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TISZTELT BUGACI
BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK!
LOMTALANÍTÁS

Az FBH-NP Nonprofit KFT a korábban
megszokott előre ütemezett, település egész
területére vonatkozó egy meghatározott napon
történő lomtalanítás helyett évente 2 alkalommal –
azonban az ingatlantulajdonossal egyedileg előre
egyeztetett időpontban, annak megrendelését
követően - a háztartásban keletkezett lom
(feleslegessé
vált
használati
tárgyakat,
eszközöket, bútorokat) háztól történő elszállítását
kívánja biztosítani.
Az ügyfél lomtalanítási igényét a +36-20/246-3223
tudja jelezni az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit
Kft. munkatársa felé. Az egyeztetés folyamán
szükség lesz az ügyfél partnerazonosító számára,
mely a számlán megtalálható. A lom elszállításának
feltétele, hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen!
Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok
a korábban megszokottak szerint Pl. feleslegessé
vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. A
nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb
méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és
szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag
bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem
kerülnek elszállításra:


gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és
állati
hulladék,
építési,
bontási
hulladék, egyéb
mezőgazdasági,
ipari
hulladék;



elektromos, elektronikai készülékek (pl. TVkészülék, hűtőgép…);



veszélyes hulladékok, gumiabroncs;



heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási,
valamint
gazdálkodói-vállalkozói
tevékenységből származó hulladék.

FBH-NP Nonprofit KFT

TÁJÉKOZTATÓ A BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ
HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJÉRŐL
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az FBH-NP
Nonprofit KFT. továbbra is elszállítja a biológiailag
lebomló hulladékokat Bugac és Bugacpusztaháza
területén.
Kerti hulladék:
kötegelve, kévébe összekötve: faág, gally
Műanyag zsákban:
vágott fű-, virág, falevél
Udvari hulladék:
fűrészpor, faforgács, száraz szalma
Konyhai hulladék:
zöldség-, gyümölcsmaradványok, kávézacc, tojáshéj,
élelmiszer maradék
Év végéig az alábbi időpontokban Bugacon és
Bugacpusztaházán is!
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Kertészeti, állattartási feladatok ellátására keres
megbízható, magára és környezetére igényes
munkavállalót!
Ugyanitt szobaasszony kerestetik!
Hosszútávú munkalehetőség!
Érdeklődni az alábbi telefonszámon: 06/20-979-5822
KISKUNMAJSAI KISTÉRSÉGI
KEDVEZMÉNYES FÜRDŐKUPON
Bugac és Bugacpusztaháza Társult Önkormányzata és
a Jonathermál Zrt. több évre visszanyúló
partnerkapcsolatot
ápolnak
egymással!
Ezt
megköszönve a fürdő nagyvonalú ajándékkal
kedveskedik településünk lakosainak. Minden
háztartás a hírlevél mellé kap egy kedvezményes
fürdőkupont, melyet a benne meghatározott módon
tudnak felhasználni.

PARLAGFŰ - IRTÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL
ÉS KÖZTERÜLET RENDJÉRŐL
Köztudott, hogy a parlagfű
a szénanátha legfőbb kiváltója, a
legveszélyesebb allergének egyike.
Virágzása júliustól októberig tart.
Ezért 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 közösségi együttélés
alapvető szabályairól és ezen elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 9/2016.(XII.21.) ÖR.sz.
rendelet erre is kötelezi a telektulajdonosokat.
Sajnos a Béke utcában több telektulajdonos is elmulasztja
a fűkaszálási és tisztántartási munkák elvégzését,
előfordult az idén több alkalommal is, hogy a fűkaszálási
munkákat az Önkormányzati dolgozók végezték el.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amely telektulajdonos a
parlagfű irtását, vagy a telke előtti közterület fűkaszálásitisztántartási munkáit nem,- vagy csak részben végzi el,
szabálysértést követ el, mely eljárást a fent hivatkozott
számú rendelet előírásainak megfelelően a Polgármesteri
Hivatal jegyzője fogja lefolytatni.
A birság összege 150 000,-Ft, azaz –Egyszázötvenezer—forintig terjedhet.
Az erre vonatkozó ellenőrzéseket a Polgármesteri Hivatal
bejelentésre és Hivatalból folyamatosan végezni fogja.
A Közegészségügyi előírások betartásának, a falukép
szépítése, a településen átutazók és az idegenforgalmi
megítélések érdekében kérjük a lakosság összefogását.
Köszönettel:

