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LAKOSOK!

Május 27-én ülésezett Bugac és
Bugacpusztaháza társult önkormányzata. A
napirendi pontok között szerepelt településeink
közrend- és közbiztonsági helyzete. A
beszámolót Timafalvi László a kiskunfélegyházi
rendőrkapitány, Joó Endre kmb alosztályvezető
és körzeti megbízottaink tartották. A mindenre
kiterjedő, részletes statisztikák ismertetése
mellett az alábbi legfontosabb kérdések
megoldására kaptunk ígéretet. A közelmúltban a
három rendőrünk egyike a félegyházi
kapitányságon kapott beosztást, az ő pótlása
folyamatban van, és rövidesen újra három körzeti
megbízott fog szolgálatot teljesíteni
településeinken. A 2010-es évre történt
igényfelmérésen a kapitányság jelezte az igényt
egy negyedik rendőr szolgálatba állítá sára.
Folyamatos, visszatérő probléma a rendőreink
szolgálati járművének kérdése. A jelenlegi jármű,
szinte állandó javítást igényel, s ezen időszakban
a kapitányság autói közül kapnak megbízottaink
járművet, melyek nem terepjárók, s így a
külterületen nem hatékonyak. A végleges
megoldás egy jó állapotú, újabb típusú terepjáró
lenne. Ezzel a Kapitány úr egyet is értett, s ezzel
kapcsolatban megtette a tőle elvárható szükséges
lépéseket. A hatékonyabb bűnmegelőzés
érdekében erősítve a kapcsolattartást, havi egy
alkalommal közbiztonsági fórumot szerveznek
körzeti megbízottaink a polgármesteri hivatalban,
ahová meghívják azokat, akik aktívan segíteni
tudnak a közös feladatban.

Egy másik napirendi pont értelmében
döntött a testület egy független könyvvizsgáló
megbízásáról, melyre a hivatal nyílt pályázatot ír
ki. A könyvvizsgáló betekinthet a helyi
önkormányzat könyveibe, a polgármestertől és az
önkormányzati költségvetési szerveinek
dolgozóitól felvilágosítást kérhet. Feladata
különösen a helyi önkormányzat befektetett
eszközeinek, készletállományának, pénz-
eszközeinek, követeléseinek és kötelezettségei -
nek, pénzmaradványának és eredményének a
vizsgálata.
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2009. június
***************************************
Az eddig megszokott belső ellenőrzési
folyamatok természetesen megmaradnak, a
könyvvizsgáló bevonása egy további szakmai
felügyeletet jelent önkormányzatunk pénzügyi
gazdálkodására vonatkozóan.
Tárgyalta még a testület a 2008 évi pályázatok
megvalósításának tapasztalatait, valamint a 2009
évi pályázati lehetőségeket. Pályázatok
tekintetében szép sikereket értünk el, következő
számunkban részletesen beszámolunk ezekről. A
közeljövőben várható döntések ismeretében
teljesebb képet tudunk majd adni az elvégzett
munkáról, s beszámolhatunk a most készülő és
június 19-ei határidővel beadásra kerülő újabb
pályázatokról.

Szabó László
MAJÁLIS BUGACPUSZTAHÁZÁN

Május 2-án rendeztük meg a majálist,
falunapot. Délelőtt finom illatok csalogatták az
embereket a rendezvényre. Délben „Jó ebédhez
szólt a nóta”. A Kiskun Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény tanulói
szórakoztatták az érdeklődőket. Virág Veronika,
Fekete Katalin és Juhász Mária tanító néni
kézműves foglalkozással szórakoztatta az
érdeklődő gyermekeket, felnőtteket.
A Futóhomok Ifjúsági Egyesület ügyességi
játékokat szervezett, amit Juhász Károly és a
Németh család vezetett. Nagyon tetszett a
gyermekeknek a csúszda és az ugrálóvár.
Pónifogatokon kocsiztak gyerekek, felnőttek.
Köszönjük Fekete Rolandnak és Flóring József
és családjának a fogatok biztosítását.
A segítőknek Horváth Mária és Fekete Imre
főzött finom ebédet. A Hojsza család és ifj. Sutus
János anyagilag támogatta rendezvényünket.
A jó hangulatú zenét, hangosítást Kósa István
biztosította. Gulyás Imre és a Steiner házaspár
munkájával járult hozzá a majális sikeréhez.
Sötétedésig tartott a jó hangulatú összejövetel.

Berczeli István
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TTAANNFFOOLLYYAAMM
Ingyenes tanfolyamokat indítunk a könyvtárb an,
melyen elsajátíthatják az elektronikus
ügyintézéshez szükséges alapvető tudnivalókat.
Ügyeink jó részét kényelmesen otthonról vagy a
könyvtárból intézhetjük. A virtuális
okmányirodában közel 80 közigazgatási ügy
intézése indítható, leggyakoribb az időpontfoglalás.
Az ügyfélkapun keresztül az a dóbevallás elküldése,
agrártámogatási kérelem benyújtása, a
társadalombiztosítási jogviszony, a betegéletút -
lekérdezése, a TAJ-szám érvényességének
ellenőrzése, és sok más ügy intézhető. Banki ügyek,
átutalások, közüzemi számlák fizetése, m érőóra
állás bejelentése, jegyvásárlás, kereskedelem és
számtalan más lehetőség van a kényelmes, eg yszerű
ügyintézésre. A tanfolyam kötetlen, jelen tkezni
folyamatosan lehet. A tanfolyamok időpontja
megbeszélés alapján kerül kijelölésre. Jelentkezni
lehet személyesen a könyvtárban, illetve a 76/575-
104-es telefonszámon vagy a bugac@t-online.hu e-
mail címen.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
…….

