
TISZTELT BUGACI ÉS
BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK!

Egy új év kezdetén általában
visszatekintünk egy rövid időre az elmúlt évre,
értékeljük a történteket, a sikereket és a
nehézségeket. Alapul vesszük a tapasztalatokat és
tervezzük az előttünk álló évet. Ezzel k apcsolatban
osztom meg Önökkel gondolataimat.

A 2007 évi költségvetés készítése nehéz
feladatnak tűnt. Úgy kellett megalkotni - már,
gondolva a 2008-as év költségvetésére, a
folyamatosan csökkenő normatív támogatásokra -,
hogy elegendő tartalékkal rendelke zzünk 2007
végére, amely összeg felhasználható lesz majd a
következő év pénzügyi tervezéséhez. Ennek
szellemében fogadta el a testület, - 9 pontból álló
takarékossági intézkedési melléklettel - év elején a
költségvetést. Ez magába foglalta az önkormányzat
és intézményei költséghatékony működésének, a
kötelező és nem kötelező feladatok végzésének, a
létszámkeretnek a felülvizsgálatát, természetesen
szem előtt tartva, a szolgáltatások minőségét. A
hosszú távú stabilitás érdekében, meg kellett
hoznunk az időnként népszerűtlen döntéseket,
amelyek pozitív hatásai sokak számára csak
bizonyos idő elteltével váltak vagy válnak majd
világossá. Itt szeretném megköszönni a testület ek
támogatását, hogy nem csak felismert ék a lépések
fontosságát, hanem felvállalt ák azok támogatását,
segítve munkámat.

Az elmúlt év egy másik fontos feladata
volt a többcélú kistérségi társulás megalakítása. A
korábbi évekhez képest megváltozott, gazdasági,
politikai és jogi környezet lehetővé és időszerűvé
tette az együttműködés beindítását.  Sikerült olyan
megállapodást kötnünk, amely garantálja
intézményeink önállóságát és feljogosít bennünket
a plusz állami támogatásokra.

A takarékoskodás, és a plusz támogatások
megszerzése eredményezte azt, hogy a 2007 elején
meghatározottak szerinti, pén zügyileg sikeres évet
zártunk, és elegendő tartalék birtokában
tervezhetjük a 2008-as költségvetést, amelybe
tudunk tervezni pályázati fejlesztések önerejét és
önerős fejlesztések, beruházások költségét is, a
zavartalan működés mellett.
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A 2007-es évben, a kitűzött pénzüg yi terv
megvalósítása mellett, az itt élő emberek
mindennapjait kényelmesebbé tevő eredményeink:

- az óvoda tetőzetének felújítása, cserepek cseréje
- iskolabusz beindítása, teljes közigazgatási

területünkről
- ATM (pénzfelvevő automata) beüzemelése
- „Szemünk fénye” program keretében
   korszerűsítettük intézményeink világítását
- mikrotársulás keretében megőriztük oktatási

intézményeink önállóságát
- minden lehetőséget kihasználva, (például az ÁMK

vezetés által beindított újság) próbáljuk
szorosabbra fűzni a kapcsolatot, intézményeink és
a szülők között, hogy igényeik szerint fejlesszük
oktatásunk színvonalát

- - megszerveztük Aladárhegy felől a kéthetenkénti
szemétszállítást

Vannak olyan feladataink, melyek megvalósítása
elkezdődött a múlt évben, de befejezésük
áthúzódott erre az évre:

