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Bugac Nagyközségi Önkormányzat sikeresen 

pályázott a Belügyminisztérium pályázatán, ahol 

települési önkormányzatok nyerhettek 

támogatást, szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához.  

Bugac Nagyközségi Önkormányzata, 153 erdei 

m3 keménylombos tűzifa beszerzésére 2.914.650 

Ft támogatásban részesült. Az 

Önkormányzatoknak m3-enként 1.000, - Ft + 

ÁFA összegű önerőt kell biztosítania a tűzifa 

megvásárlásához, illetve a szállítási költség is az 

önkormányzatokat terheli.  

A támogatás igénylését a lakossági igényekhez 

igazítva előre hoztuk, így a kérelmeket 2021. 

október 29. napjáig lehet benyújtani a Bugaci 

Közös Önkormányzati Hivatalba. 

A tűzifa, a támogatási kérelmek elbírálása után 

kerül kiszállításra még az idei évben.  

A kérelem letölthető a www.bugac.hu oldalról, 

illetve személyesen kérhető az önkormányzati 

hivatal szociális ügyintézőjénél.  

Szabó László polgármester 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Főosztálya, mint hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező élelmiszerlánc-biztonsági hatóság, 

hivatalból eljárva meghoztam a következő 

határozatot:  

A veszettség elleni védekezés részletes 

szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM 

rendelet (továbbiakban: R.) 8. § (5) bekezdése 

alapján Baja, Bácsalmás, Jánoshalma, Kalocsa, 

Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kiskőrös és 

Kiskunfélegyháza Járásban 

21 napig, 2021. október 2 - 2021. október 22-ig 

EBZÁRLATOT ÉS LEGELTETÉSI 

TILALMAT RENDELEK EL. 

Az ebzárlat szabályai a R. 12. § alapján a 

következők: (2) Az ebzárlat tartama alatt - a (3)-

(4) bekezdésben felsorolt ebek kivételével 

a) tartási helyén minden kutyát és macskát 

elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell 

tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne 

érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák 

elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok 

onnan ki nem szökhetnek; 

b) kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és 

szájkosárral szabad kivinni; 

c) a település területéről kizárólag érvényes 

veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát 

vagy macskát és csak a hatósági állatorvos 

kedvező eredményű vizsgálata után és 

engedélyével szabad kivinni. 

(3) Az érvényes veszettség elleni védőoltással 

rendelkező a) vadászebek, b) a fegyveres erők és 

fegyveres testületek ebei, c) a katasztrófa-mentő 

ebek, d) a segítő és terápiás ebek, valamint a 

látássérült embereket vezető ebek rendeltetési 
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EBZÁRLAT ÉS LEGELTETÉSI 

TILALOM ELRENDELÉSE 
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céljuknak megfelelő használatuk idejére 

mentesek a (2) bekezdésben foglalt korlátozás 

alól. (5) Az ebzárlat alatt befogott kóbor 

húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni 

az ebzárlat időtartamára. Az állat hatósági 

megfigyelése az ebzárlat esetleges 

meghosszabbítása esetén sem tarthat kilencven 

napnál tovább. Amennyiben a kóborló eb vagy 

macska veszettség elleni oltottsága nem 

állapítható meg, és az állat befogása, illetve 

hatósági megfigyelése nem oldható meg 

biztonságosan, az állatot a járási hivatal 

határozatára járványügyi intézkedésként az 

állatvédelmi előírások megtartásával le kell ölni. 

(6) Az ebzárlat alatt húsevő állatok 

összevezetésével járó rendezvény nem tartható.A 

tilalom megsértőjével szemben élelmiszerlánc-

felügyeleti bírság kerülhet kiszabásra. Az 

Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért 

felelős államtitkára ÉFÁT/228/2021. számú 

ügyiratában a rókák veszettség elleni orális 

immunizálását – 2021. évi őszi kampányát– 

rendelte el. Bács-Kiskun Megyében a vakcinázás 

időpontja 2021. október 2. és október 9. között 

lesz. A R. 8. § (5) bekezdése szerint a vakcinázás 

kezdetétől számított huszonegy napig az érintett 

területeken ebzárlatot és legeltetési tilalmat kell 

elrendelni, ezért 2021. október 2. és október 22. 

között a rendelkező részben foglaltak szerint 

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltem el. 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Főosztálya 

 

2021. szeptember 24-én az Óvodában és 

Bölcsődében megtartottuk a Szüreti Mulatságot. 

Minden csoport bemutatta a saját maguk által 

készített madárijesztőjét, majd ezután 

kezdődhetett is a „szüreti forgatag”. A délelőttöt 

a Kölyökidő Alapítvány programjai színesítették. 