KÖNYVTÁRI DOKUMENTUMOK
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSA

Azok számára, akik koruk, betegségük,
vagy valamilyen más ok miatt személyesen
nem tudják felkeresni a községi könyvtárat,
a falugondnoki és tanyagondnoki hálózat a
kívánt könyveket, illetve az újságok régebbi
példányait kérésre házhoz szállítja. A
könyvtár a 76/575-104-es telefonszámon
vagy a bugac@t-online.hu e-mail címen várja
mindenki jelentkezését, aki szeretné igénybe
venni az új szolgáltatást

Burján Mária

KKIIRRÁÁNNDDUULLÁÁSS RRÓÓMMÁÁBBAA
Értesítjük a Lakosságot, hogy 2009. október
24-29. között az iskola Rómába és a
Vatikánba szervez kirándulást. A részv ételi
díj 44.000 Ft + 25 Euró belépődíj. Az
elhelyezés két és három ágyas szobákban,
főzőkonyhával felszerelt faházakban.
Minden érdeklődő és utazni szerető lakost
szeretettel várunk. Jelentkezni lehet az
iskola gondokságán vagy Szabó Péterné
igazgatónál az 575-102 vagy a 06-70-456-
6523 telefonszámon.

GGRRAATTUULLÁÁLLUUNNKK
HHEERRBBÁÁLLYY JJÁÁNNOOSSNNÉÉNNAAKK

A Magyar Versmondók Egyesülete 2009.
április 5-én, a költészet napja alkalmából
Magiszter Versmondó címmel ismerte el több
évtizedes munkásságát.
A 2009. április 18-án Nagykállón rendezett
IX. Országos Ratkó József Vers - Énekelt Vers
és Prózamondó versenyen I. helyezést ért el .

ÉRTESÍTÉS
Értesítem a Lakosságot, hogy iskolánk 2009.
június 13.-án 16 órai kezdettel tartja meg
ballagási ünnepségét.
2009. június 17.-én 17 órakor kezdődik
tanévzáró ünnepségünk.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk .
Szabó Péterné

HHÉÉTTSSZZÍÍNNVVIIRRÁÁGG
2009. április 25-én tartotta harmadik
alkalommal a Rigó József Általános
Művelődési Központ Hétszínvirág nevű
programját a Művelődési Házban, melynek
során igyekeztük bemutatni gyermekeink
tehetségét, sokszínűségét. Műsorunkban részt
vettek a nagycsoportos óvodások néptáncosai,
az iskola 1. a, 4. a valamint 6. és 8. osztályos
tanulói, a Kiskun Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény néptáncosai, az iskola furulyásai,
szavalói, mesemondói, népdalköre és
zongoristái, az iskola capoeira csoportja,
Móczó János táncpedagógus tanítványai, az
iskola modern táncosai, Barát Enikő
társastáncos tanítványai valamint a németül
tanuló diákok. A műsort követően iskolánk
ügyes kezű diákjainak alkotásait is
megtekinthették az érdeklődők.
A program megvalósításában felkészítőként,
segítőként részt vett: Barát Enikő, Borics
Zoltánné, Feketéné Papp Éva, Fekete József,
Fodor Béláné, Gulyás Tibor, Gyukics Miklósné,
Herbály Jánosné, Herbály János, Kiri Sándorné,
Kósa István, Lantos-Czakó Szimonetta, Moczó
János, a Nagycsaládosok Bugaci Egyesülete,
Németh Attiláné, Pappné Németh Gabriella, a
Polgármesteri Hivatal karbantartói, Simon
Péter, Szabó Péterné, Szabóné Tarjányi Mária,
Székely Gyuláné, Szűcs Tibor, Varga Andreas,
Varga Mihály, Várkonyi-Kovács Nóra és
Vörösné Nagy Alíz.

bugac@t-online.hu
bugac@t-online.hu


LEGSZEBB PORTA
Ez év augusztus 20-án is díjazzuk településeink
legszebb portáit. Az elmúlt évben nehéz volt
kiválasztani azt a pár legszebbet a sok szép
rendezett, virágos porta közül. Szeretném, ha az
átadott díjak a legjobban tükröznék az itt élő
emberek véleményét. Ezért kérem Önoket, ha
utcájukban, környezeükben a legszebb porta
címre érdemes ingatlant látnak, adják le
szavazatukat a hivatalunkban lévő ötletládába.
Várjuk a szavazatokat a BUGACI,
PUSZTAHÁZI, MONOSTORI, ALADÁ R-
HEGYI portákra.