- Szerződést kötöttünk a Média News Kft -
vel, kábel TV és internet szolgáltatás kiépítésére,
Bugac, Pusztaháza, Alsómonostor viszonylatában,
majd egy második ütemben Aladárhegyen. Az
engedélyezés elhúzódott, december végén lett
kész, ekkor történt meg a munkaterület átadása. Ha
az időjárás engedi, azonnal kezdődik a szerelés, s
tavaszra a szolgáltatás.
- Lakossági igényként megfogalmazódott
egy Bugacpusztaháza, Bugac, és Erdőszéplak
közötti kerékpárút építése, amely nemcsak
közlekedésbiztonsági szempontból, hanem
turisztikai szempontból is előrelépés, mivel
folytatásként kiépül Móricgát – Kiskunmajsa
közötti szakasz. Sikeresen pályáztunk, ennek
értelmében 171 millió Ft-os beruházás valósul meg
2008-ban, ehhez 154,7 millió Ft vissza nem
térítendő állami támogatást nyertünk. Az építéshez
szükséges 17 milliós önerőt, hitelfelvétel nélkül
tudjuk biztosítani az ez évi költségvetésből.
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- Az ESZI átszervezése is elkezdődött.
Bugac és Pusztaháza között létrej ött mikrotársulás
keretében új intézményt hoztunk létre, Szociális
Szolgáltató Központ néven. Ebbe az intézménybe
tömörítjük az összes, eddig elvégzett szociális
feladatot, kiegészítve újabb szociális feladatokkal.
Ebben az évben kívánjuk beindítani, a kü lterületen
élő idős emberek mindennapi biztonságérzetének
javítása érdekében, a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást. Kikerül viszont a védőnői
feladatellátás, mert az egészségügyi feladat. Az új
intézményt megbízott vezetőként Szalainé Őrző
Emília irányítja, a testületek által elfogadásra
került vezetői pályázat nyertesének
megválasztásáig, várhatóan 2008 márciusáig.
- 2008-tól, az önkormányzatok hitelfelvételét
szigorító rendeletek megjelenése előtt ,
decemberben döntöttek a testületeink,  arról, hogy
Infrastruktúra Fejlesztési Alap Bugac néven
kötvényt bocsát ki. A kötvényt a bank névértéken
megvásárolja tőlünk. Ez az összeg egy fejlesztési
számlára kerül, ahol kamatozik. Ha nem kerül
felhasználásra, akkor a 3 év türelmi idő alatt csak
kamatelszámolás történik, törlesztés nem, s a teljes
futamidő alatt bármikor visszafizethető, ha nem
tudjuk felhasználni.  A devizában kibocsátott
kötvény kamata és a forint betét kamata közötti
különbség révén pénzt termel nekünk.
Fontos feladatunk lesz az elkövetkezendő évek ben,
hogy ezt a rendelkezésre álló pénzt úgy használjuk
fel,- természetesen testületi határozat alapján -,
hogy olyan beruházások valósuljanak meg,
melyeknek pozitív hatásai lesznek
önkormányzatunk gazdasági helyzetére,
bevételeire, munkahelyek teremtésére és ez által
javítják községeink élhetőségét. Ismerve a térség
önkormányzatainak lehetőségeit, ezzel helyzetbe
hozzuk magunkat. Mások számára pénzhiány miatt
nem megvalósítható beruházások kivitelezésével,
vezető szerephez juthatunk a környező települések
között.
A 2008-as év egyik legnagyobb kihívása, a
LEADER programban való sikeres részvétel. Első
körön elfogadásra került a Kiskunok Vidéké ért
Akciócsoport, mely három kistérségből a
Kiskunfélegyházi, Kiskunmajsai és Kiskunhalasi
Kistérségből áll. Amennyibe n a második körben is
támogatásra jogosultak leszünk, 1,386 milliárd Ft
támogatást kap az akciócsoport .  Az egyes
önkormányzatok, helyi vállalkozások és civil
szervezetek, ez által a települések fejlődését
legjobban elősegítő projektek megvalósítására
kaphatnak támogatást. Így a mi településeink,
hozzávetőlegesen 100 millió Ft támogatáshoz
juthatnak, ehhez hozzáadva a szükséges önerőket,
mintegy 170-180 millió Ft értékű
gazdaságélénkítő, munkahelyteremtő és falukép
szépítő beruházás valósulhat meg 2009 és 2 010-
ben.