Tóth Mihály
Szociális Szolgáltató Központ
6114 Bugac Béke u.4.
E-mail: szocszolgkp@gmail.com

Telefon: 06-76-372-512

Tisztelt Bugaci és Bugacpusztaházi Lakosok!
A Szociális Szolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti
Szolgálata közvetítő szerepet tölt be a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület által működő pályázatban.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
megváltozott munkaképességű személyek részére nyújt
segítséget elhelyezkedésük elősegítése érdekében.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
pályakezdőknek, munkanélkülieknek, gyes-ről, gyedről visszatérőknek kívánja az elhelyezkedését elősegíteni.
Részletekről a Polgármesteri Hivatalban és a Szociális
Szolgáltató Központban elhelyezett szórólapokon
tájékozódhat.
Várjuk érdeklődését!
Tisztelettel: Rádiné Tabi Anita

intézményvezető

FELHÍVÁS
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
A
Népegészségügyi
program
keretében
a
veszélyeztetett női lakosság emlőszűrő vizsgálata
tovább folytatódik.
Mindazok a 45-65 éves korú nők meghívó levelet
kapnak, akik 2 éven belül emlőszűrő vizsgálaton nem
vettek részt, vagy az első megszólítás alkalmával távol
maradtak.
Meghívólevél felmutatásával a vizsgálat ingyenes,
háziorvosi beutalóra nincs szükség. Az útiköltség
utólag visszaigényelhető, utazási utalványt a
szűrőállomáson lehet kérni.
A bugaci nők legközelebb 2018. június 29-re kapnak
meghívót.
A vizsgálat helye:
Kecskemét, Nyíri út 38. II.em.
Megyei Kórház MaMMa Eü.Rt.
Tel: 76/504-819; 482-115
A szűrővizsgálat ütemezésével kapcsolatban felmerülő
kérdésekben vezető operátor készséggel szolgáltat
további információt a 76/482-115 telefonszámon.
Akinek a meghívó levélben jelzett időpontban nincs
módja a szűrővizsgálaton megjelenni a fent megadott
telefonszámon új időpontot kérhet.
Akinek a vizsgálat helyszínére való eljutás problémát
okoz, az jelezheti Péter-Szabó Anna védőnőnél a
70/850-83-52-es telefonszámon.
Az időben felfedezett emlődaganat jó eséllyel
gyógyítható!
Éljen a felkínált lehetőséggel!
KÖSZÖNET
Köszönöm VALAKINEK az okirataim visszajuttatását.
Kívánom, ha gondja támad önnek is legyen
lelkiismeretes, segítő embertársa.
Lesták Sándorné

KÖSZÖNET NYÍLVÁNÍTÁS
Hálával és tisztelettel köszönjük mindazoknak, akik
Szemerédy Ferencné Erzsike néni temetésén
megjelentek, emléke előtt koszorúval, virággal
tisztelegtek. Egyben köszönjük a sok-sok egyéni
részvétnyilvánítást, amellyel mély fájdalmunkat,
gyászunkat enyhíteni igyekeztek.

Szabó Lászlóné és családja
KÖSZÖNET
A gyászoló család ezúton fejezi ki háláját és köszönetét
a Szociális Szolgáltató Központ dolgozóinak, hogy
2018.05.26-án elhunyt Némedi- Varga Sándorné
Marika néni életének utolsó szakaszában egy
közösségként szeretettel gondját viselték a
hétköznapokban.

