérmet
pedig Borbély László szerezte meg. Az abszolút
kategória győztese Szatmári Imr e lett.
Valamennyi versenyzőnek köszönjük a részvételt és a
sportszerű játékot, és továbbra is várjuk az asztalitenisz
iránt érdeklődőket a Művelődési Házba!

2007. június 3-án, vasárnap délelőtt 9 órától ultiversenyt
rendezünk a Művelődési Házban!
A versenyre a Művelődési Házban lehet nevezni,
legkésőbb 2007. május 31-ig. Nevezési díj: 300 Ft.,
melyet a helyezettek díjazására fordítunk.

Virág Veronika
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2007. június 23-24-én tartjuk az idei

PPÖÖRRKKÖÖLLTT--FFŐŐZZŐŐ VVEERRSSEENNYY
A korábbi évek  sikereire  való tekintettel ez évben  is
megrendezzük a pörkölt-főző versenyt. Ez évben is 5
kg marhahúst biztosítunk a nevezőknek.
A verseny megszervezését és lebonyolítását Endre
Imre (06/30/3052626, 372-544) irányítja. Nevezni
Virág Veronikánál (70/382-0544) lehet 2007. június 8-
án, pénteken 1900 óráig. Nevezési díj 3000 Ft/fő. Az
első 35 fő nevezést tudjuk elfogadni.

STRANDFOCI VERSENY

A futball rajongói idén is részt vehetnek strandfoci
viadalunkon, 3 kategóriában - női, férfi, s 14 éven aluli
fiúk - . Nevezni 2007. június 15-ig lehet Szatmári
Istvánnál (30/680-0606).

A Falunap részletes programját  a júniusi hírlevélben,
illetve a www.bugac.hu honlapon tesszük közzé.

†
RÓMAI KATOLIKUS SZERTARTÁS

SZERINT SZENTMISÉT TART
KNECHT JÓZSEF PLÉBÁNOS

2007. május 27-én du. 15.00 órakor
/Pünkösd vasárnap/

Bugacpusztaházán az
Önkormányzat épületében.

40 ÉVES A BUGACI REFORMÁTUS  IMAHÁZ

Ez alkalomból szeretettel várjuk Bugac –
Bugacpusztaháza minden lakosát 2007. június 9-én

/szombaton/ 11 órakor kezdődő gyülekezeti napunkra,
a református imaház kertjébe.

Program:
11.00 óra köszöntők

Hittanosok műsora
               12.00 óra                 Bográcsos ebéd
               13.00 órától      sütemény, kávé,
                                               nóta, beszélgetés,
                                               gyerekeknek játékos
                                               foglalkozás

Faragóné Bencsik Dóra
                                    református lelkész

Herbály Jánosné ismételten öregbítette községünk
hírnevét.

Herbály Jánosné a település díszpolgára, a helyi
Kálmán Lajos Népdalkör és Citerazenekar vezetője az

"Anyám Fekete Rózsa" nemzetkö zi versmondó
versenyen szépkorú  kategóriában II. helyezést ért el.

HÍREK AZ ISKOLA ÉLETÉRŐL
Az eltelt idő újra mozgalmas volt számunkra. Tanulóink
tanulmányi, atlétika-, sakk- és táncversenyek sorozatán
vettek részt.
Jakabszálláson helyesírási versenyt  rendeztek, ahol az
alsó tagozatosok indulhattak. Közülük a legszebb
eredményt a második osztályosok  érték el, akik 17
iskola tanulói közül a II. helyet szerezték meg. Farkas
Blanka egyéniben III., Szűcs Ágnes 1,5 hibaponttal
lemaradva a dobogóról, IV. helye zett lett.
A körzeti iskolák tanulmányi versenyein (magyar,
matematika) szintén kiváló eredményekkel
büszkélkedhetünk.
Magyar verseny: Kis Noémi 7. oszt. és Tóth Henrietta
8.oszt. tanulók I. helyezést értek el.
Nemcsok Mónika 1. oszt. és Farkas Blanka 2.oszt.
tanulók II. helyezettek lettek.
Matematika verseny: Szűcs Ágnes 2. oszt., Fekete
Gergely 4.oszt. Illés Csaba 7. oszt. és Czitrovszky Gábor
8. oszt. tanulók II.helyezést értek el. Balogh Nikolett
3.oszt. pedig III. helyezett lett.
Társas táncosaink  közül két páros indult a nyíregyházi
országos versenyen április 28. -án. Közülük Szalai
Szabina és Juhász Bence összetettben I. helyezettek
lettek. A sok szép eredmény mögött kemény munka áll,
mind a tanulók mind a pedagógusok részéről. Minden
helyezettnek és résztvevőnek valamint a felkészítő
tanároknak gratulálunk és köszönjük munkájukat!
A sok versenyzés mellett azonban a szórakozásra is jutott
idő és adódott lehetőség, a 2.b osztályos tanulók
Kiskunfélegyházán a Művelődési Központban vettek
részt Bábszínházi előadáson.
Bérleteseink a Ciróka Bábszínházba látogattak el és
nézték meg a mesejátékot.
Április 14.-én szombaton példaértékű összefogásról
tettek tanúbizonyságot a szülői közösség, a tanulók és a
pedagógusok. Ennek az összefogásnak eredményeként
megszépült iskolánk udvara, új játékok állítására került
sor, melyet nagy örömmel vett birtokba a gyereksereg.
Ezúton szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, akik
összefogásukkal bizonyították, hogy Bugacon jó
szándékú és segítőkész emberek élnek, akik tudnak és
akarnak is tenni az iskoláért, gyermekük környezetének
szebbé tételéért.
Sajnálom, hogy az áprilisban tartott fogadóesten kevés
érdeklődő szülő vett részt. Úgy gondolom, jó alkalom lett
volna személyesen találkozni gyermekeik tanáraival.
Továbbra is kérem a Szülőket, hogy kéréseikkel,
kérdéseikkel esetleges problémáikkal keressenek fel
intézményünkben. Minden esetben szívesen
meghallgatom Önöket, mert beszélgetés során tudjuk
megoldani a felmerülő problémákat.
Tisztelettel:

Szabó Péterné

NAGYCSALÁDOSOK BUGACI EGYESÜLETE
május 6-án rendezte meg Anyák napi  ünnepségét.
Gyermekeink virággal és kedves műsorral köszöntött ék
az édesanyákat, nagymamákat. Gyermekeinket
felkészítették, segítették: Antal Istvánné Orsika, H. Pintér
Andrea, Korom Ibolya, Németh Attiláné Zsuzsika,
Pálfyné Sipos Judit, Orosz Zsuzsanna.
Rendezvényünket segítették még: Virág Veronika, Kósa
István.
Köszönjük mindannyiónk nevében munkájukat:

Berczeli Istvánné

www.bugac.hu


JÓTÉKONYSÁGI BÁL
A Nagycsaládosok Bugaci Egyesülete

2007. május 26-án
Jótékonysági Bált

rendez a Rigó József Általános Iskola
tornacsarnokában, amelyre szeretettel hívjuk és

várjuk a szórakozni vágyókat.
Belépődíj: 1500 Ft/fő,

Vacsora: Birkapörkölt burgonyáva l, káposztasaláta.
A jó hangulathoz a zenét Eszik János szolgáltatja.

 Jegyeket  a Jázmin virágboltban Antal
Istvánné Orsikánál és a Csilla virágboltban

lehet vásárolni.

ADÓNAPTÁR

Az Önkormányzathoz 2007. május 31. -ig kell bevallást
tenni a 2006. évi helyi iparűzési adóról és a vállalkozók
kommunális adójáról. Az ehhez szükséges
nyomtatványok postázása már megtörtént. A bevallás
elmulasztása illetve késedelmes teljesítése esetén a
magánszemély adózó 100.000 Ft -ig, más adózó 200.000
Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. A bevallást
abban az esetben is be kell nyújtani, ha a vállalkozási
tevékenység szünetel, vagy a bevallás adattartalma nullás.
Bevallás kitöltésével kapcsolatos kérdéseikre az
adócsoport munkatársai szívesen  adnak felvilágosítást
személyesen vagy az 575-100/107 mellék telefonszámon.

Szociális és Gyámügyek

Felhívjuk a közgyógyellátási igazolvánnyal  rendelkezők
figyelmét, hogy az igazolvány megújításának időtartama
2 hónapnál is hosszabb időt vesz igénybe, ezé rt a még
érvényes igazolvánnyal, a lejáratát megelőző 3 hónappal
előbb is el lehet kezdeni az engedélyezési eljárást.
Ehhez először a hivatalban kell megjelenni, ahol
megállapítjuk, hogy a jövedelmi viszonyok alapján a
továbbiakban lehetőség van–e a közgyógyellátás iránti
kérelem benyújtására, ha igen ehhez kell a háziorvos
igazolását csatolni.
Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény 1 évig érvényes. Kérjük,
hogy a május, június hónapban lejáró kedvezményeket
június 20-ig szíveskedjenek megújítani, mert csak abban
az esetben kaphatják meg júliusban az egyszeri
támogatást.
A kedvezmény igénylésének jövedelem határa családban
élők esetében 32556 Ft, egyedülálló szülő esetében
35269 Ft.