Külön megtiszteltetés számomra, hogy a program
kidolgozását végző 12 fős akciócsoportban én
képviselhetem a kiskunfélegyházi térségből az
önkormányzati szférát. Ebben az évben folytatnunk
kell a pályázatok figyelését és készítését, mert nagy
segítséget nyújthatnak fejlesztési elképzeléseink
megvalósításában.
A napokban készül el az általános iskola teljes
felújítását (nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés,
akadálymentesítés, tetőzet csere, tornaterem
légkezelése, udvar parkosítása, térburkolato zás, a
régi iskola homlokzatának javítása és tetőcseréje)
megvalósító pályázat, melynek összköltsége,
majdnem 100 millió Ft. A már most látható
nagyszámú pályázó miatt, sajnos településünk
lekerült a kedvezményezettek listájáról, ami rontja
a nyerési esélyeinket, de ennek ellenére beadjuk a
pályázatot.
Készül egy turisztikai pályázat is, ami egy gyalogos
és terepkerékpáros túraútvonal terve Ágasegyháza,
Orgovány, Bugacpusztaháza, Bugac és
Alsómonostor között. Az útvonalhoz kapcsolódó
turisztikai fejlesztése kre pályáznak
önkormányzataink, ezzel próbálunk bekapcsolódni
a helyi turizmusba.
A decemberi testületi ülésen, községünk
egészségügyi szolgáltatásairól számoltunk be.
Mindkét orvosi rendelőnk, és a fogorvosi rendelő is
felújításra és előírás szerinti akadálymentesítésre
szorul. Felmerült, hogy talán gazdaságosabb lenne,
pályázat útján egy egészségügyi szolgáltató
központ építése, ahol három re ndelő mellett helyet
kaphatna még a védőnői ellátás, s így minden
egészségügyi feladatot egy helyen lehetne ellátni.
Pillanatnyilag a költségek elemzése folyik, s
pályázati lehetőséget keresünk.
Kiemelt és elsődleges feladatunk lesz
intézményeink működteté se, azok fejlesztése,
oktatási intézményeink versenyképességének
növelése. Ebben megbízható partner az ÁMK
vezetősége, és minden dolgozója. Célunk, hogy a
családok elégedettsége mellett, minél többen
járjanak óvodánkba, és tanuljanak iskolánkba n.
Végezetül szeretném megköszönni
mindannyiuknak, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy
önkormányzatunk sikeres évet zárhatott, mert ez
közös eredményünk.
Köszönöm mindenkinek, aki adójával,
adományával, vagy kétkezi munkájával  hozzájárult
működésünkhöz., vagy egy-egy rendezvényünk
sikeréhez.
Köszönöm és gratulálok a civil szervezetek 2007
évi tevékenységeihez, valóban színesebbé tették
közösségünk mindennapjait és ünnepnapjait.

A 2008 évre mindenek előtt jó
egészséget, a családi életben

boldogságot, a munkájukban pedig
sikereket kívánok Önöknek!

Szabó László



KITÜNTETÉS

A Magyar Kultúra Napján 2008 . január 22-én a
Falvak Kultúrájáért Alapítvány a „MAGYAR
KULTÚRA LOVAGJA”  címet adományozta
községünk díszpolgárának Herbály Jánosnénak, a
közművelődés fejlesztése érdekében kif ejtett
életművéért.
Ezúton gratulálunk és a további munkához  jó
egészséget kívánunk.

Szabó László

LEADER PROGRAM

Elkezdte munkáját a 12 fős LEADER akciócsoport.
Feladatuk részletes akcióterv kidolgozása, a helyi
vidékfejlesztési elképzelések alapján. E rre a
munkára 120 nap áll rendelkezésre. Az érintett
településeken, így nálunk is gyűjtjük a vállalkozók,
civil szervezetek ötleteit a helyi vidék és
gazdaságfejlesztéssel kapcsolatban. A javaslathoz
szükséges adatlap a Hivatal titkárságán kérhető.
Kérem, minél több ötlettel segítsék munkánkat,
hogy a végleges akcióterv a lehető legjobban
tükrözze az itt élők elképzeléseit.

Szabó László
ÓÉV BÚCSÚZTATÓ, ÚJ ÉVET KÖSZÖNTŐ

Egyesületünk családjai elhatározták, hogy együtt
töltik az év utolsó éjszakáját. Nagy ö sszefogásra
volt szükség ahhoz, hogy valóra is válhasson.
Komoly feladatot jelentett a vezetőségnek. Sok -sok
segítő és támogató állt mellénk.
A Rigó József ÁMK biztosította a termet,
felszerelést. Öregfiúk csapata előkészítette a
helyszint. Virág Veronika  és Juhász Mária tanító
néni és segítőik a terem díszítését készítették el.
Ebben segített Szeleczki Sándor is. A szakács nénik
a felszerelést adták át és fogadták vissza. Tormási
Józsefné és Dóra Lajosné segítsége is sokat jelentett
számunkra.
Erdélyből érkezett két fiatal zenész és szüleik
segítettek, hogy ez az éjszaka jó hang ulatú legyen.
Édesapák munkájukkal, édesanyák süteménnyel
járultak hozzá rendezvényünkhöz. Az
önkormányzat járművel és két dolgozója Szalai
Károly és Dóra Lajos munkájával segített .
Köszönjük segítőinknek, támogatóinknak,
családjainknak, vezetőségünknek,hogy most is
bizonyíthattuk, hogy ha összefogunk képesek
vagyunk nagy feladatok megoldására.
Támogatóink: egyesületünk családjai és
Csendes József vállalkozó, Csendes Józsefné,
Csima József, Farkas István, Fekete István,
Gazdabolt, 75. sz. Önkiszolgáló bolt, Kovács Imre,
Kochs Torma KFT, Malom Üzletház, Nemcsók
Gábor, Tóth Mihály, Végh János vállalkozó.

