Polgármesteri Hírlevél

XXIV. évf. 4. sz.

Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal
6114 Bugac, Béke u. 10.
Tel.: 76/575-100, 575-106.
Felelős kiadó: Szabó László
Készült: 1400 pld-ban
2018. március/2/

TISZTELT BUGACI
BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK!
Pályázat közösségszervező munkakör betöltésére

Bugac Nagyközségi
Önkormányzat Közösségszervező munkakör
betöltésére pályázatot hirdet, az EFOP-1.5.3.-16
kódszámú pályázat keretében történő
foglalkoztatáshoz.
Foglalkoztatás: Mt. munkavállalói szerződéssel,
határozott időtartamra, heti 40 órában.
Foglalkoztatás időtartama: 2018.04.112019.12.31.
Munkavégzés helye: Bugaci Közös
Önkormányzati Hivatal, 6114 Bugac, Béke u. 10.
Munkabér: megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság
Cselekvőképesség
Büntetlen előélet
Középfokú
végzettség,
vagy
középfokú
szakképzettség, vagy felsőfokú szakképzettség,
vagy
felsőoktatásban
szerzett
oklevél,
bölcsészettudományi,
társadalomtudományi,
hittudományi,
közszolgálati,
jogi,
gazdaságtudományi,
művészeti,
pedagógus
szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett
szakképzettség
és
közművelődési,
közgyűjteményi felsőfokú szakképesítés.
Felhasználói szintű MS Office (irodai
alkalmazások)
Pályázathoz csatolandó:
Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget
igazoló okirat másolata;
Nyilatkozat, amely szerint a benyújtott
önéletrajzban és mellékleteiben foglalt személyes
adatok kezeléséhez az eljárással összefüggésben a
pályázó hozzájárul;
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
illetve annak igazolása, hogy az erkölcsi
bizonyítvány igénylése folyamatban van
Feladatkör meghatározása:
Közösségi munka, közösségfejlesztés és -építés,
közösségtervezés.

****************************************
Önkéntességen alapuló helyi kezdeményezések
elősegítése a helyi szolgáltatások minőségének
növelése érdekében: önkéntesek toborzása,
felkészítése, koordinálása, segítése, önkéntes-, és
iskolai közösségi szolgálatot koordináló helyi
kezdeményezések megerősítése. Helyi szereplők
által közösen megvalósított helyi önkéntes
programok szervezése. Újonnan létrejövő
önkéntes pontok támogatása. Önkéntesség
kultúrájának helyi szintű elterjesztése.
A jó gyakorlatok megismertetését, és a
bemutatkozást
szolgáló
testvérés
partnertelepülések közötti kapcsolatok fejlesztése.
A kulturális és műveltségi igény kialakítása,
programok szervezése.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton a Bugac Nagyközségi Önkormányzat
címére történő megküldéssel (6114 Bugac, Béke
u. 10), kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését:
„Közösségszervező” vagy
személyesen a Bugaci Közös Önkormányzati
Hivatalba (6114 Bugac, Béke u. 10.)
Pályázati beadási határidő: 2018. április 09.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április
10.
Az állás betölthető: 2018. április 11-től
Pályázatok elbírálásának módja:
A pályázat eredményéről az elbírálástól számított
3 napon belül a pályázók értesítést kapnak.
Ismét Terep-rallye Bugacon

Adrenalin Kupa Bugac
Magyar Terep - rallye bajnoki futam
2018. április 20-21-22
Bővebb információ hamarosan:
www.bugac.hu
- Bugac



