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A válság kapcsán….
A sajtóból nap, mint nap értesülünk nehéz gazdasági
helyzetbe került világról, országról, önkormányzatokról.
Valóban egyre több település küzd a működési költségeik
előteremtéséért, a túlélésért, s reményük sincs a
fejlesztésekre.
Természetesen az már előre látható, hogy a válság miatt
nemcsak a családi kasszákat rövidíti meg a jövő évi
állami költségvetés-tervezet. Önkormányzatunk is
kevesebb pénzhez jut mintegy 10 millió forinttal, s ezt
nem hagyhatják figyelmen kívül képviselő testületeink a
jövő évi költségvetési koncepció tervezésénél.
Ebben a helyzetben úgy érzem, mindenképpen reagálnom
kell a településünk anyagi helyzetével kapcsolatos
rémhírekre: Szeretném megnyugtatni a lakosságot, hogy
megfontolt, takarékos gazdálkodást folytatunk, melyn ek
eredménye szemmel látható. ( Az adatok a testületi ülések
jegyzőkönyveiben bárki számára hozzáférhetők.)
Néhány adat a fentiek tükrében:
A következő fejlesztésekhez az önerő rendelkezésünkre
áll:
1. Már megnyert, megvalósítási szakaszban lévő
pályázatok (agrárinformációs központ, iskola nyílászárói,
tanyagondnoki busz, kerékpárút, temetőparkoló
felújítása)
2. Az elbírálásra váró pályázataink (könyvtár
digitalizálása, önkormányzat szervezetfejlesztése –e-
közigazgatás, integrált közösségi szolgáltató tér).
3. Leader-pályázatok (játszótér, park-Bugacpusztaházán,
játszótér Alsómonostoron, park felújítása, piaccsarnok és
hentesbolt Bugacon) A fentiekhez 40 millió for int önerő
szükséges, melynek kifizetése a jelenlegi és a jövő évi
mindennapos működésünket nem veszélyezteti.
Amennyiben a válság kapcsán állami támogatásunk a
reálisan várhatónál  tovább csökkenne - akár további
fejlesztési terveink terhére  is - természetesen a
biztonságos működést tekintjük elsődleg esnek.

Felhívás
Újabb megdöbbentő eset történt településünkön. Az
iskolai betörés után most az óvodában jártak tolvajok.
Minősíthetetlen és felháborító, hogy azon intézményeket
károsították meg, melyekben az egyre súlyosodó
gazdasági nehézségek dacára, a h elyi gazdálkodásnak
köszönhetően, magas színvonalú, versenyképes nevelést,
oktatást nyújtunk gyermekeink számára. Közös érdekünk,
hogy fény derüljön az elkövető(k) személyére, ezért
kérjük, hogy –teljes diszkréció mellet - információikkal
segítsék a nyomozást. A nyomravezetőnek 100.000
forintot ajánl fel önkormányzatunk.
(Információkat a 06/20 539 5733 ügyeleti számra várjuk.)
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A Magyar Agrárkamara ingyenes
tájékoztatója

Tisztelt Gazdálkodó!
A MAGYAR AGRÁRKAMARA

csoportos tájékoztatás keretében, tisztelettel
meghívja Önt

és érdeklődő gazdatársait
a 2008. november 18-án (kedd) 17:00 órakor

(Bugac Béke u. 27. Művelődési Ház)
tartandó előadásra.

Téma: Kölcsönös megfeleltetés követelményei és
az SPS-rendszer bevezetése

 /TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSOKAT
ÉRINTŐ 2009-es VÁLTOZÁSOK/

Előadó: Csányi György – ÚMVP tanácsadó
A tájékoztatás térítésmentes!

Kérjük, hogy az MVH ügyfél regisztrációs számát
mindenki feltétlenül hozza magával.

Csányi György

EGYSZERI TÁMOGATÁS

Értesítjük a  rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek szüleit, hogy a
gyermekekre járó egyszeri támogatás (gyermekenként
5500 Ft)  kifizetése

2008. november 17-18-án
(hétfő, kedd)  9-12 óráig

a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási
Csoportjában  történik a földszinten.

A NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE
2008-BAN IS MEGRENDEZI A

SZILVESZTERI MULATSÁGOT A
SZÓRAKOZNI VÁGYÓKNAK.

RÉSZLETEKRŐL A KÖVETKEZŐ
HÍRLEVÉLBEN ÉS INTERNETEN.

XIV. évf. 10. sz.



„MINDENIK EMBERNEK A L ELKÉBEN DAL VAN…”

…..És a saját lelkét hallja minden dalban,
      És akinek szép a lelkében az ének,

      Az hallja a mások énekét is szépnek.”

Babits Mihály gyönyörű verssorai bizonyítják, amit
Kodály Zoltán tanított nekünk, s melyet népdalkörünk
jubileumi hangversenyének megnyitóján olyan jól idézett
Szabó László polgármesterünk: „A zene lelki táplálék és
semmi mással nem pótolható…”

Akik ott voltak október 25-én délután a
Művelődési Házban, gyönyörködhettek a csodálatosan
díszített teremben, s élvezhették a népdalkörök és
citerazenekarok, valamint a táncosok színvonalas
műsorát. Iskolánk növendékei azok a kislányok, a kik
indították népdalaikkal a zenés délutánt. /Bár lennének
még többen!/ Népdalkörünk meghívására jöttek
Kecskemétről az „Univer” Tánczos Péter Népzenei
Együttes, Tiszakécskéről a „Tisza ’83 és a
„Kéknefelejcs” Ifjúsági citerazenekarok, a „Kécske
Táncegyüttes, Tiszaalpárról Bársony Andrásné és Horti
Sándor tekerőlantosok, tanárkollegáim. Fellépett
nyugdíjas klubunk tánccsoportja, és büszkeségünk az
„Árvalányhaj” táncegyüttes, vezetőjükkel, a kiváló
tánctanárral: Kasza Ákossal. Népdalkörünk, a „Kálmán
Lajos” Népdalkör és Citerazenekar 35 éves. Számos
emlékezetes fellépésünk volt  országszerte ez idő alatt.
/Évente átlagosan 10 -12 szereplés/. Sajnos azóta többen
elmentek tőlünk örökre, de azért mégis „itt maradtak”.
Egészen pontosan 27 nevet kellene itt leírnom.

A 35 év alatt vendégszereplések, Országos
Népzenei Minősítő Hangversenyek, népzenei találkozók
szereplői voltunk. Országjáró kirándulásaink alkalmával
is mindig találkozunk egy-egy hagyományőrző
népdalkörrel. Célunk továbbra is a népzenei
hagyományok ápolása, megőrzése. Ju bileumi
műsorunkkal örömet, derűt akartunk szerezni
közönségünknek. Ha ez sikerült, örültünk mi is a mások
örömének. Énekelni jó. Az ének, a zene örömforrás. A
féllépő vendég együtteseket – amint illik – vendégül
láttuk. Vacsora után a „Kéknefelejcs” Citer azenekar
rázendített; szebbnél-szebb népdalokat játszott, melyre
sokan táncra perdültünk. Örömzene volt, önkéntes és
vidám. Külön köszönet a kedves ifjú zenekarnak. S itt
köszönjük meg támogatóinknak is a segítséget, mellyel
népdalkörünk „születésnapjának 35. évfordulóját
megünnepeltük. Elsősorban Önkormányzatunknak,
valamint azon képviselőknek, akik a rendelkezésükre álló
anyagi támogatást ajánlották fel: Fekete József tanár úr,
Endre Gábor, Kovácsné Kiss Éva, Virág Mónika és
Szabó Péter alpolgármester úr.
Továbbá; Endre Imre, Szűcs Tibor és családja, Berczeli
István és Berczeli Istvánné, Csitári Tibor, Balogh
Istvánné és családja, Horváth János és családja, Tholt
Jánosné, Pásztor Jánosné, Czibolya János /Fornetti/ Virág
Veronika és munkatársai, Tóth Marian na és Fekete
Katalin, Juhász Mária tanító néni, Feketéné Papp Éva, dr.
Mészáros Gyula, Burján Marika, Kósa István, Herbály
János, Herbály Melinda, Hanzik Anna, Herbály Tibor .
Köszönetet mondunk iskolán igazgatójának Szabó
Péternének, Görög Juditnak, s a konyhán dolgozó
szakács néniknek.
Kirándulásainkat minden évben Sallainé Börcsök Erzsike
segíti, ezért ezt is most köszönjük meg. Végül, de nem
utolsó sorban köszönöm népdalkörünk minden tagjának
az együttműködést, a rengeteg süteményt és a  jó kedvet.