Berczeli Istvánné
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Ha az őstermelő értékesít:
 Adószám /APEH-től/
 Termőföldről való értékesítés

             /növényi termék/ esetén földhasználati lap
             /Kivétel portán lévő kert/

 Adatnyilvántartó lap   /2 db kit öltve/

Ha az őstermelő nem értékesít /pl. csak területalapú
támogatást vesz fel/

 ha területet használ –
földhasználati lap

 adatnyilvántartó lap – 2 db
kitöltve

/Adatnyilvántartó lapok kaphatók a falugazdásznál/
Földhasználati lapok 2007. évtől.
/A megújítás személyesen, vagy meghatalmazott
útján történik./
Megújítási határidő: 2008. március 20-ig.

SSzzaabbóó IImmrree

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy a 2008-as esztendőben páros
héten hétfőn, páratlan héten pedig
kedden történik a szemét
elszállítása a házak elől.

KÖZTERÜLETEK HASZNÁLAT A
TÉLEN

Tisztelt lakótelek tulajdonosok, telekhasználók !

A téli időszakban a megfagyott csapadék és a lehulló hó
igen veszélyes állapotot teremt a közterületeken . Az
elmúlt évek és a közelmúlt tapasztalata, hogy a
hóeltakarítási kötelezettségnek  nem minden
telektulajdonos tesz eleget. Ezért kéréssel fordulok a
lakótelkek 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.

A téli időszakban fokozott veszélyt jelentenek ,
továbbá akadályozzák a hóeltakarítási munkákat a
közterületen parkoló nagyobb járműszerelvények.

Ennek elkerülése érdekében felhívom a
járműszerelvény tulajdonosait és üzembentartóit, hogy a
járműveket a saját telkükön, telephelyükön helyezzék el.
A közterület foglalás és a téli hóeltakarítás rendeletben
előirt szabályainak betartása végett a Hivatal folyamatos
helyszíni ellenőrzéseket fog tartani.

Tóth Mihály



KIRÁNDULÁSI LEHETŐSÉG ….

Az általános iskola 2008. augusztus 16 -21. között
kirándulást szervez Erdélybe. Székelyföld

nevezetességeit tekintjük meg:
 Medve-tó,
 Csíkszereda,
 Csíksomlyó (a híres búcsú
 megtekintése),
 Parajdi sóbánya,
 Szováta, stb.

A kirándulás ára: 25.500 Ft, mely tartalmazza a
buszköltséget, a szállást és a háromszori ét kezést.
Várjuk minden bugaci lakos jelentkezését, aki egy
kellemes hangulatú kiránduláson szeretne részt
venni.
Jelentkezni lehet az iskola gondnokságán, Szabó

Lászlóné Editkénél és  Szabó Péternénél.

ÚJ ÉVET KÖSZÖNTŐ KONCERT

2008. január 6-án, vasárnap délután a Községi
Gitáregyüttes különleges, meghitt hangulatú
koncertjével köszöntöttük együtt az új esztendőt
a Rigó József ÁMK Művelődési
Házában.Köszönjük az együttes tagjainak,
Csányi Editnek, Feketéné Szűcs Zsuzsannának,
Fekete Zoltánnak, Juhászné Áginak, Kürtösi
Edinának, Mészáros Andrásnak, Nagyapáti
Ferencnek, Seregély Csillának, Szemerédyné
Virág Rozáliának valamint Szemerédy
Zoltánnak a felejthetetlen élményt! A koncerten
közreműködött Vas László, kiskunfélegyházi
előadóművész is, aki saját szerzeményű
dallamokkal örvendeztetett meg minket!Ahhoz,
hogy a koncert megvalósulhasson, nagyon sok
segítséget kaptunk. Köszönjük az előkészítésben,
megszervezésben, lebonyolításban nyújtott
támogatást Kósa Istvánnak, a Csilla
Virágboltnak, Gulyásné Dóra Anitának, Gulyás
Tibornak, Kengyel Attilának, a KICSIMANÓ
Presszónak, Pappné Németh Gabriellának és
Papp Zoltánnak

