
                      
TISZTELT BUGACI 

BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 

Pályázati felhívás – civil szervezetek 

pénzügyi támogatására 

 
Bugac Nagyközségi Önkormányzat és 

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 

Társult Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 

Községekben működő civil szervezetek 

pénzügyi támogatására. 

 

A pályázat célja: 

A Magyarországon cégbírósági nyilvántartásba 

vett bugaci, bugacpusztaházi székhelyű, illetve 

országos, regionális, megyei szervezet bugaci 

szervezettel is rendelkező civil szervezetei 

számára, azok helyi működéséhez és 

tevékenységéhez önkormányzati költségvetési 

támogatás biztosítása.  

 

Támogatottak köre:  

Bugac és Bugacpusztaháza területén működő és 

bejegyzett társadalmi és egyéb szervezetek, 

amelyeket a támogatásra irányuló kérelmének, 

illetve pályázatának benyújtása előtt legalább egy 

évvel jogerősen a bíróság nyilvántartásba vett. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 

Papír alapon a Pályázati adatlap kitöltésével, 

postai úton vagy személyesen a  

Bugaci Közös Önkormányzati Hivatalba 

(6114 Bugac, Béke u. 10.) történő megküldéssel. 

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 

2018. április 15. 

 

A Pályázati adatlap és mellékletei letölthetőek a 

www.bugac.hu honlapról, valamint személyesen 

a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatalban 

Csendesné Lajkó Gyöngyinél igényelhetőek. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ 
VÁLLALKOZÓK, SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÓK, 

ŐSTERMELŐK TÁJÉKOZTATÁSA AZ 

ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL 

MŰKÖDÉSÉRŐL 

Tájékoztató helye, időpontja: 

Rigó József ÁMK és Könyvtár – Művelődési Ház 

Bugac, Béke utca 27.  

2018. április 19. (csütörtök) 17.00 óra 

Program: 

17:00-17:40 - Tájékoztató az önkormányzati hivatali 

portál és az elektronikus bevalláskitöltő rendszer 

használatáról 

dr. Mészáros Katalin, a Responsum Kft. tanácsadója 

17:40-18:00 - Kérdések-válaszok 

 

 

Tájékoztató a biológiailag lebomló 

hulladékgyűjtés rendjéről  

 

FBH-NP Nonprofit KFT. továbbra is elszállítja a 

biológiailag lebomló hulladékokat: 

 

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. 

Hónap Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec 

Hétfő 14 11 9 6 3 1 26 24 

Hétfő      29   

         
 

 

 

Polgármesteri  Hírlevél 
Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 

6114  Bugac, Béke u. 10. 

Tel.: 76/575-100,  575-106. 

Felelős kiadó: Szabó László 

Készült: 1400 pld-ban 

2018. április 
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http://portal.kiskunfelegyhaza.hu/sites/default/files/hirek/civil-sport_palyazati_adatlap_2016.docx
http://www.bugac.hu/


OVI-BÖLCSI HÍREK 

 

2018. március 12-én az iskolába készülő 

óvodások ellátogattak az első osztályosokhoz, ahol 

bekukkantottak az iskolai élet szépségeibe. 

Köszönjük a tanítóknak, hogy sok élménnyel 

gazdagodtak a gyermekek ezen a napon.  

Március 15-én Nemzeti Ünnepünk alkalmából, 

óvodásaink és bölcsődéseink ünneplő ruhába 

öltözködve és az általuk készített nemzeti színű 

virágokkal, zászlókkal és madarakkal sétáltak el a 

Petőfi-szoborhoz. Az óvodában csoportonként 

meghitt ünnepségen emlékeztünk a múlt 

eseményeire. 

2018. március 20-án Nyílt napot tartottunk az 

óvodában, köszönjük a nagy érdeklődést a szülők 

részéről, valamint a tanítók részvételét. 

2018. március 26-án a nagycsoportosok és 

szüleik iskola nyitogatón vehettek részt az 

iskolában. 

