
 
 

TISZTELT BUGACI ÉS BUGACPUSZTAHÁZI 

LAKOSOK! 

Társult Képviselő-testület 2019. március 27-i ülése 

- A Társult Képviselő-testület elfogadta a Szociális 

Szolgáltató Központ beszámolóit a szociális 

alapszolgáltatásokról és a család és gyermekjóléti 

szolgálat 2018. évi tevékenységéről. 

- Elfogadta a tanyagondnoki szolgálatok 2018. évi 

beszámolóit (2018. őszétől beindult egy második 

tanyagondnoki szolgálat). 

- A Társult Képviselő-testület tájékoztatást kapott és 

elvi támogatását adta a házi segítségnyújtás 

feladatainak a Szociális Szolgáltató Központ által 

történő ellátásához Pálmonostorán és Gátéron, az 

ehhez szükséges együttműködési megállapodás 

előkészítése folyamatban van. 

- A Képviselő-testület tájékoztatást kapott arról, hogy 

az Önkormányzat sikeresen pályázott a 

Belügyminisztérium kiegyenlítő bérrendezési alap 

támogatásának elnyerésére, ahol 7.160.000.-Ft-ot 

nyertünk, amellyel csökkenteni tudjuk a hivatali 

dolgozók béreinek eddigi saját forrásból történt 

kiegészítését. 

- Elfogadta a Képviselő-testület a civilszervezetek 

2018. évi beszámolóit, melyből kiderült, hogy 2018-

ban 2.983.805,- Ft-tal támogatta az Önkormányzat a 

működésüket.  

- Döntött a Képviselő-testület a civilszervezetek 

2019. évi támogatásáról és minden igénylő 

szervezetnek jóváhagyta a kért támogatást, ennek 

értelmében összesen 2.651.000,- Ft támogatásról 

döntöttünk. 

- Döntött a Képviselő-testület az alsómonostori 

ravatalozó felújításáról, amelyet 1.048.000,- Ft 

saját forrásból valósít meg az Önkormányzat. 

- A Képviselő-testület tájékoztatást kapott a Bugaci 

Futóhomok Ifjúsági Egyesület EFOP pályázatának 

előrehaladásáról, melyből kiderült, hogy az elmúlt 

időszakban az egyesület 1.885.750.- forint +Áfa 

összeggel segítette a következő közösségi   

-  

 

rendezvények megvalósítását: Falunap, Bugaci Szüreti 

Mulatság, Abonyi Imre Fogathajtó Fesztivál, 

Nagycsaládosok régiós családi napja, Alsómonostori 

Családi nap, Népdalkör zenei rendezvény. 

További programjai során a helyi kisközösségek 

megerősítésére fordított 2018. évi források: 

- Művelődési Házban megvalósuló programok: 

2.716.144.- Ft 

- Kálmán Lajos Népdalkör és nyugdíjas 

tánccsoport: 579.292,- Ft 

- Nyugdíjas Klub: 242.570,- Ft 

- Judo Klub támogatása: 151.300,- Ft 

- Döntött továbbá a lakossági igények felmérése után 

a Cserény és a Dózsa György utcában a 

fekvőrendőrök megszűntetése ügyében. Mivel az 

érintett lakók kevesebb, mint 50%-a kérte a 

felszedésüket, a helyükön maradnak. 

- A Képviselő-testület jóváhagyta az Önkormányzat 

és a kecskeméti „Menhely az állatokért” Alapítvány 

közötti új feltételekkel történő szerződéskötést, 

mivel az együttműködés hasznosnak és hatékonynak 

bizonyult az elmúlt időszakban. 

- Döntött a Képviselő-testület egy rendezvényeket 

támogató Leader pályázat beadásáról. 2.353.000,- Ft 

összegből (melyből 15% önerő) az Önkormányzat 

egy egytengelyes hűtős utánfutót szeretne vásárolni, 

illetve egy sztár fellépőt (Pál Dénest) meghívni a 

2020-as Falunapra. 

- Szintén Leader pályázat beadásáról döntöttek 

sportfejlesztések biztosítására. 11.765.000,- Ft-ból a 

sportpályán valósítanának meg egy kültéri fitnesz- 

és játszóparkot, valamint a futballpályán körbe egy 

gumiborítású futópálya készülne. Ehhez a 

fejlesztéshez szintén 15% önerőt biztosít az 

Önkormányzat. 

