
 

 

 

 

 

TISZTELT BUGACI ÉS 

BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 

EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT AZ 1848-AS 

FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 

HŐSEIRE! 

 

 

Program 

15.00  Ünnepi megemlékezés, koszorúzás a       

Petőfi szobornál 

Közreműködnek: az iskola kórusa, az általános 

iskolás gyerekek, Lesták Sándorné, a Kálmán 

Lajos Népdalkör és Citerazenekar 

majd ezt követően 

16.00 Bugaci Gitáregyüttes koncert a 

Művelődési Házban 

A Gitáregyüttes tagjai gyönyörű hangjukkal, 
zenéjükkel, a ’márciusi ifjak’ dalaival segítenek 
megemlékezni hőseinkről, a 48-as 
eseményekről!   

Várunk Mindenkit nagyon sok szeretettel! 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADÓ 1% 

FELAJÁNLÁSRÓL 

Regisztrált SZJA 1%-os kedvezményezettek civil 

szervezeteink közül: 

Adószám Kedvezményezett neve 

 

18365218-1-03 

Abonyi Imre Fogathajtó 

és Lovas Sport 

Egyesület 

 

18353994-1-03 

Bugaci Futóhomok 

Ifjúsági Egyesület 

 

18353509-1-03 

Bugaci Óvodás és 

Általános Iskoláskorú 

Gyermekekért Alapítvány 

 

18349898-1-03 

Nagycsaládosok Bugaci 

Egyesülete 

 

 

 

 

 

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM  

BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 

Bács-Kiskun megye területén lévő erdőkre 

és fásításokra, valamint ezek határaitól 

számított kétszáz méteren belüli területre, 

2019. február 25-től általános tűzgyújtási 

tilalom van érvényben. 

Tilos a tűzgyújtás a kijelölt tűzrakó helyeken, 

valamint a közút és vasút menti fásításokban, 

továbbá a parlag- és gazégetés is. Az erdőben 

kirándulók, a mezőgazdasági területeken 

dolgozók, a közúton és vasúton utazók 

fokozottan figyeljenek arra, hogy égő 

cigarettacsikket és dohányneműt ne dobjanak 

el, azt minden esetben oltsák el. 

A tűzvédelmi korlátozások megszegése 

bírsággal sújtható, amely – az okozott károk 

megtérítésén felül – az előidézett káresettől 

függően 20 ezer forinttól 3 millió forintig is 

terjedhet. 

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 

Tájékoztatom az érintett választásra jogosult 

lakosokat, hogy a Bugac 003. számú 

szavazókört (Balogh Zsigmond tanyája) 

megszüntettem és egyben összevonásra került 

az alsómonostori szavazókörrel. 

Akik eddig a Balogh Zsigmond tanyája 

szavazókörben szavaztak a következő 

választástól (Európai Uniós választás 

2019.05.26.) az Alsomonostori szavazókörben 

tehetik ezt meg. Minden választójogosult 

értesítést kap az esedékes választás előtt a 

számára kijelölt szavazókör helyéről/címéről. 

A mozgásukban akadályozottak továbbra is 

kérhetnek mozgóurnát szavazójoguk 

gyakorlásához. 

      Mayer Ferenc jegyző/HVI vezető 



TÉLI REZSICSÖKKENTÉS 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a téli 

rezsicsökkentés keretében kapott 12.000,- Ft-os 

támogatást az önkormányzatoknak 2019. 

december 31-ig kell az érintettek részére 

biztosítani. Ez természetbeni formában fog 

megtörténni, azon tüzelőanyag fajtában, 

amelyet a kedvezményezett igényelt. A 

tüzelőanyagot mindenki az önkormányzat által 

kibocsátott utalvány ellenében veheti majd át 

attól a vállalkozástól, akivel az önkormányzat 

szerződést köt ennek biztosítására.  

A vállalkozás kiválasztása pályázat útján 

történik majd, ennek lebonyolítása folyamatban 

van.  

A lakosságot a későbbiekben tájékoztatni 

fogjuk az utalvány és a tüzelőanyag átvételének 

helyéről és idejéről.  

Mayer Ferenc jegyző 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

Tisztelt Lakosság! 

Értesítjük Önöket, hogy az idei helyi adók 

(magánszemélyek kommunális adója, helyi 

iparűzési adó, idegenforgalmi adó, 

gépjárműadó) I. félévi fizetési határideje 

2019.03.15 lenne, de mivel a határidő napja 

ünnepnap, így ez módosul 2019. március 18-

ra. A fizetési értesítők a jövő hét folyamán 

kézbesítésre kerülnek! 

Kedves Szülők és Gyermekek! 

Baba- és gyermekruha börzét tartunk 

     2019. február 28-án (csütörtök), 

                    1530-18 óráig, 

            a Védőnői Szolgálatnál! 

 

Használt, de még jó állapotú ruhák közül lehet 

válogatni 0-18 éves korosztályig,  

és cserébe csak egy aláírást kérünk!  

 

 

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Védőnői 

Szolgálat, a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 

és a 

Szociális Szolgáltató Központ munkatársai! 

 

 

Mindenkinek mást jelent 

Az idő múlása hűséges társ a hazafelé 

vezető úton, s mi hisszük, hogy minden 

életszakasznak megvannak a saját 

értékei. Ezekre az értékekre építve 

találkozunk minden hó első péntekjén. 