Mind e mellett lehetőségük nyílt megismerkedni 

a gyermekeknek a szőlőpréssel és 

gyümölcsdarálóval, ezzel is ápolva a 

hagyományokat. A jó hangulat hevében meg is 

éheztek a gyermekek, pogácsát és 

idénygyümölcsöket fogyaszthattak jóízűen. 

Köszönjük szépen az almafelajánlást Forgaciu 

Cristinának. A délelőtt folyamán fényképek is 

készültek, megörökítve a vidám hangulatot! 

2021. október 04-én tartottuk intézményünkben 

az Állatok Világnapját. Ez alkalomból az óvoda 

udvara és terasza különféle fajtájú, méretű kedves 

kis állatkákkal telt meg. A gyermekek sok 

élményhez juthattak és érdekes, hasznos 

információkkal gazdagodtak. 

Itt szeretnénk megköszönni: Ónodi Jánosnak a 

díszgalambokat, pintyeket; Molnár Tamásnak, 

hogy elhozta nekünk a trükköket is bemutató 

Véda kutyusát; Samu-Szűcs Lászlónak a 

barátságos kecskéket; Hajagos Józsefné 

Terikének a szakállas nyusziját; valamint a 

Bajusz családnak a különféle hüllőket, csincsillát, 

hörcsögöt és papagájokat! Intézményünk 

különféle kellékeket kapott felajánlásba a 

barkácsolásokhoz, melyet ezúton is köszönünk: 

Cseh Zoltánnak, Flóring Mira mamájának és a 

Rádóczi családnak! 

Újabb ajándékkal kedveskedtek az óvodának 

Sigrid Theile és Theile Karl-Heinz, köszönjük 

Nekik! 

Szeptembertől elindult a logopédiai fejlesztés, 

melyet Retkesné Androvicz Krisztina tart; a 

mozgásfejlesztést Hevérné Kis Anita és a 

kognitív fejlesztést dr. Gulyásné Juhász Ágota 

tartja. 

Az Oktatási Hivatal által előírt 1-es típusú 

diabétesszel élő gyermekek óvodákba történő 

ellátását támogató szakmai továbbképzésen 

intézményünkből Tóth Anita óvodatitkár vesz 

részt. 

OVI-BÖLCSI HÍREK 



Tájékoztatás! 

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy 

2021. 10. 18-án /hétfő/ áramszünet lesz, mely 

intézményünket is érinti. Ezen a napon az 

óvoda és bölcsőde zárva tart! 

Megértésüket és együttműködésüket 

köszönjük! 
 

Október hónapban lehetőség van a Kedves 

Szülőknek, hogy fogadóórán vegyenek részt az 

óvó nénikkel előre egyeztetett időpontok alapján, 

a jelenlegi veszélyhelyzet figyelembevételével! 

Várjuk a Kedves Szülőket! 

2021. október 25-től november 02-ig az iskolában 

őszi szünet lesz, ezért intézményünkben ezekre a 

napokra előzetesen felmérjük az igényeket! 

Megértésüket köszönjük! 
 

Endre Edit ÁMK intézményvezető 

Immár két évtizede, minden év október 1-jén 

ünnepeljük az időseket az Idősek Világnapja 

alkalmából. Az ENSZ közgyűlése 1991-ben 

nyilvánította október elsejét az Idősek 

Világnapjává, melynek célja az, hogy 

megemlékezzünk a társadalom idősebb 

korosztályáról, a méltóságteljes öregedésről, 

biztosítsuk őket megbecsülésünkről. A fiatalabb 

és középkorú generáció szemléletváltásra 

érzékenyítése fontos a mai világban, hiszen idős 

családtagoktól, rokonoktól olyan bölcsességet és 

hagyományőrző tudást kaphatunk, amit más már 

lehet, hogy nem igazán ismer és képvisel ebben a 

felgyorsult világban, csak ők. Időseinket 

tiszteljük, szeretjük és gondoskodunk róluk, mert 

fontos és hasznos tagjai a társadalomnak. 

