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TISZTELT BUGACI
BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK!

**************************************************

ŐSÖK NAPJA 2017

ŐSÖK NAPJA, ŐSTERMELŐKNEK!

TISZTELT LAKOSSÁG!

Nap mint nap tapasztaljuk a segítő szándékot a helyiek
részéről. Nélkülük évről - évre nem jöhetett volna létre, s
most is szegényebb lenne a magyar törzsi gyűlés.
Szeretnénk viszonozni a sok önzetlen támogatást és
felajánlást, ezért – viszonzásul – ezen az ünnepen
lehetőséget
teremtünk
azon
helyi,
bugaci
és
bugacpusztaházi őstermelőknek, kézműveseknek, akik
hagyományos technológiával állítják elő termékeiket,
zöldséget, gyümölcsöt, mézet, tovább feldolgozott
élelmiszert (tésztát, lekvárt, befőttet, savanyúságot,
fűszereket), hogy minél szélesebb körben megismertessék
áruikat. Azoknak a bugaci és bugacpusztaházi termelőknek,
akik igazoltan saját termékeiket árusítják - a vásározókra
vonatkozó szabályok betartása mellett - ingyenesen
biztosítunk árusító helyet. A kézműves vásárban kiállítani
és
árusítani
szándékozók
részére
felhívás
a
kurultaj.hu/vasarozoknak/ honlapon elérhető.

2017. augusztus 11. és 13. között ismét Bugac településen
kerül
megrendezésre
a
ŐSÖK
NAPJA.
Várjuk azoknak az önkénteseknek a jelentkezését, akik
társadalmi munkával szeretnének részt venni a rendezvény
sikeres lebonyolításában. Az elmúlt évekhez hasonlóan a
parkolókba várunk segítőket péntek délutánra,
szombatra és vasárnapra parkolójegyek árusítására.
Félnapos beosztásokkal összesen ötven embert várunk. Az
idei évben minden félnapos műszak teljesítéséért egy
ételjegyet és egy ajándékcsomagot adunk, megköszönve az
önkéntes
segítséget.
Jelentkezni
személyesen
a
Polgármesteri Hivatalban Csendesné Lajkó Gyöngyinél
vagy telefonon a 06-76/575-100 vagy a 06-70/463-9841
telefonszámokon.
Kérünk mindenkit, hogy lehetőség szerint legkésőbb
augusztus 7-ig jelentkezzen. A feladatok kiosztása
augusztus 9-én szerdán 18 órakor lesz a hivatalban.
Segítségüket előre is köszönjük!

Szabó László

Várjuk jelentkezésüket!
Bővebb információ, jelentkezés: a Polgármesteri
Hivatalban Csendesné Lajkó Gyöngyinél vagy telefonon a
06-76/575-100 vagy a 06-70/463-9841 telefonszámokon.

Szabó László

Véradás
Helyszín:

Értesítjük
a
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek szüleit, hogy a
gyermekekre járó egyszeri támogatás –
Erzsébet Utalvány formában (alapösszegben 6000,-Ft/
gyermek értékben, emelt összegben 6500,-Ft/gyermek annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a 1997. évi
XXXI. törvény 67/A. § szerinti hátrányos vagy
halmozottan
hátrányos
helyzete
és
rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a
gyámhatóság határozata van)
- kifizetése 2017. augusztus 30-31-én (szerda-csütörtök)
9-15 óráig a Polgármesteri Hivatalban a 12-es szobában
történik.

Művelődési Ház Bugac
Időpont:

2017. augusztus 04. /péntek/
9-12 óráig

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
lakáscélú támogatási kérelmek
benyújtási határideje:

2017. augusztus 31.
Bővebb információ – kérelem, nyomtatvány - a
polgármesteri hivatalban kérhető.