- Jóváhagyta a Képviselő-testület, hogy Mayer Ferenc 

jegyző az elkövetkező 3 hónapban Bócsa és Tázlár 

községben helyettesítést vállaljon, ezzel segítve a 

települések és a Kormányhivatal munkáját. 

Szabó László polgármester 

 



BUGAC EGY JÓ HELY… 

Családalapítás, letelepedés előtt állók figyelem! 

Bugacon is igényelhető a CSOK, építsen házat 

nálunk! 

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 

kedvezményesen kínál építési telkeket eladásra az 

aszfalt burkolattal ellátott Rákóczi utcában. Csatorna 

csonk a telken belül, az érintett utcában a teljes 

közmű ellátás biztosított.  

A telkek mérete: 902m2-954m2 

Eladási ár: 800Ft+ÁFA/m2 

Kedvezmények: 

- 1 gyermek megléte vagy vállalása esetén: 20% 

- 2 gyermek megléte vagy vállalása esetén: 40% 

- 3 gyermek megléte vagy vállalása esetén: 60% 

A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a 

vevő vállalja, hogy 4 éven belül a telekre felépít egy, 

a saját lakhatását biztosító családi házat. A részletes 

feltételeket az önkormányzatunk 4/2016.(IX.29.) 

számú rendelete tartalmazza, amit megtalálnak a 

honlapunkon vagy a Facebook oldalunkon.  

A vásárlási szándékot Mayer Ferenc jegyzőnél 

írásban kell jelezni! Az értékesítést minden 

esetben a Képviselő-testület hagyja jóvá! 

További információkat kaphatnak Szabó Lászlótól a 

polgarmester@bugac.hu e-mail címen vagy a 06/70-

885-5767-es telefonszámon. 

ÁLLÁSHIRDETÉS 

A Rigó József ÁMK pályázatot hirdet KONYHAI 

KISEGÍTŐ (segédmunkás munkakör) állás 

betöltésére.  

Munkavégzés helye: Rigó József ÁMK Óvodája.  

A foglalkoztatás 8 órás, közalkalmazotti 

munkaviszonyban történik.  

Időtartam: határozatlan, 6 hónap próbaidővel. 

Bérezés: a közalkalmazotti törvény szerinti, bruttó 

149.000,- Ft/hó. 

Pályázat (önéletrajz) leadása: az Önkormányzati 

Hivatalban 2019. április 18-án 12.00 óráig, zárt 

borítékban.  

Az állás 2019. 04. 29-től betölthető. 

A munkakörről érdeklődni lehet Endre Edit 

intézményvezetőnél a 06 70/9849 835-ös 

telefonszámon vagy személyesen az óvodában. 

 

CSÁRDA TAKARÍTÁS! 

A Bugaci Önkormányzat várja azokat a lelkes 

bugaci, bugacpusztaházi lakosokat, civil 

szervezeti tagokat, akik szívesen részt vennének a 

bugaci Öreg Csárda újjáélesztésének 

munkálataiban! 

Lakossági ötlet alapján – „a csárda 

mindannyiunké, tegyünk érte együtt!”- kollektív 

Csárda-takarítást hirdetünk, melynek célja a 

Csárda környékének rendbetétele, illetve a belső 

terek takarítása. 

A takarítás időpontja: 2019. április 28. 

vasárnap, 9-től 17 óráig.  

/Természetesen fél napra is lehet jelentkezni!/ 

Amit biztosítunk: közös ebéd, jó hangulat, a 

hasznos közösségi munka öröme! 

A jelentkezőket csapatokba fogjuk osztani, egy-

egy feladat elvégzésére! A tervezhetőség miatt 

szükséges előre bejelentkezni, így hatékonyabbak 

leszünk! A belső takarításhoz adunk eszközöket, a 

külső munkálatokhoz pedig egyeztetünk a 

jelentkezőkkel, hogy mit hozzanak magukkal! 

Jelentkezni lehet Szabó Lászlónál a 

polgarmester@bugac.hu e-mail címen vagy a 

06/70-885-5767-es telefonszámon, 2019. április 

18-ig. 