Virág Veronika

BUGACON JÁRT A NOX MISSZIÓ

Az Általános Iskola és a Szülői Közösség
karácsonyi ajándékaként 2007.
december 21-én községünkben
vendégeskedett a NOX Misszió! A nagy
sikerű előadást az általános iskola
diákjai érdeklődéssel és lelkesedéssel
figyelték.

Szabó Péterné

POLGÁRŐR SZOLGÁLAT B UGAC

A Polgárőr Szolgálat Bugac ezúton is köszön i, hogy
támogatáshoz jutott az adózó magánszemélyek által
felajánlott SZJA 1% -ból.
A támogatást kizárólag az egyesület működésének
biztosítására, felszerelés, formaruha, üzemanyag - és
telefonköltségünk finanszírozására fordítjuk.
MINDEN FORINT SZÁMÍT!
SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJÁNAK 1% -RÓL
RENDELKEZZEN A JAVUNKRA!

6114 Bugac, Béke u. 10.
Levelezési cím:6114 Bugac,

Móricz Zsigmond u. 12.
Telefon: 06 30 514-47-82
e-mail: mexargo@anet.hu
Bankszámlánk száma 52400030-10007651
Adószámunk:  18351954-1-03

MIKULÁSNAPI BÁL

2007. december 8-án nagy sikerű Mikulás napi bált
rendezett az Óvodai Szülői Közösség. Tisztelettel
megköszönjük minden kedves szülőnek és támogatónak,
akik önzetlenül segítették az óvodásokért megrendezett
Mikulás napi bált. Ismét megmutattuk, hogy a közös
célért össze tudunk fogni. Külön köszönetet szeretnék
mondani a fellépő óvodások ruha megvarrásában nyújtott
segítséget Banó-Szabó Andrásnénak (Kasza Melinda) és
Ferencziné Magdikának. Az átmulatott éjszaka után,
melynek bevétele 487.450 Ft fáradtan, de jó kedéllyel és
sok erővel jöttek segíteni a kedves szülők. Köszönettel
tatozunk ismét a szakács néniknek, akik nagyon finom
vacsorával járultak hozzá a bál sikeréhez. A büfében
dolgozó anyukáknak: Harkai Melindának, Cseténé
Marikának, Cseténé Anitának. Mindenkinek szeret etben
és egészségben gazdag Új Évet kívánunk!

Nyúzó Edina  Vadászné Bozsik Anikó

Tájékoztató az adószámmal nem
rendelkező, felvásárló részére értékesítő
mezőgazdasági tevékenységet vé gző áfa-

alanyok részére

A 2008. január 1-jétől hatályos áfa-törvény előírásai
szerint a felvásárló (azaz belföldi áfa -alany) részére
értékesítő mezőgazdasági tevékenységet végző termelő
adószám birtokában kérheti a kompenzációs felár
megtérítését a vevőtől. Az adóhatóság 2008. március 31 -
éig megvalósuló értékesítések esetén nem kifogásolja, ha
a felvásárló a termelő adószámának hiányában
adóazonosító jelet alkalmazva kiállítja a felvásárlá si
okiratot, majd utólag - a termelő által az adóhatóságtól
haladéktalanul beszerzett adószám alapján – módosítva a
bizonylatot, megtéríti a termelő részére a kompenzációs
felárat .Fontos szabály, hogy a felvásárló csak a termelő
adószámát is tartalmazó fe lvásárlási okirat alapján veheti
figyelembe a kompenzációs felárat le vonható előzetesen
felszámított általános forgalmi adóként.

APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatóság

mexargo@anet.hu


BBUUGGAACC KKUUPPAA
EGYÉNI GYERMEK SAKKVERSENY

2008. március 01. szombat
VERSENYKIÍRÁS:

Helyszín: Rigó József ÁMK
6114. Bugac, Szabadság tér 15

A verseny rendezője: Rigó József ÁMK Iskolája
A verseny támogatói: BKM Sakkszövetség, Polg. Hiv.