Hegedűs Istvánné

2007. május 4-én labdarúgótornán vettek részt
III-IV. korcsoportos leányaink

SZENT LÁSZLÓ KUPA
JÁSZSZENTLÁSZLÓ

III-IV. KORCSOPORTOS LEÁNYOK

Végeredmény:
1. Bugac,  2. Kiskunmajsa,  3. Jászszentlászló

A csapat tagjai:
SZALAI GY., TORMÁSI N., BORICS K., BALLA K., GONDI

K., SZALONTAI T., BORI E., FONT E.

DIÁKOLIMPIA MEGYEI DÖNTŐ /BUGAC/
2007. MÁJUS 11.

LEÁNY LABDARÚGÁS III -IV. KORCSOPORT
Végeredmény:
l. Bugac      /Rigó József ÁMK/
2. Helvécia /Wéber Ede Általános Iskola
3. Baja      /Eötvös József Főiskola,
                                     Gyakorló Általános Iskola/
4. Kelebia       /Általános Iskola
5. Dunapataj  /Általános Iskola/

A győztes bugaci csapat képviseli a megyét Fonyódon az
országos döntőben 2007. június 4 -6 között. A győztes csapat
névsora: Szalai Gy., Tormási N., Borics K., Balla K.,
Szalontai T., Bori E., Gondi K., Szalai K., Csík B., Font E.,
Tóth T., Ricza A.

Edző: Szatmári István

Szatmári István
LLAABBDDAARRÚÚGGÁÁSS

Folytatja jó szereplését megyei  2. osztályú csapatunk a
bajnokságban. Nyolc forduló óta nem kaptunk ki a
pályán. Sajnos a pályán kívül vereséget szenvedtünk,
mert nem vettem észre, hogy 3 sárgalapos játékosunk
lépett pályára Szabadszállás ellen. Így sajnos az
eredményt törölték és még 1  büntető pontot is levont a
szövetség verseny bizottsága. Ezek után viszont már a 4 -
6 hely megszerzésére van reális esélyünk.

Hátralévő ellenfeleink:
május 20 /idegenben/ Tabdi
május 26 /itthon/ Jakabszállás
június 3 /idegenben/ Kunfehértó
június 9 /itthon/ Orgovány
június 17 /idegenben/ Lakitelek

A Magyar Kupa megyei selejtezőjében egyedüli II.
osztályú csapatként bejutottunk az elődöntőbe. Ez egyben
azzal is jár, hogy felkerültünk az országos főtáblára a
hátra lévő eredményektől függetlenül. A megyei döntőbe
jutásért a megyei I. osztály listavezetőjével játszottunk
itthon május 16-án. Solttal. A jobb játékerőt képviselő
Solttól 3.0 arányban kaptunk ki, így nem jutottunk a
döntőbe. Újra bebizonyosodott, hogy nekünk amatőr
játékosoknak még megerőltető, amikor 10 nap alatt 3
tétmeccset kell játszanunk. Gratulálok a csapatnak, hiszen
szép eredmény a megye legjobb 4 csapata közé kerülni.
Sok sikert kívánok az országos főtáblá n júliustól.

Kovács  György

S A K K
A BÁCS-KISKUN MEGYEI EGYÉNI DIÁK
SAKKOLIMPIAI BAJNOKSÁGOT  2007. március 03-án
rendezték meg Kecskeméten. A Református Újkollégium
dísztermében 142 versenyző mérte össze sakktudását. Hét
fordulóban született meg a végeredmény. A bugaci Rigó József
ÁMK Iskoláját hét tanuló képviselte.
Eredmények:
I. korcsoport (1998-99) fiú: IV. helyezés TAPODI DÁNIEL

 középmezőnyben végeztek: FLÓRING ISTVÁN
SZABÓ PÉTER

II. korcsoport (1996-97) fiú: IV. helyezés - JUHÁSZ BENCE
III. korcsoport (1994-95) fiú: I. helyezés - TÓTH TIBOR
III. korcsoport (1994-95) lány: I. helyezés - VARGA KLÁRA

 III. helyezés - JUHÁSZ BARBARA
A MEGYEI DIÁKOLIMPIAI BAJNOKOK kvalifikálódtak a
június 01-03. között Debrecenben megrendezésre kerülő
ORSZÁGOS EGYÉNI DIÁK SAKKOLIMPIAI
BAJNOKSÁGRA, ahol képviselhetik megyéjüket, iskolájukat.

Körmendi  Etelka