Köszönjük, ha részvételével közösségi ügyet 

támogat! 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT! 

MEGHÍVÓ 
           

 

Sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

a Rigó József Általános Iskola és a Művelődési 
Ház 

2019. április 27-én, szombaton 14 órakor 
kezdődő 

HÉTSZÍNVIRÁG 

elnevezésű programjára a Művelődési Házba, 
ahol az óvodás és iskolás gyerekek mutatják meg 

sokoldalú tehetségüket! 
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Iskolahírek: február-március 

 Az első félév zárása után szülői értekezletekkel indult a 

február iskolánkban. Köszönjük a szülők érdeklődését! 

 A 8.-osok felvételi-eljárása a vége felé közeledik. A 

központi felvételi eredményekkel elégedettek lehetünk 

(tanulóink az országos átlag felett teljesítettek), az ideiglenes 

felvételi listák már ismertek, várjuk a végleges 

eredményeket! 

 Megtartottuk télbúcsúztató farsangi délutánunkat. Minden 

osztály produkciója igazi élményt nyújtott a népes 

közönségnek. A sikeres farsangért hálás köszönetünk: a 

Diákönkormányzatnak, Scholtz Brigittának a 

műsorvezetésért, Nemes Imrének és családjának- a 

hangosításért, az elkészített videóért, a felsős farsangi diszkó 

hangulatáért, Vaska-Potharn Attilának, Kósa Istvánnak – 

szintén a hangosításért-hangulatért, a segítő szülőknek, az 

iskola pedagógusainak, a Szülői Közösségnek. 

 Március 9-én rendezte iskolánk Szülői Közössége nagy 

sikerű jótékonysági bálját, amely valóban „Karibi” 

hangulatúra sikerült. A gyerekek nevében köszönjük azt az 

áldozatos munkát, amit a Szülői Közösség vezetőségének 

irányításával végeztek a szülők, a támogatók! 

 Jártak nálunk a leendő első osztályosok is. A Gergely-napi 

hagyományt felidézve részt vehettek az 1.b osztály óráin, 

ismerkedhettek leendő intézményükkel. Köszönjük Samu-

Szűcs Krisztinának és Endre Gábornak, hogy fogadták az 

óvodásokat! 

 7.-8.-os tanulóink a Mercedes-gyárban járhattak 

gyárlátogatáson. Köszönjük a szervezést, a kíséretet Fazekas 

Szilviának és Szűcs Tibornak! 

 Fekete Márta pszichológus előadásával kétszer is 

találkozhattak a szülők az elmúlt időszakban. A „Szülők 

Iskolája” előadásai önkormányzati illetve alapítványi 

pályázatnak köszönhetően valósultak meg. Az 

előadássorozat a jövőben folytatódik, kérjük a szülőket, 

figyeljék és használják ki a lehetőségeket! 

 A 6.-7. osztályosokhoz pályaválasztási tanácsadó érkezett- 

csoportos felméréseket végzett illetve egyénileg foglalkozott 

a 7.-es diákokkal.  

 A „menő menzák” pályázat keretén belül megkezdődhettek 

a tankerti munkálatok, valamint számos, az egészséges 

életmóddal/táplálkozással kapcsolatos program, foglalkozás 

valósult meg. 

 Iskolánkban február-március hónapban vezetői és 

intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés zajlott. Köszönjük 

szépen az együttműködést mindazon szülőknek, akik 

kérdőívet töltöttek ki –illetve interjúkon vettek részt! 

Versenyeztünk!  

Az elmúlt időszakban több tanulmányi versenyen is szépen 

szerepeltek diákjaink. Gratulálunk Nekik és felkészítő 

tanáraiknak - hiszen a legtöbb esetben népes mezőnyben 

sikerült elérni az előkelő helyezéseket! 

 

Szépíró verseny:   
Apró Ádám (3.o) -Kiskunfélegyháza  III.hely  (Kázmér 

Klára, Bodor Fiametta Dorina) 

Népdaléneklő verseny-Jászszentlászló:  
 Fekete Zsuzsanna (4.o) I.hely. (Fodor Béláné) 

Rajzverseny -Jászszentlászló:   
Papp Anna (6.o) II.hely,  Vetró Izabella (8.o) II.hely, 

Horgas Dorina (1.o) III.hely (Feketéné Papp Éva, Samu-

Szűcs Krisztina) 

Matematika verseny- Orgovány: Gárdony Mira (3.b) 

V.hely (Juhász Mária Ibolya),  Kullai Áron (4.o) V.hely. 