Herbály Jánosné

A RIGÓ JÓZSEF ÁMK ISKOLÁJÁBAN
TÖRTÉNTEKRŐL

Októberben méltóképpen emlékeztünk  az Aradi
vértanúkra (az ünnepi műsort a 7./ a és a7./ b  osztály
adta elő) és az október 23-a hőseire (8. osztályosaink
megható műsorában gyönyörködhettünk). Kös zönjük a
felkészülést a tanulóknak és a felkészítést a tanároknak:
Virág Mónika, Vörösné Nagy Alíz, Fazekas Szilvia és
Szűcs Tibor.
Az őszi szünet óta kemény munka folyik az iskolában. A
héten nyílt órák hete volt, ahol több szülő vett részt, mint
az elmúlt évben. Örülök, hogy ennyi érdeklődő szülő jött
el, hiszen órák után szülő és tanár beszélgetni tudott a
tanuló tanulmányi munkájáról.
Eredményeinkről az iskola honlapján tájékozódhatnak
községünk lakói.
Októberi eredmények közül említenék néhányat:
Szántó Tamás-Farkas Blanka társastáncban elért sikereit
(Veszprémben a II. HEMO Winner Kupán II. és III
.helyezettek )valamint,
Tapodi Tamás (Jászszentlászló) - Szalai Szabina páros
eredményeit. (Veszprémben ugyanezen a versenyen III.
helyezést értek el).
Sakkozóink eredményei:
Október 18-án a VIII. Szintézis Kupán Tóth Tibor I. lett a
14 éven aluliak között, Juhász Barbara III. helyezést ért el
a felnőttek között, Juhász Bence a II. lett a 14 éven
aluliak  között.
Október 27-31. között Miskolcon Nemzetközi Ifjú sági
Csapatbajnokságot rendeztek, ahol Juhász Barbara az V.
táblán veretlenül végzett.
Gratulálok Nekik, valamint Felkészítőiknek és további jó
felkészülést, versenyzést kívánok!
Én mindenki eredményének nagyon örülök, és büszke
vagyok arra, hogy nagyon sok tanulónk vesz részt
országos levelező versenyeken is. Jó dolog, hogy a
gyerekek hasznosan töltik el délutánjaikat. Kérem a
szülőket, hogy támogassák és biztassák gyermekeiket a
tanulásra, mert ha az általános iskolában elmaradásaik
lesznek, azt később nagyon nehezen vagy egyáltalán nem
tudják bepótolni.
Sajnos nemcsak pozitív dolgokról tudok beszámolni.
November 10-én szülői értekezletre hívtuk a 7. és 8.
osztályos tanulókat és szüleiket. Ezen a kiskunfélegyházi
és kecskeméti középiskolák igazgatói, igazg atóhelyettesei
vettek részt. Sajnos majdnem többen voltak az előadók,
mint az érdeklődők. Őszintén mondom, kellemetlenül
éreztem magam a középiskolák képviselői előtt, és nem is
értettem, hogy miért ilyen kevesen jöttek el. Remélem
jövőre jobban élnek a felkínált lehetőséggel a szülők és a
tanulók.
A további munkánkhoz kérem az Önök támogató
segítségét és együttműködését, hogy ketten minél
hatékonyabbak legyünk a gyermekek nevelésében.

Szabó Péterné

INGYENES BŐRGYÓGYÁSZATI RRÁÁKKSSZZŰŰRRÉÉSS
az

EGÉSZSÉGHÁZBAN
 /Bugac, Béke u. 4./

2008. november 24. /hétfő/
du. 14.00-16.00 óráig

A rákszűrést tartja: dr. Szabó Etelka
bőrgyógyász, kozmetológus adjunktus

MINDEN KOROSZTÁLYT VÁRUNK!
Egriné Kovács Judit