Bugac, Rigó J. ÁMK Iskolája
Verseny célja: A sakkjáték népszerűsítése, lehetőség

biztosítása a versenyzésre,
sakkbarátságok építése és ápolása.

Időpont: - Beérkezés, regisztráció 08:30-tól
Megnyitó 09:00  óra
- Fordulók 09:30-tól
Lebonyolítás: 7 fordulós svájci rendszerben,

15-15 perc gondolkodási idővel.
I. korcsoport: 1999. 01. 01-én és utána születettek
II. korcsoport: 1997. 01. 01-1998. 12. 31  között születettek
III. korcsoport: 1995. 01. 01-1996. 12. 31  között születettek
IV. korcsoport: 1993. 01. 01-1994. 12. 31  között születettek
Létszámtól függően csoport -összevonásra, vagy körmérkőzésre
is sor kerülhet. A lányok és fiúk együtt játszanak, de külön

lesznek értékelve.
A sorrendet: a szerzett Pont-, Bucholz-, Progressiv érték

(végül  sorsolás) dönti el.
Díjazás: Korcsoportonként és nemenként az

1. helyezett kupát, 1-3. helyezett érmet és
oklevelet kap.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Sakk Játé k- és
Versenyszabályok alapján a helyszínen választott Zsűri

döntése az irányadó.
Nevezési díj: 800 Ft Nevezési határidő: 2008. február 26.
Nevezési cím és információ: Körmendi Etelka

6114. Bugac ,
Régi Templom u. 49/a

E-mail: vargak@atrtnet.hu  Tel.: 30/364 9519
A helyszínen büfé fog üzemelni:

Virsli,üdítő,szendvics,kávé,csoki is kapható lesz.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Körmendi Etelka

KÖZSÉGI SZINTEN
MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ

ÜNNEPI RENDEZVÉNYEK :

2008. május  3. Falunap
Bugacpusztaházán

2008. május 17. Abonyi Imre
Fogathajtó Fesztivál

2008. június 21. Falunap Bugacon
2008. augusztus 20.              Szent István ünnepe
2008. szeptember 27- 28. Szent Mihály napi

sokadalom
2008. október 23.                 Magyar Köztársaság

Kikiáltásának évfordulója

MMUUNNKKAATTEERRVV 22000088
Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi
Önkormányzat Társult Képviselő -testülete  2007.

december 19-i ülésén elfogadta a
2008. évi munkatervét.

E szerint előreláthatólag az alábbi időpontokban
 és főbb napirendi pontokkal tartja üléseit.

/Meghívó minden ülés előtt hirdetőtáblán 5 nappal
kifüggesztve./

2008. január 30.
- Az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználása

tájékoztató az önszerveződő közösségek 2007. évi munkájáról
- Bugac és Bugacpusztaháza községek  200 8 . évi közös

költségvetésének megtárgyalása /I. forduló/

2008. február  20.
- Bugac és Bugacpusztaháza közsé gek  2008. évi közös

költségvetésének elfogadása /2 forduló/
-  Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata

2008. március 26.
- Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ indításával
    kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, intézményvezetői
    pályázat elbírálása
- Beszámoló Bugac és Bugacpusztaháza községek 200 7. évi

közös költségvetési  rendeletének végrehajtásáról
-  Faluszintű rendezvények megszervezése a civil szervezetekkel
    együtt

2008. május 28.
- Beszámoló a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi
    Önkormányzati Társulás működéséről, különös tekintettel
    Bugac és Bugacpusztaháza községeket érintő
    feladatellátásokról
-   Mikrotérségi Társulások /oktatás, szo ciális ellátás/
    működésének tapasztalatai , a finanszírozási és pályázati
    lehetőségek kihasználása

2008. június 25.
-   Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről
- Előterjesztések, kitüntetések adományozása
-   Beszámoló az adóigazgatási munka tapasztalatairól

2008. augusztus 27.
- Beszámoló a 2008. évi költségvetés  I. félévi végrehajtásáról
- Társult Képviselő-testület munkájának értékelése a választási
    ciklus felénél