(Kiri Sándorné) 

Történelem verseny-6. évfolyam- Jászszentlászló:  
Tóth Arnold: III. hely, Korom Balázs IV. hely.  (Megyeri 

Zsolt) 

AKTUALITÁSOK: 

 Nyílt órák hete: április 8-12-ig 

 Iskolai beiratkozás: április 11-12. (8-19 óráig) 

 Tavaszi szünet: április 17-től (17-e igazgatói szünet)-

április 23-ig. Első tanítási nap: április 24. szerda 

 Hétszínvirág: április 27. 14.00 óra (Helyszín: 

Művelődési Ház) 

 A papírgyűjtés várható időpontja: április 29-május 3. 

 

KÖSZÖNJÜK… 

 ….a Sallai családnak, hogy nagy mennyiségű PET-

palackkal támogatta iskolánkat! 

 …Kengyel Róbert apukának azt a hajót, amelyet a szülői 

bálra készített, s amely most az alsós folyosót díszíti!  

 …Tóth Györgynek a csúszda javítását! 

 ...Fekete Jánosnak és Zelei Bélának, hogy azonnal a 

segítségünkre siettek, amikor térkitöltő habra volt 

szükségünk! 

 …az Önkormányzatnak, hogy a kisbusz rendszeresen 

segíti a gyerekek versenyre szállítását! 

 …a Szülői Közösségnek, hogy a 6., 7. évfolyam is kapott 

öltözőszekrényeket! 

 …az önkormányzati pályázati forrásból számos szakmai 

anyaghoz, kézműves alapanyaghoz juthattunk, valamint 

az alsó tagozatos tantermeinkbe új szőnyegek, szekrények 

érkezhettek! Köszönjük a színes nyomtatót, a táblát, a 

pályázati dokumentációkhoz szükséges papír-írószert! 

Az iskola vezetősége  

JUDO – HÍREK 

Március végén Szlovákiában versenyeztek a judo-

szakkörös gyermekeink, ahol szép eredményeket, 

dobogós helyezéseket, több aranyérmet nyertek. Örülünk, 

hogy a tanyagondnoki busszal segíthettünk megoldani az 

utazást, ahogy más sportolóinknak is. Gratulálunk a 

gyerekeknek, Déri Csaba edzőnek és köszönjük a 

Futóhomok Ifjúsági Egyesületnek, hogy a 40500,-Ft-os 

nevezési díjat kifizette, ezzel is segítve a gyermekek 

versenyzését! 

 



OVI-BÖLCSI HÍREK 

 2019. március 12-én Gergely – nap alkalmából a 

hagyományok szerint a nagycsoportosok ellátogattak az 

iskola első osztályába, ahol Endre Gábor és Samu-Szűcs 

Krisztina tanítók várták Őket. Ezen a napon játékos 

formában az óvodások az iskolásokkal közösen az iskolai 

élet mindennapjaival ismerkedhettek meg. Köszönjük az 

élményekben gazdag óralátogatást a tanítóknak. 

 2019. március 14-én emlékeztünk meg a bölcsődésekkel és 

óvodásokkal közösen a Nemzeti Ünnepünkről. Minden 

csoport, még a bölcsisek is kisétáltak a parkba a Petőfi 

szoborhoz, ahol elhelyeztük a közösen készített nemzeti 

színű madárkákat, tulipánokat és virágokat. 

 2019. március 19-én a hagyományok szerint 

Jászszentlászlóra utaztunk a Nyuszi csoport néhány tagjával 

a „Szomszédoló”-ra, ahol több óvoda gyermekei 

„dramatikus” játékot adtak elő. Köszönjük a segítségnyújtást 

a busszal történő utaztatásban a fenntartónknak, és Kovács 

Balázsnak a biztonságos utazást. 

 2019. március 20-án a bölcsőde zárva tartott, mivel a 

kisgyermeknevelők továbbképzésen vettek részt. Köszönjük 

a Szülőknek a megértésüket.  