Bugacon – csakúgy, mint minden évben – idén is 

nagy örömmel szerveztük az idősek napi 

rendezvényünket, ahol az óvodások és a helyi 

népdalkör, valamint nyugdíjas klub 

közreműködésével egy igen színvonalas 

programot állítottunk össze, melyet ünnepi 

vacsora zárt volna. A tavalyi évben a 

(COVID) SARS-CoV világjárvány miatt ez a 

rendezvény elmaradt, ezért készültünk nagyon 

arra, hogy idén személyesen ünnepeljük idős 

gondozottjainkat, és az idős lakosságot. Sajnos 

szeptember közepére a helyi járványügyi helyzet 

olyan irányt vett, hogy a település rendezvényeit 

le kellett mondani, mely Idősek Napi 

rendezvényünket is érintette. Mivel 

mindenképpen szerettük volna megünnepelni az 

érintetteket, ezért Szabó László polgármester 

úrral, valamint Rádiné dr. Tabi Anita jegyző 

asszonnyal úgy döntöttünk, hogy a rendezvény 

szervezésére és kivitelezésére szánt összegből- 

melyet az Önkormányzat saját forrásból 

kiegészített- ajándékcsomagokat állítunk össze 

minden gondozottunk, idős ellátottunk és a 

nyugdíjas klub tagjai részére. A csomagokba 

háztartási cikkeket, tartós élelmiszert, édességet, 

kávét helyeztünk személyes üdvözlőkártya 

kíséretében. A mintegy 150 csomagot a bugaci 

tanyagondnoki szolgálat munkatársai szállították 

el az érintettekhez. 

Október elseje az Idősek világnapja, október 

az Idősek hónapja. Ebből az alkalomból 

köszöntjük mindazokat, akik az aktív életük 

tapasztalatait már maguk mögött tudják. 

Szeretettel gondolunk rájuk, s nem csak ezen a 

napon, hanem az év minden napján, hiszen ők 

azok, akik szeretetükkel, bölcsességükkel 

mindig rendelkezésünkre állnak. Őszinte 

szeretettel és tisztelettel kívánjuk, hogy 

derűsen, jó egészségben, a család nyújtotta 

örömökkel töltse nyugdíjas éveit településünk 

minden szépkorú lakója! 

Dr. Kovácsné Juhász Ildikó  

SzSzK intézményvezető 

 „Arra születtem, hogy boldog is legyek. 
S tovább adjam egyszer az életemet.” 

2021 Szeptemberében érkezett újszülöttek: 

Rúzsa Dominika (2021.09.14.; 

 anyja neve: Veres Erzsébet) 

 

Papp Ábel (2021.09.23.; 

anyja neve: Fekete Alexandra) 

Gratulálunk a babákhoz, sok 

boldogságot és jó egészséget kívánunk nekik! 

Mészáros-Kósa Adrienn védőnő 

IDŐSEK VILÁGNAPJA 

 



Az úton hazafelé annyi mindent megéltünk már és 

oly sok mindent szeretnénk még látni, különösen, 

ha a következő idézetet halljuk: „Járjatok be 

minden földet, melyet Isten megteremtett, s nem 

akadtok bizonyára a magyar nemzet párjára” 

Valóban így igaz. Múltjának kincstárában, oly 

sok csodálatos emlék tanúskodik arról, hogy „Oly 

szép ország, oly virító”  A nyugdíjas klub tagjai 

szívesen indulnak útra, hogy megtekintsék az 

emberi alkotások remekműveit és 

rácsodálkozzanak a természet szépségeire. Ilyen 

utunk vezetett szeptember 14-én Pápára az 

Eszterházy kastélyhoz, ahol korhű ruhákba 

öltözött élő kastélyvezetés a réges-régi időket 

idézve tett tanúságot arról, hogy „mennyi szépet 

rejt a múlt…”A középhegység kanyargós útjait 

kísérő, már kissé őszies hangulatú erdők között 

haragoszöld füves völgyeken át érkeztünk 

Bakonybélbe. A Szent Maurícius Monostor  

templomának falai között mindenki számára mást 

jelentő álomvilágban éreztük magunkat. Volt, akit 

a fizikai fáradtság, míg másokat a lelket simogató 

csend kerített hatalmába. Sétahajóról láthattuk a 

Balatont. Különleges kék vize, a lenyugvó nap 

szórt fénye a természet csodáit tárta elénk. 

Köszönöm a résztvevők egész napot betöltő 

hangulatát, érdeklődédét, a felejthetetlen 

élményeket tartalmazó időben és kilóméterben 

hosszú nap órái alatt. Köszönöm a klub 

férfitagjainak és őket segítő hölgyeknek a 2015 

óta minden év őszén már hagyománynak 

tekinthető Férfinapot, amely erősíti 

korosztályunk összetartozását és segít értelmet 

adni a gyorsan elszálló éveknek. Köszönöm Dr. 

Kovácsné Juhász Ildikó Szociális Szolgáltató 

Központ vezetőjének, Szaniszló Tibor római 

katolikus lelkipásztornak, Kovács Balázsnak és 

Erzsikének megtisztelő jelenlétüket, Tóthné 

Faragó Anitának szeretetteljes előkészítő 

munkáját a terem berendezésénél. Életkorunk és a 

vírushelyzet miatt sokszor zűrzavaros napjainkat 

ilyen találkozók is segítenek átvészelni. 

Az embernek legjobb gyógyszere a másik ember 

és Isten szeretete. 

Lésták Sándorné Klubvezető 

 

 

 

 

NINCS KORHOZ KÖTVE 