2008. szeptember 24.
-  Beszámoló a Rigó József Általános Művelődési Központ
     munkájáról a 2008/2009-es tanév indításának tapasztalatairól
-    Tájékoztató a Képviselő-testületi bizottságok munkájáról

2008.  november 26.
- Tájékoztató a 2008. évi költségvetés I-III. negyedévi
     végrehajtásáról
-   Előterjesztés Bugac és Bugacpusztaháza    2009. évi közös

költségvetési koncepciójára

2008. december 17.
- Bugac és Bugacpusztaháza Társult  Képviselő -testületének

2009.  évi  munkaterve
- Gazdasági program értékelése pályázati lehetőségek
      függvényében, szükséges módosítások végrehajtása

/Az ülések nyilvánosak, minden érdeklődőt várunk/

Szabó László Berczeli István

vargak@atrtnet.hu


„Ami van, csak az adásban nyer
jelentőséget. S ebben a viszonyban aki

ad, mélyebbről van kötve, mint aki kap,
mert nem a szükséglet köti, hanem a

bőség.”
Az elmúlt évben számos alkalommal igyekeztünk
szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget teremteni
községünk lakóinak és idelátogató vendégeinknek.
Mindez nem sikerült volna az intézmények támogató
együttműködése, az egyesületek, civil szervezetek,
csoportok áldozatos munkája és a vállalkozók,
magánszemélyek, családok nagylelkű hozzájárulásai
nélkül. Köszönjük mindazok  segítségét, akik fontosnak
érezték, hogy támogassanak minket tevékenységünkben.
Segítségük nagy érték számunkra, amely segít abban,
hogy új lendületet kapjunk további programjainkhoz.
Mindannyiuknak köszönjük, további munkájukhoz pedig
sok erőt,jó egészséget kívánunk!
2007. november 30-án András napi hagyományőrző
estnek és táncháznak adott otthont a község Művelődési
Háza. Eme rendezvény-mely délután kézműves
foglalkozással és adventi gyertyagyújtással kezdődött, s a
téli ünnepkör hagyományairól szóló bes zélgetéssel
folytatódott, majd táncházzal zárult -segítőinek ezúton
szeretnénk kifejezni köszönetünket, megköszönni
önzetlen munkájukat! Jelesül: az Antal és a Balogh
családnak a Jázmin Virágboltból, akiknek községünk
adventi koszorúját köszönhetjük, az ált alános iskola
hímző szakkörének és Juhász Máriának, a Művészeti
Alapiskolás csoportoknak, Feketéné Papp Évikének a
kézműves foglalkozás vezetéséért, a lucázó és kántáló
gyermekeknek, Tóth Mariannának a szemet
gyönyörködtető mézeskalácsokért, a Bugaci
Gazdaboltnak a felajánlásért, Gyukics Miklósnénak
karácsonyi képeiért.
Végezetül, de nem utolsó sorban köszönjük mindenkinek,
hogy megjelenésükkel megtisztelték rendezvényünket, s
köszönjük a beszélgetéshez kapcsolódó hozzászólásokat,
a még emlékezetben élő valamikori szokások felidézését!

2007. december 5-én a bugaci utcákon is
megjelent a Mikulás, aki lovaskocsin, krampuszaival
kísérve vitte házhoz a gyermekek csomagjait, sok család
csillogó szemű apróságainak szerezve ezzel örömet.
Köszönjük a „Futóhomok” If júsági Egyesület tagjainak,
hogy segítették a Mikulás bugaci munkáját, továbbá
köszönjük a közreműködést Kunszabó Ferencnek,
Vízhányó Ferencnek, Horák Zsoltnak, Varga Mihálynak,
Szabó Zoltánnak, Balogh Mihálynak, Bangó Richárdnak,
Illés Csabának, Kurucz Péternek, Hajagos Józsefnek,
Lovas Anitának, Péter Anitának, Berczeli Istvánnak és a
Rigó József Általános Művelődési Központnak.

2007. december 6-án Mikulás alkalmából
kézműves foglalkozást tartottunk a Művelődési Házban,
melynek során a gyermekekkel télap ókat készítettünk
üres üvegekből. Köszönjük a felajánlást Szabó
Péternének, a program levezetését pedig Juhász Mária
tanító néninek!