 2019. március 21-én Dr. Horváth-Rekedt Gréta rendőr 

főhadnagy előadásában tanulságos történeteket adott elő 

„Csíntalan Csilla”, hogy „Hogyan viselkedjünk idegen 

emberekkel?”  

Az előadás előtt a gyermekeknek lehetőségük volt az óvoda 

udvarán álló rendőrautóval és a két kedves helyi rendőr 

bácsival megismerkedni. A végén közös éneklésben vettek 

részt a gyermekek, gitárkísérettel. Köszönjük a tartalmas és 

hasznos tanácsokat. 

 2019. március 22-23-24-én, Bugacon megszervezett 

„Adrenalin Kupa” alkalmából az óvodásoknak lehetősége 

volt rajzokat készíteni” Rally Bugacon” címmel. Örömmel 

készültek el az alkotások, melyekből kiállítást rendeztek. A 

szervezők csoportonként pénzjutalomban részesítették az 

óvodát, amely összeget a helyszínen az óvó nénik és a 

gyermekek vettek át. Az összeget a gyermekek javára 

fordítjuk. Köszönjük a lehetőséget és a támogatást!  

Köszönjük a segítséget azoknak a Szülőknek, akik otthon 

közösen készítették el a rajzot a gyermekükkel és eljöttek a 

díjátadásra. 

 2019. március 26-án a „Mini Manó Színház” előadásában 

láthattuk a „Csoda szörpös, csuda tavam” című interaktív 

előadást. Ezúton szeretnénk megköszönni a Szülői Közösség 

anyagi támogatását. 

 2019. március 22-én a Víz Világnapja alkalmából pályázati 

lehetőségünk volt. Éltünk a lehetőséggel és beneveztünk a 

Happy-hét pályázat két témakörébe. Egyik „Fotópályázat 

pedagógusoknak” a másik a „Dalátírás” volt. 

 Márciusba elkezdődött az udvarunkon lévő ”Zsibongó” 

felújítása, EFOP pályázatnak köszönhetően. A munkálatok 

nagy örömünkre gyorsan haladnak és hamarosan birtokba 

vehetik a gyermekek a felújított „Zsibongót”. 

 A gyermekekkel együtt minden nap kíváncsian 

figyelemmel kísérjük a változásokat. 

Mindenkinek  

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánnak  

az Óvoda és Bölcsőde dolgozói. 

 Beharangozó 

2019. április 26-án tartjuk hagyományainkhoz híven a 

Szent-György napi vásárt, melyre a falu apraját és nagyját 

szeretettel várjuk. 

 

ÉRTESÍTÉS 

 

Kedves Szülők! 
 

Szeretettel várjuk a bugaci Rigó József ÁMK 

óvodájába és bölcsődéjébe a gyermekeket a 

2019/2020-as nevelési évre 

Beiratkozás helye és ideje: 

Bugac, Béke u. 13. 

2019. május 9-én és 10-én 8.00-17.00 óráig 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 8.§ 

(2) bek. alapján: A gyermek abban az évben, amelynek 

augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, köteles 

megkezdeni az óvodai jogviszonyát.  

A bölcsődei ellátásra húsz hetes kortól jogosult a 

gyermek. 

Az óvodai-bölcsődei beiratkozáshoz szükséges: 

- a szülő személyi igazolványa 

- a gyermek személyének azonosítására alkalmas 

dokumentum (születési anyakönyvi kivonat), TAJ-

kártya 

- a szülő és a gyermek lakcímkártyája, tartózkodási 

helyét igazoló dokumentuma 

- nem magyar állampolgárságú szülők/gyermekek 

tartózkodási jogcímét igazoló dokumentuma 

- valamint a bölcsődébe való beiratkozás feltétele a 

munkáltatói igazolás, amelyet a bölcsődei 

igénybevétel kezdete előtt szükséges bemutatni. 

Endre Edit 

ÁMK intézményvezető 

BEHARANGOZÓ 

Idén ismét megrendezésre kerül az 

Alsómonostori Családi nap. 

    2019. május 18-án (szombat) 

Részletes program a későbbiekben  

megjelenő plakáton. 

 

Mindenkit sok szeretettel várunk!  