Tudjuk, hogy milyen szűk a lakás, ha csak a 

falaknak teszünk fel kérdéseket és nincs válasz 

semmire. Ez az üresség telik meg élettel. 

Minden alkalommal ünnepelünk és hálát 

adunk, hogy élünk. Van egy közösség, ahová 

tartozunk, ahol sokat tehetünk azért, hogy se a 

szellemünk, se a testünk ne legyen erőtlen, s a 

korral járó „már felesleges teher vagyok” érzés 

ne tudjon gyökeret verni a lelkünkben. 

Hinni tudunk abban, hogy nincs semmi baj az 

idős korral, hisz ezek az évek életünk egyik 

legszebb időszakává válhatnak, ha úgy 

tekintünk rájuk, mint Isten ajándékára. 

Pihenésre kaptunk időt miután munkánk javát 

már elvégeztük. 

Ha megtaláljuk helyünket egy-egy 

közösségben, olyanná válunk, mint a 

Szaharában éjjel nyíló óriáskaktusz. 

Naplemente után teszünk bizonyságot, hogyan 

adhat a mi korosztályunk erőt és hitet a 

nehézségek leküzdésében. Rajtunk is múlik, 

hogy az öröktörvényű öregedés ne rettenetet 

keltsen a fiatalokban. A lelket simogató csend 

erejével szeressük és bátorítsuk őket a 

problémák elviselésében. 

Az eltelt éveket 60-65-70-75. születésnapot 

megélt tagjainkat köszöntjük, és meghatóan 

szép ünnepi hangulatban a 80. évét megélt 

Jolika nénit és Imre bácsit. Példaértékűek ezek 

a találkozók, hisz minden érdek nélkül 

összetartozunk.  

Ami igazán fontos az az, hogy mindez mit 

jelent nekünk, akik még a természet lágy ölén, 

Isten tenyerében kuporogva nőttünk emberré, 

hogyan látjuk a múlt tükrében a mai valónkat.  

Legyen hozzá erőnk még sok-sok éven át. 

              Lesták Sándorné 
                   klubvezető 

 



OVI-BÖLCSI HÍREK 

 A pályázatok által biztosított Zumba 

oktatásnak, olyan nagy sikere lett, hogy 

megszűnésével nagy igény volt a folytatása 

iránt. Ehhez szerencsére lehetőséget tudtunk 

biztosítani Bacsó Ildikónak köszönhetően. 

 A hagyomány szerint január 6-án 

Vízkeresztkor bontjuk le a Karácsonyfát, az 

idén az intézményben 7-én hétfőn a 

gyermekekkel együtt búcsúztunk el a közös 

Karácsonyfától. Ezúton is szeretnénk 

megköszönni a KEFAG Zrt. Bugaci 

Erdészetének a fenyőfát és Eőri Máténak a 

közreműködését.  

 2019. január 22-én intézményünkbe látogatott 

Barkóczi Titanilla, aki kutyás foglalkozást 

tartott csoportonként Nokedlivel, a terápiás 

kutyával. Megismertette a gyermekekkel, a 

kutyával való találkozás helyes viselkedési és 

magatartási formáit. A gyermekekre nagy 

hatással volt az ügyes és szófogadó kutyus. 

Nagy szeretettel várják vissza. 

 2019. február 8-án a Léghajó Színház 

előadásában a Farsangra hangolódás 

keretében a „Csizmás Kandúr” című előadást 

nézhettük meg, az idősek Otthona lakóival 

együtt. Az előadás mind a két korosztály 

számára vidám időtöltést jelentett. 

 2019. február 12-én tájékoztató jellegű Szülői 

értekezletet tartottunk az Óvodában és 

Bölcsődében, az elmúlt és a következő félév 

aktualitásairól és programjairól.  

 2019. március 1-jén tartjuk az Óvodában és a 

Bölcsődében a „Farsangi mulatságot”, 

melyen a fényképész is megörökíti a 

gyermekeket.  A Farsangunk zárásaként 

Barkóczi Titanillától „Az Állatok Farsangja” 
című előadást láthatjuk. Az előző évi pozitív 

tapasztalat alapján a gyermekek érdekében, 

idén is Szülők nélkül „űzzük el a telet”! 

 

Megértésüket köszönjük! 
 

Endre Edit 
ÁMK Intézményvezető 

KIRÁNDULÁS A BUSÓKHOZ! 

2019. március 03. /Farsangvasárnap/ 

    Mohács 

 

 

 

 

 

Indulás 8.00 órakor a 

Művelődési Ház elől! 

Érkezés a késő esti órákban 

A kirándulás ára: 3500 Ft/fő 

Kiránduljon velünk egy jót az ország 

leghíresebb télűző, tavaszköszöntő 

fesztiválján! 

A nap folyamán több mint 20 program váltja 

egymást. 

Egy kis ízelítő: 

 A busók csónakos átkelése a Dunán 

 Busófelvonulás 

 Farsangi koporsó vízre bocsátása 

 Máglyagyújtás 

 

A rendezvény ingyenesen látogatható! 

 

 

 

 

 

 

 

Jelentkezés és további információ: 

 

A Művelődési Háznál személyesen vagy a 

30/160-3214-es telefonszámon Borics 

Krisztinánál  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