Iskolahírek-február/március












Február
Iskolánkban 2018.02.16-án tartottuk a farsangi
mulatságunkat.
A rendhagyó nap már délelőtt elkezdődött,
bűvésztrükköket láthatott az iskola apraja-nagyja.
Délután sok szülő és hozzátartozó csodálhatta meg
gyermekét szebbnél szebb jelmezben és jobbnál jobb
produkcióban.
Köszönjük a DÖK szervezését, Scholtz Brigitta
segítségét, az osztályfőnökök felkészítését, a szülők
közreműködését! A felvonulás után a megérdemelt buli
sem maradt el, amit az alsósoknak Vaska-Potharn
Attila és Csuka János, a felsőben pedig DJ Lapi és
Kósa István biztosított. Nemes Imre és Kis Gabriella
felvételt készített a mulatságról. Köszönjük
mindannyiuknak a segítséget!
Február 24-én tartotta a Szülői Közösség jótékonysági
„Nosztalgia-bálját”. A jól sikerült este annak az
összefogásnak, szervezésnek köszönhető, amelyet a
Szülői Közösség vezetősége évről évre megvalósít a jó
cél érdekében. Hálásak vagyunk érte! Köszönjük azon
szülők közreműködését, akik segítségükre voltak, és
minden támogatónak, aki hozzájárult a bál sikeréhez. A
dekoráció megálmodását, háttérmunkáit Juhász Mária
tanító néninek köszönjük!!
2018. február 27-én tartották Jászszentlászlón a körzeti
rajzversenyt, melyen tanulóink szépen szerepeltek: 4.
évfolyamosok közül Réczi Gergő III.helyezést, a 6.
évfolyamosok közül Varga Mihály I.helyezést és a 8.
évfolyamosok közül Papp Viktória II.helyezést értek
el. Gratulálunk nekik és büszkék vagyunk
rájuk!Köszönjük a felkészítésüket Feketéné Papp
Évának, Endre Gábornak, a kíséretet Endre Gábornak
és Fazekas Szilviának! Hálásak vagyunk az
Önkormányzatnak, hiszen a tanulók utaztatásában a
kisbuszt rendelkezésünkre bocsátotta.
Gratulálunk Kürtösi Kornél 2. b osztályos tanulónak,
aki a Megyei Szépíróverseny Kiskunfélegyháza Járási
fordulóján III. helyezést ért el! Felkészítő tanárai:
Kalmár Piroska és Kázmér Klára voltak.
A Ciróka Bábszínházban jártak bérletes tanulóink,
ahová Endre Gábor, Kalmár Piroska, Fodor Béláné,
Scholtz Brigitta kísérték el őket.
Március:
Idén is megmérettették tanulóink magukat a 2018.
március
05-én
rendezett
orgoványi
matematikaversenyen. Két tanulónkra kiemelten
büszkék
lehetünk,
a
3.
osztályos Kullai
Áron (felkészítője: Domokosné Oroszi Judit)és a
4.osztályos Gherghel Natalia (felkészítő: Endre
Gábor) IV.helyezést értek el az évfolyamonkénti 30
fős mezőnyben. Gratulálunk! Domokosné Oroszi
Juditnak és Endre Gábornak köszönjük a gyerekek
kíséretét is!







Házi szavalóversenyt tartottunk iskolánkban: 20
tanulónk mérettette meg magát három kategóriában
egy szabadon választott Kányádi Sándor verssel. Azok
a tanulók akik I. illetve II. helyezést értek el
képviselhetik iskolánkat a Szankon március 27-én
megrendezésre kerülő versmondó versenyen. A
következő eredmények születtek:
1-3. évfolyamon: I.helyezett: Fekete Zsuzsanna
3.osztály, II.helyezett: Borbély Boglárka 3.osztály,
III.helyezett: Deli Márton 2.b osztály. Különdíj:
Gilicze Gergő 1. osztály
4-6. évfolyamon: I.helyezett: Bónus Fanni 5.a osztály,
II.helyezett: Kovács Brigitta 5.b osztály, III.helyezett:
Káli Richárd 6.osztály.
7-8. évfolyamon: I.helyezett: Seregély Réka 8.osztály,
II.helyezett: Papp Viktória 8.osztály, III.helyezett:
Szűcs Anna 7.osztály.
A zsűri tagjai voltak: Herbály Jánosné, Lesták
Sándorné, Németh Attiláné-Köszönjük szépen, hogy
elfogadták meghívásunkat!
Köszönjük a felkészítő pedagógusok munkáját, Scholtz
Brigittának pedig a szervezést!
Március 12-én az elsős tanulóink és a tanító nénikSzabóné Tarjányi Mária, Molnár Ágnes Lottefogadták leendő iskolásainkat, a nagycsoportos
óvodásokat.
Az 1848. március 15-ei eseményekre az 5.a és az 5.b
osztály műsorának közreműködésével valamint az
énekkar dalaival emlékeztünk a Művelődési Házban. A
műsor összeállítói, Székely Gyuláné és Vikor