KÖNYVTÁR - TÁJÉKOZTATÓ 

 

Nyitva tartás:      Hétfő: szünnap 

                                Kedd: 13-17 

Szerda: 8-12, 13-17 

                                Csütörtök: 13-17 

                                Péntek: 13-17 

                                Szombat: 8-12 

Kérjük mindazokat, akiknél lejárt kölcsönzési idejű 

könyvtári könyv van, hozzák vissza a Könyvtárba! Nem baj, 

ha már régen lejárt, mottónk: 

„Ne ülj rajta, hozd vissza! Lehet, hogy más szívesen 

olvassa!”A könyvtári állomány településünk közös 

kulturális kincse, óvjuk együtt! 

 

Új olvasójegyek érkeztek a legkisebbek számára! 

Babaolvasójegyet kap minden 3 év alatti ifjú "olvasónk", és 

az ovisokat is szép színes olvasójegyek várják! A 

babaolvasójegy mellé a legkisebbeknek egy kis ajándékkal 

is kedveskedünk! 

 

Beharangozó: 

Híres nyuszik a Könyvtárban! 
Húsvét előtt híres nyuszik bújnak el a Könyvtárban. 

Bebarangolva a Könyvtárat, mindet meg kell találni és a 

hozzájuk kapcsolódó kérdéseket megválaszolni! A helyes 

megfejtők között húsvéti mesekönyveket sorsolunk ki.  

Húsvéti DIY program felnőtteknek, azaz öltöztessük 

otthonunkat ünnepi díszbe!  
Amit készítünk: zsákvászon zászlógirland stencil és 

transzfer technikával vintage stílusban. 

Ha értékeli a kézműves dekorációkat, de a mindennapi 

rohanó élet feladatai mellett nem jut idő az elkészítésre, 

várjuk a Könyvtárban április 10-től nyitvatartási időben! Mi 

kitaláltuk, előkészültünk, szánjon rá egy órát, hogy 

elkészítse. (Előzetes egyeztetés: 70/382-0544-es 

telefonszámon.) 

MESEKIÁLLÍTÁS-CSALÁDI PROGRAM A 

KÖNYVTÁRBAN! 
2019. április 29-május 5. között Mesekiállítás keretében 

találkozhatnak Csukás István hőseivel! 

Szívesen megcsodálná életnagyságban Süsüt, az egyfejű 

sárkányt, a Nagy Ho-Ho-Ho Horgászt, Mirr-Murr Kandúrt, 

Sebaj Tóbiást, Pom Pomot, vagy Gombóc Artúrt? 

Megteheti! Várjuk a családokat április 29-május 5. között a 

Könyvtárba, ahol a kiállítás mellett kézműves 

foglalkozással, mese-totóval és sok szép kölcsönözhető 

könyvvel készülünk! A program a „Futóhomok” Ifjúsági 

Egyesület támogatásával valósul meg. A kiállítás ideje alatt 

a felnőtt könyvek kölcsönzése és az informatikai eszközök 

használata korlátozottan lesz elérhető. Részletek hamarosan! 

 

Programjainkról részletesen a www.bugac.hu oldalon, a 
Könyvtár facebook oldalán illetve plakátokon olvashatnak 

hamarosan! 

 

Várjuk régi és új olvasóinkat a Könyvtárba! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszöntő: Szabó László polgármester 

Közreműködnek: 

Dr. Mészáros Gyula, Herbály Jánosné, Lesták Sándorné 
Németh Attiláné, Endre Gábor, Szűcs Jánosné 
Berta Józsefné, Bereczky Károly, Rigó József Általános 
Iskola versmondói, Bugaci Kálmán Lajos Népdalkör és 
Citerazenekar 
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SOHA NEM LÁTOTT SIKEREKET ÉRTEK EL A 

GYERMEKEK A BUGAC KUPÁKON  

BUGAC KUPA 2019 

1-2. osztály: 

I. Bugac A /Gherghel Luca, Forgács Raul, Szemők-

Ócsai Márk, Gárdony Mira, Ónodi Emese, Deli 

Márton, Hajagos Marcell, Néma Gergő, Gárdony 

Máté, Latki Levente/ 

II. Jakabszállás 

III. Tiszaalpár   

Legjobb hazai játékos: Gherghel Luca 

Legjobb játékos: Deli Márton 

3-4. osztály: 