Iskolahírek: programjaink, eredményeink
- Horváth- Rekedt Gréta a rendőrkapitányság
„Szabadítsátok ki Gordont!” című interaktív játékával a
7., 8. osztályosok körében a kirekesztés, bullying, lelki
bántalmazás témában tartott interaktív foglalkozást.

Gratulálunk minden diáknak, felkészítőnek- a részletes
eredményekről a következő hírlevélben számolunk be.
KÖSZÖNET:
Iskolánkban
papírgyűjtés
zajlott.
Köszönjük
mindenkinek, aki hozzájárult az eredményes gyűjtéshez.

- A Katona József Színházban egy ingyenes előadáson
jártak tanulóink- Köszönjük a Szociális Szolgáltató
Központ segítségét, a gyerekek kíséretét!

Külön köszönet a Hársfa boltnak a sok-sok, számunkra az
év
folyamán
összegyűjtött
és
ideszállított
papírhulladékért!

- A bugacpusztaházi majálison Scholtz Brigitta tartott a
gyerekeknek kézműves foglalkozást

AKTUÁLIS- a tanév végének fontos állomásai:
június 15. osztályozó értekezletek
június 15. utolsó tanítási nap
június 16. 10:00 BALLAGÁS
június 21. 16:00 tanévzáró értekezlet

- Májusban több mérést is írtak diákjaink: a 6. osztályosok
természettudományos kiegészítő mérést, a 6., 8.
osztályosok a nyelvi kompetenciamérést, illetve a
matematika és szövegértés kompetencia feladatlapokat.
- Május 7-11-ig tartották az osztályok az anyák napi
ünnepségeket
- Május 12-én az Abonyi Fogathajtó Fesztiválon
kollégáink a kézműves sátorban várták a gyerekeket:
Köszönjük Juhász Máriának, Fekete Katalinnak a
tervezést, előkészületeket, Szabóné Tarjányi Máriának,
Kázmér Klárának, Pappné Németh Gabriellának a
segítséget!
- Május 25-én tartottuk a gyermeknapot, amely a „Menő
menzák” pályázatnak köszönhetően igen tartalmasra
sikerült. Köszönjük a szervezést, a sok munkát
Bozorádiné Deli Klárának, Borbola Józsefnének, Fekete
Katalinnak, Juhász Máriának, Scholtz Brigittának.
Köszönjük a rendőrségnek, a polgárőrségnek a
felügyeletet, a résztvevő szülőknek a sok segítséget, Tholt
Janinak, hogy ismét velünk volt ezen a napon, a digitális
alapú akadályversenyt idén ismét Endre Gábor és Szűcs
Tibor állították össze. A Táltos Lovaspanzió biztosította a
helyszínt a rendezvénynek, dolgozói segítségünkre
voltak- köszönjük szépen!
- A „Menő menzák” pályázatának köszönhetően
folyamatos, egészséges életmódra ösztönző programok
zajlanak iskolánkban: előadások, kóstoltatások, vitaminórák, salátakészítés, tankert gondozása, betakarítás…A
nyáron megkezdődik az étkező felújítása is.
- „A bugaci kincsesláda” című önkormányzati
pályázatnak köszönhetően májusban három témanapot
(„Puszta-túra”) tartottunk, amikor 7 környező iskola
diákjainak mutattuk meg a pusztát. Köszönjük a
Kiskunsági Nemzeti Parknak a támogatást, a Karikás
csárda dolgozóinak a kifogástalan szolgáltatást- minden
hozzánk érkező vendég (420 gyermek és kísérőik) jól
érezte magát!
- Június 4-én a nemzeti összetartozás napját a 7.
osztályosok rádióműsorával ünnepeltük.
- Májusban, júniusban folyamatosan zajlanak
kirándulások, köszönjük az osztályfőnököknek
szervezést, a szülőknek a támogatást!

a
a

Április-május hónapban sok kiváló eredményt értek el
tanulóink tanulmányi és sportversenyeken.