2007. december 17-én a budapesti
Vándorjátszóház közreműködésével mézeskalács
házikókat építettünk az általános iskolás gy ermekekkel a
Művelődési Házban. Az egész délelőtt zajló program
során több, mint 150 szemet gyönyörködtető és
ínycsiklandozó házikó készült el.

Karácsony előtt idén is betlehemezők járták a
falut, igyekezvén minél több családnál jelenteni a
megváltó születését.
Akik a programban részt vettek: Balogh Mihály, Bangó
Richárd, Farkas Alexandra, Hajagos József, Illés Csaba,
Kurucz Péter, Lovas Norbert, Pállfy Fanni, Petróczi
Richárd, Szíjjártó Emőke, Tóth Márk.Idén alsótagozatos
betlehemező csoport is ellátogato tt a családokhoz, a
csoport tagjai: Csabai Vivien, Farkas Hunor, Horváth
Vivien, Latki Enikő, Latki József, Lesták Evelin, Nagy
Bence, Nemcsók Mónika, Papp Dávid, Seregély Renátó,
Szabó Kevin, Szabó Péter, Szántó Tamás.
Köszönjük nekik, hogy heteken keresz tül készültek a
szereplésre, hogy az ünnepi előkészületek idején
szakítottak arra időt, hogy örömet szerezzenek azoknak a
családoknak, akikhez ellátogattak. Mindenekelőtt
azonban köszönjük Varga Mihálynak, a Helytörténeti
Gyűjtemény vezetőjének, hogy össze fogta a csoportokat,
megtanította őket a szerepekre, megszervezte
látogatásaikat a családokhoz, illetve az Óvodába és az
Idősek Napközi Otthonába, megőrizve és továbbadva
munkája által ezt a szép hagyományt!

2007. december 22-én karácsonyváró
ünnepséget tartottunk a Művelődési Házban. A
megjelenteknek a Maci csoportos óvodások egy
karácsonyi összeállítással kedveskedtek. Az óvodások
felkészítői Kovács Sándorné Editke és Szatmári Anett
óvónénik voltak. Meghitt perceket szereztek
vendégeinknek az Általános Iskola furulya csoportjának
tagjai, akiket Könyves-Orosz Zsuzsanna tanár néni
készített fel, valamint az 5. osztályos tanulók, akik
meghitt műsorral készültek az ünnepre. A gyermekek
felkészítői Lantos-Czakó Szimonetta tanár néni és Szűcs
Tibor tanár bácsi voltak. Az ünnepség idején
betlehemesek is ellátogattak hozzánk. A Kálmán Lajos
Népdalkör ünnepi dalcsokorral köszöntötte a
megjelenteket, a Községi Gitáregyüttes pedig meghitt
énekekkel zárta ünnepségünket.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a fellépőknek é s a
felkészítőknek, hogy szabadidejükben, időt és energiát
nem sajnálva dolgoztak azért, hogy méltóképpen
készülhessünk egyik legszentebb ünnepünkre. Köszönjük
Kósa Istvánnak a hangosítást, valamint köszönjük az
előkészítésben, lebonyolításban nyújtott seg ítséget:
Borics Krisztinának, Bori Edinának, Fekete Katalinnak,
Gulyásné Dóra Anitának, Gulyás Tibornak, Juhász
Anitának, Juhász Tímeának, Juhász Máriának, Kengyel
Attilának, Kovácsné Kiss Évának, A Nagycsaládosok
Bugaci Egyesületének, Pappné Németh Gabrie llának,
Széchényi Nikolettnek, Ványi Bálintnak, Varga Mihályné
Székely Emesének és Virág Mónikának!

KÖTÉS - HORGOLÁS
Kötés-horgolás tanfolyam indul kezdőknek Bugacon
az Óvoda és a Művelődési Ház szervezésében, a Fürge
ujjak magazin támogatásával!
Heti egy alkalommal, szerda délután 17 és 19 óra
között tartjuk a tanfolyamot a Művelődési Házban.
Első alkalom:         2008. február 6., szerda 17 00

Részvételi díj:        1000  Ft /hó
A tanfolyamot vezetik: Lesták Sándorné: kötés

           Virág Tiborné: horgolás
Jelentkezni lehet a Művelődési Házban személyesen,
vagy az 575-497-es telefonszámon.
Jelentkezési határidő: 2008. február 1. péntek.
Szeretettel várjuk az érdeklődők jelentkezését!