I. Bugac A /Fehér Benedek, Cseri Bence, Kovács 

Brigitta, Bónus Fanni, Győri Tivadar, Petrovics 

Máté, Fülöp Adorján, Kertész Dávid, Juhász 

Benedek, Kullai Áron/ 

II. Nyárlőrinc 

III. Lajosmizse 

Legjobb hazai játékos /Bugac B/: Miklósi Bence 

Gólkirály: Kertész Dávid 

Alsós leány: 

I. Bugac A /Tajti Bianka, Gárdony Mira, Bónus Lilla, 

Ónodi Emese, Cseh Petra, Kovács Emma, Ferenczi 

Sára/ 

II. Izsák 

III. Fülöpszállás 

Legjobb hazai játékos /Bugac B/: Bajusz Melánia 

Gólkirály: Kovács Emma 

5-6. osztály: 

I. Lajosmizse  

II. Bugac A /Gyóni Csaba, Pallagi Vanda, Baranyi 

Réka, Tóth Bence, Tóth Arnold, Kertész Dávid, 

Fülöp Adorján, Petrovics Dominik, Fekete Róbert/ 

III. Izsák 

Legjobb hazai játékos: Petrovics Dominik 

Legjobb játékos: Pallagi Vanda 

7-8. osztály: 

I. Tiszaalpár  

II. Bugac /Gyóni Csaba, Ország Győző, Petrovics 

Dominik, Szász János, Hunyadi György, Tajti 

Bence, Bónus Balázs, Vakulya Viktor, Tóth Bence/ 

III. Izsák 

Legjobb hazai játékos: Bónus Balázs 

Gólkirály: Vakulya Viktor 

 

Felsős leány: 

I. Szentkirály  

II. Bugac /Milóczki Lilla, Pallagi Vanda, Baranyi Réka, 

Bónus Fanni, Kovács Brigitta, Ferenczi Sára, Kovács 

Emma, Hajagos Boglárka/ 

III. Kerekegyháza 

Legjobb hazai játékos /Bugac B/: Papp Anna 

Legjobb játékos: Bónus Fanni 

Jakabszállási kupa 2019. január, 1-2. osztály 

I. Kecskemét  

II. Lajosmizse  

III. Bugac /Gherghel Luca, Néma Gergő, Deli Márton, 

Gárdony Mira, Ónodi Emese, Bónus Bence, Latki 

Levente, Kelemen Bence, Tajti Bianka, Gárdony 

Máté/ 

Jakabszállási kupa 2019. február 3-4. osztály 

I. Bugac /Hajagos Boglárka, Bónus Fanni, Ferenczi Sára, 

Kovács Brigitta, Fülöp Adorján, Juhász Benedek, Cseri 

Bence, Petrovics Máté, Győri Tivadar, Fehér Benedek/ 

II. Lajosmizse  

III. Kecskemét 

Legjobb kapus: Fehér Benedek 

Csikós József Emléktorna U11 

I. Kiskőrös 

II. Bugac /Ferenczi Sára, Bónus Fanni, Hajagos Boglárka, 

Cseri Bence, Kertész Dávid, Fülöp Adorján, Győri 

Tivadar, Juhász Benedek, Petrovics Máté, Fehér 

Benedek/ 

III. Szentes 

Különdíjas: Petrovics Máté 

FELNŐTT LABDARÚGÓ HÍREK 

Bálint Lajos Emléktorna /felnőtt torna/ 

I. Kicsi Manó 

II. Bajnokok 

III. Monopol 

Gólkirály: Szabó Norbert 

Legjobb játékos: Víg Tamás 

Legjobb kapus: Kertész Dániel 

A rendezést köszönjük Bálint Ernőnek! 

Megye III Északi felnőtt bajnokság március 9-én 

kezdődött, melynek az első 4 fordulója a kiskunfélegyházi 

Vasutas sporttelepen volt. Az 5. fordulótól kezdve minden 

mérkőzést hazai pályán fog játszani a csapatunk. Április 6-

án a felújított bugaci sportpályán játszott a bajnokság I. 

helyén álló csapatunk a Jakabszállási BLC csapata ellen, 

ahol 7:1-re győztünk. A következő mérkőzés április 13. 

/szombat/ Orgovány csapata ellen. 