június 22. 18:00 TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLY
június 18-22. EFOP 3.3.5. Közösségi foglalkozás
(TÁBOR) 1.,2. osztály
június 18-22. "A bugaci kincsesláda"-EFOP3.3.2
Önkormányzati tábor 3., 5. osztály
június 25-29. EFOP 3.3.5. Közösségi foglalkozás
(TÁBOR) 4.,6. osztály
június 25-29. A bugaci kincsesláda"-EFOP3.3.2
Önkormányzati tábor 5., 7. osztály
Iskola vezetősége

OVI-BÖLCSI HÍREK
Május 9-én a középső és nagycsoportosok CsongrádBokroson a „Vadnyugati Városban” vettek részt egy
egész napos kiránduláson, a Szülői Közösség anyagi
támogatásával, melyet ezúton is köszönünk. Sok
élménnyel tértünk haza a buszos kirándulásról.
Május 15-16-án megtörténtek az óvodai és bölcsődei
beiratkozások a 2018-19-es tanévre.
Május 24-én az óvoda udvarán a gyermekek
megismerkedhettek a tűzoltó autóval és annak
fontosságával. Köszönjük Kósa Istvánnak az élmény dús
ismertetést.
Május 25-én megtartottuk az óvodában és bölcsődében a
Gyermeknapot, melyet az Alapítványunk támogatott.
Ezen a napon ugráló várral, bűvészműsorral
kedveskedtünk a gyermekeknek. A délelőtt folyamán a
gyermekek többféle ízesítésű palacsintát ehettek a Szülői
Közösség jóvoltából. Köszönjük Nekik!
Május 31-én a bölcsődében tartottuk meg az évzárót, ahol
lehetőség volt arcfestésre, barkácsolásra, csemegézésre.
Meglepetés volt az ugráló vár, amely sok mosolyt csalt a
kis arcokra. Délután folyamán a kiscsoportosok is igénybe
vehették szüleikkel az ugráló várat.
Június 1-jén a középső és nagycsoportban megtartottuk a
tanévzáró ünnepséget, majd a nagycsoportosok egy
kedves, megható műsorral elbúcsúztak óvodájuktól, óvó
nénijüktől és dajka nénijüktől.
Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy az intézmény
2018 július 2-tól július 20-ig zárva tart. Nyitás 2018
július 23-án.
Megértésüket köszönjük!
A nyárra mindenkinek jó pihenést és kikapcsolódást
kívánnak az Óvoda- Bölcsőde dolgozói!
Endre Edit
Intézményvezető

TÁJÉKOZTATÁS
A Cor@net Távközlési Zrt., a Bugac belterületén elérhető
internet szolgáltatója ezúton tájékoztatja kedves
Ügyfeleit, hogy a Bugac belterületén elérhető vezetékes
internet-hozzáférési szolgáltatást
2018. július 15-i hatállyal megszünteti.
A szolgáltatások megszűnése egyúttal az Ügyfelek és a
Társaság között fennálló előfizetői szerződés
megszűnését is eredményezi, a szerződésfelmondásra
irányuló levelet tértivevényes formában postázták az
Ügyfelek számára.
Elérhetőségek:
Postacím: 1775 Budapest, Pf.: 11.
E-mail.: ugyfelszolgalat@coranet.hu
Tel.: 061-487-9900
******************************************
Vezetékes telefonnal rendelkezők a szolgáltatójuknál,
illetve bármely telefontársaságnál tudnak érdeklődni
internetszolgáltatással kapcsolatban.
Mobilinternet szolgáltatással évek óta jelen van Bugacon,
Bugacpusztaházán és Alsómonostoron a 3LAN Kft.
Díjszabásaikról részletes információ az alábbi
elérhetőségeken.
3LAN Kft. /6000 Kecskemét, Szolnoki út 1./
Tel.: +36 76-580-580
E-mail: net@3lan.hu
web: www.3lan.hu