Csabáné Makai Adrienn osztályfőnökök, a
díszítés Feketéné Papp Éva és a Művelődési
Ház dolgozóinak köszönhető, az énekkart
Pekári Andrea vezette. A gyerekek felléptek
másnap a községi ünnepségen is.
Március 19-23-ig nyílt órák hete volt
intézményünkben
ÚJ LEHETŐSÉGEK ISKOLÁNKBAN!
Intézményünkben tankerületi, önkormányzati,
alapítványi EFOP-pályázatok megvalósítása zajlik.
Ezeknek köszönhetően számos lehetőséggel
találkoznak az elkövetkezendő időszakban a
gyermekek és a szülők. Így különböző szakkörök
indulnak egyes korosztályoknak, programok,
témanapok zajlanak, táborok szerveződnek,
információs alkalmak rendeződnek különböző
témákban szülőknek, gyerekeknek. Kérjük,
kísérjék figyelemmel a lehetőségeket, vegyék
igénybe az új szolgáltatásokat (pl.: pszichológus,
dietetikus elérhetősége). És kérjük, nézzék el, hogy
mindez több dokumentációval jár- a szülők
számára szülői nyilatkozatok, kötelező, ún. ESZAkérdőívek kitöltése a feltétele ezen uniós
pályázatok programjain való részvételnek.
Köszönjük!



Iskola/óvodapszichológus: Önkormányzati pályázat
segítségével újra igénybe vehető pszichológus
segítsége.
Fekete
Márta
pszichológus
szerdán
délutánonként
várja
azokat,akik
igénybe
kívánják venni szakmai segítségét az iskolában/
óvodában Elérhetősége: Telefon:70/457-9893, email cím: mata.fekete@gmail.com
Keressék bizalommal!
Dietetikus szakember: április 4-étől lehetőség lesz
táplálkozástani szaktanácsadás igénybe vételére
Szekeres
Bernadett
dietetikustól.
Időpont
egyeztetés Bozorádiné Deli Kláránál 70/453 7637es telefonszámon lehetséges
Táborok: A Kecskeméti Tankerületi Központ
pályázata által meghirdetett táborokról már
tájékoztattuk a szülőket. Ezek a táborok június
utolsó két hetében zajlanak, és kizárólag az 1-2., a 4.
és a 6. évfolyamot érinthetik a kiírás szerint.
Szerveződnek majd önkormányzati pályázatból
finanszírozott táborok ebben az időszakban (is),
amelyek elsősorban a fenti kiírásból kimaradt
korosztályoknak
ajánlanak
meg
táborozási
lehetőséget. Erről a lehetőségről nemsokára küldünk
információt!





Az elkövetkezendő hetek programja várhatóan a
következőképpen fog alakulni:


március 28. igazgatói szünet, tanítás nélküli
munkanap



március 29. tavaszi szünet első napja



április 3. a tavaszi szünet utolsó napja



április 4. szünet utáni első tanítási nap




április 6. iskolai fotózás
április 12-13. ELSŐ OSZTÁLYOSOK
BEÍRATKOZÁSA
Az iskola vezetősége

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet Bugacpusztaháza
Község Önkormányzatának, és a Fénypillangó
Kulturális Egyesületnek a Medina Adománybolt
és az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület
által szervezett, bugacpusztaházi jótékonysági
ruhavásáron
befolyt
összeg
(40.150-Ft)
intézményünk részére történő felajánlásáért!

Köszönjük, hogy intézményünkre és
ellátottainkra gondoltak!!!
Rádiné Tabi Anita
intézményvezető
Szociális Szolgáltató Központ

„A KÉP-MUTOGATÓ” PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
Az
Országos
Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály, az ORFK-Országos
Balesetmegelőzési Bizottság, a Petőfi Irodalmi
Múzeum, valamint az „Életúton program”
szakmai támogatásával a középfokú oktatási
intézményekben tanuló diákok részére bűn- és
balesetmegelőzési irodalmi rövidfilm pályázatot
hirdet „A KÉP-MUTOGATÓ” címmel!
Az alkotóktól olyan tudatformáló és kreatív
pályaműveket várunk, amelyek alkalmasak arra,
hogy felhívják főként társaik figyelmét az írott és
íratlan szabályok betartására, és ezáltal a
biztonságosabb mindennapi életre. Engedd el a
fantáziád, és mutasd meg kreativitásod!
A pályamunkák beküldési határideje:
2018. május 15.

További részletek a pályázatról a www.bugac.hu
honlapon!