Szabó László

VISSZATEKINTÉS AZ ELMÚLT IDŐR E
A Nagycsaládosok Egyesülete február 28 -án fogadta az
Orosházi Régió Nagycsaládos egy esületeinek vezetőit,
akiknek egész napos pályázatíró tréninget tartott a
Mobilitás Dél-Alföldi irodájának vezetője.
Az Országos Egyesület folyóiratán keresztül köszönték
meg egyesületünk segítségét és Szabó Lász ló
polgármester úrnak tevékeny együttműködést és a nőnapi
virágot.
Márciusban tartottuk a közgyűlésünket. Maradt a régi
vezetés és elfogadtuk a 2009. évi pro gramunkat.
Gyermekeinkkel készültünk Húsvétre a Művelődési
Házzal közösen. Köszönjük Virág Veronikának és
segítőinek, hogy gyermekeink szép munkákat
készíthettek. Májusban köszöntöttük az édesanyákat
szerény műsorral és virággal.
Most néhány napja osztottuk ki a Régión k eresztül kapott
nagy értékű adományt, amit már 65 család átvehetett.
Köszönjük Bugac és Bugacpusztaháza
Önkormányzatának a szállítást, a rakodáshoz az e mberi
erőt.

Berczeli Istvánné
LEÁNYFOCI

Leánycsapatunk két kisebb verseny megnyer ése után
(körzeti, Jászszentlászló) a Diákolimpia megyei
döntőjében magabiztos játékkal szere zte meg az első
helyet.

Diákolimpia

Megyei döntő (Bugac, 2009. 05.06.)

Végeredmény:
1. Bugac 12 pont 34:  5
2. Madaras 7 pont 16:13
3. Kadafalva         7 pont 14:17
4. Jászszentlászló 3 pont   8:15
5. Szent István ÁMK (Baja) 8 pont   5:27

Legjobb kapus: Font Elizabet
Legjobb játékos: Szalai Kitti
Gólkirály: Gondi Katalin (14 gól)

Csapattagok:
Szalai Kitti, Font Elizabet, Kullai Patricia,
Kullai Enikő, Ricza Alexandra, Gondi Katalin,
Csík Bernadett, Tóth, Tímea, Vakulya Nikolett,
Farkas Judit, Néma Kira

Edző: Szatmári István

A PARLAGFŰ IRTÁSÁRÓL ÉS
KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

Köztudott, hogy a parlagfű a szénanátha legfőbb
kiváltója, a legveszélyesebb allergének egyike. Virágzása
júliustól októberig tart.
Felhívással fordulunk a lakosság felé,  hogy
mindannyiunk egészsége érdekében aktív
közreműködéssel vegyen részt a parlagfű terjedésének
megelőzésében.
Továbbá kérjük a belterületi lakótelek tulajdonosokat,
hogy a lakótelkek előtti közterületeken és a lakótelkükön
belül folyamatosan végezzék a fűkaszálást és a gyomok
irtását, hiszen az érvényben lévő helyi
közterülethasználati rendelet erre is kötelezi a
telektulajdonosokat.
A bejelentéseket telefonon a 76/575 -100-as telefonon
és elektronikus úton a www.bugac.hu honlap
„FÓRUM” cím alatt lehet megtenni.

KÖSZÖNETNYILVÁNITÁS
Az Abonyi Imre Fogathajtó és Lovassport Egyesület
köszönetet nyilvánít mindazon támogatóinak , akik
anyagiakkal vagy munkájukkal hozzájárultak ahhoz,
hogy a 2009. május 09-én,- 3.-ik alkalommal-,
meghirdetett Lovasfesztivál  sikeresen kerülhetett
megrendezésre.
Támogatóink:

 Bangó Imre
 Kunszabó Ferenc
 Börcsök Erzsébet
 Sallai Endre
 KEFAG  Zrt. Bugaci Erdészete
 NISSAN Hovány
 Koch Torma Kft.
 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet
 Kiskunfélegyházi Kenyérgyár
 TOY FOR Hungary Kft.
 Szomjoltó Bt.
 Sirius Rádió
 JUNIPÉRUS faiskola
 Hírős Doboz Kft.
 Sutus János
 Bálint Dezső
 Berczeli István polgármester
 Szabó László polgármester
 Önkormányzati képviselők

Dr. Szabó Gyula, Szalainé Őrző Emilia , Fekete
József, Bognár Mihály , Hojsza Ferenc, Csitári
Tibor, Szabó Péter, Kovácsné Kiss Éva, Virág
Mónika , Szatmári István

További köszönet illeti a rendezvény szervezésében és
bonyolításban közreműködőket:

 Polgármesteri Hivatal dolgozói
 Bugaci Polgárőrség
 Bugaci Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 Csuka János
 Rabi Ernő
 Baranyi István
 Zöldág Zoltán
 Tóth Benjamin
 Kósa István
 Kézműves foglalkozást szervező tanárnénik

És nem utolsó sorban köszönet illeti a Lovas
Sportegyesület  tagjait és hozzátartozóit, akik a szabad
idejüket feláldozva  színvonalas körülmén yeket
teremtettek a rendezvény lebonyol ításához.

Androvicz János

www.bugac.hu