Csodaszép Magyarország
Honismereti kiránduláson vettünk részt 2018. május
24-én a Futóhomok Ifjúsági Egyesület /Tóth Mariann/
nyertes pályázatából a civilszervezeteknek adható
támogatást is igénybe véve. Köszönjük a klub nevében.
Veszprém – a történelmi óváros remekműveit és a
lenyűgöző kilátást csodáltuk első megállónknál. A
Várhegy csaknem 1000 évet átívelő emlékeit őrzi a
Várnegyed végén István király és Gizella királyné
szobra. Mintha azt figyelnék, miként gazdálkodik az
utókor a ráhagyott örökséggel.
Herend a porcelán birodalma. 1851-es világkiállításon
felzárkózva az akkor még egyedülálló kínai
porcelánhoz világhírűvé tette Herend nevét.

Keszthely a múzeumok városa. Egy egész napot betöltő
látnivalóval várja a turisták ezreit. Mi a Festetics
kastélyt és könyvtárat néztük meg, mely az ország
harmadik legnagyobb és legjobb állapotban
fennmaradt kastélya.
Tihany a Balaton ékszerdoboza. A természet alkotta
értékek /visszhang, gejzírkúpok, panoráma…/ és ember
által készített remekmű az Apátság, nem csupán
művészeti emlék, hanem messziről jövő figyelmeztető jel
is. Őrizzük természeti értékeinket és őseink
felbecsülhetetlen hagyományát. „Béke az érkezőnek,
áldás a távozónak”. Az Apátság szerzeteseinek csodálatos
gondolatával indultunk haza a nap folyamán látott értékek
és szépség élményével gazdagodva.
Újabb bizonyságtétel volt ez a nap arra, hogy csodaszép
Magyarország és arra, hogy áldás és erő van az
összhangban, ami egy percre sem hagyta el a csoportot.
Köszönöm minden résztvevőnek. Köszönjük Kovács
Balázs és társa, Gábor sofőröknek, valamint Kulcsárné
Németh Mariann munkáját programunk sikeres
megvalósításában.

Lesták Sándorné
klubvezető
Turi és filléres könyvvásár
Időpont: 2018. június 8. (péntek) 16.00 óra
Helyszín: Bugacpusztaháza Könyvtár és IKSZT
Válogasson kedvére és legyen vendégünk egy csésze
kávéra vagy egy frissítő limonádéra!
A kecskeméti Medina Adományboltból érkezett női,
férfi és gyermekruhákkal várjuk Önöket!
A vásár során befolyt összeggel a
Fénypillangó Kulturális Egyesületet támogatja.

Falunapi beharangozó /Június 30./
A következő versenyekre várjuk a jelentkezőket!!!
Főzőverseny:
Idén TERÍTÉKEN A BAROMFIUDVAR ÉKE!
Kakaspörkölt készítésével lehet nevezni. Minden
nevező 1 kakast kap ajándékba! Aki szeretne még
hozzá rendelni, június 22-ig (péntekig) megteheti, de
otthonról hozott alapanyagból is főzhet.
Nevezni, vagy versenyen kívüli főzésre jelentkezni
Borics Krisztinánál 0670/3740028-as telefonszámon
vagy a Művelődési Háznál (76/575-498) személyesen
június 22-én 19:00 óráig lehet. Az első 30 fő
jelentkezését tudjuk elfogadni.
Strandfoci verseny:
Várjuk a lelkes focisták jelentkezését, kortól és nemtől
függetlenül!! A versenyre 4+1 fős csapatok (+
csapatonként minimum két tartalék játékos) nevezését
várjuk június 27-ig a Művelődési Háznál (Tel.:76/575498) vagy Borics Krisztinánál (70/374 0028) az első 8
csapat nevezését fogadjuk el/.
Sakkverseny:
Egy kis agytornára hívjuk a sakk kedvelőket! Alsó,felső tagozatos és felnőtt kategóriában. Érdeklődni:
Körmendi
Etelkánál
lehet,
30/3649519-es
telefonszámon!