2018. március 27-én a szanki Kányádi Sándor 

Versmondó találkozón óvodánkból, a középső 

csoportból Albert Anita és Ilyés Barbara a 

nagycsoportból Fekete Réka és Fehér Zsigmond 

képviselték óvodánkat, akik nagyon ügyesen 

szerepeltek. 

A nagycsoportosok kategóriájában Fekete Réka 

hozta el az első díjat. Büszkék vagyunk rá. 

Gratulálunk Neki. 

2018. március 27-én a Húsvéti foglalkoztató  

pályázati támogatással valósult meg. A kellemes 

hangulatú délutánon sok család örömmel 

barkácsolt gyermekével együtt az ünnepre 

készülve. 

E.F.O.P. 3.9.2. nyertes pályázatuknak 

köszönhetően márciustól az óvodában a 

gyermekek részére, bővült a foglalkozások köre, 

így a Zumba és a Judo is beépült a gyermekek 

napjaiba. 

2018. április 5-én elkészültek az Anyák napi 

fényképek, melyen lehetőség volt családi fotók 

készítésére is. 

2018. április 10-én a nagycsoportos gyermekek 

szüleinek tájékoztató szülői értekezletet tartottak 

az iskola Igazgatónője és a leendő elsős 

pedagógusok. 

2018. április 11-én Jászszentlászlói óvodásokat 

fogadunk óvodánkban a hagyománnyá vált 

„Komálásra”, ezzel is erősítjük a szomszédos 

óvodával való kapcsolatunkat. 

2018. április 20-án tartjuk a hagyománnyá vált 

Szent-György napi vásárunkat, melyre mindenkit 

szeretettel várunk. 

2018. április 25-én  Jászszentlászlón a 

hagyományőrző „Szomszédolón” a 

nagycsoportból 10 gyermek és kettő óvó néni 

képviseli  az óvodánkat. 

Az óvodában és a bölcsődében az Anyák napi 

ünnepségeket április 26-án és 27-én tartjuk. 

Szeretnénk köszönetet mondani a Szülői 

Közösségnek, hogy az intézményben biztosították 

az anyagi támogatást az ivókút megvásárlásához. 

Így egy régebbi tervünk valósult meg, amely által 

a szülők is tudják pótolni a folyadék 

szükségletüket főleg a nagy nyári melegben. 

Köszönjük és használják a gyermekeikkel 

közösen. 

 Endre Edit 
Intézményvezető 

Beharangozó 

Idén ismét megrendezésre kerül az 

Alsómonostori Családi nap. 

2018. május 19-én (szombat). 

Részletes program a későbbiekben megjelenő 

plakáton. 

Mindenkit sok szeretettel várunk! 

 

 

 

Választás 2018 

Kiskunfélegyházán és a 4-es számú választókerület 

valamennyi településén zavartalanul folyt a szavazás. 

A szavazók többsége ismét Lezsák Sándort tisztelte 

meg bizalmával. Második helyen Kollár László a 

Jobbik, harmadikon Horváth Tamás, az MSZP jelöltje 

végzett. 

Helyi Választási Iroda 

 



TISZTELT LAKOSSÁG! 

2018. április 20-21-22 kerül megrendezésre az 

ADRENALIN KUPA BUGAC elnevezésű, Terep – 

rallye bajnoki futam, autók, kamionok és motorok 

részvételével. 

Összesen hét település: Bugac, Bugacpusztaháza, 

Fülöpjakab, Jakabszállás, Szank, Bócsa és 

Móricgát térségében száguldanak majd a 

versenygépek.  

Ezen települések aszfalt és földútjain időszakos 

korlátozások, lezárások lesznek a verseny ideje 

alatt. 

Programok: 

Péntek (április 20):  

15:00 Sajtótájékoztató. Helyszín: Bugac, Táltos 

Lovaspanzió (nyilvános). 

16:30 Adminisztratív teendők lebonyolítása és 

gépátvétel. Helyszín: Bugac Tűzoltószertár. 

19:30 – 20:30 Kötetlen beszélgetés a versenyzőkkel, 

autogramosztás a bugaci Táltos Lovaspanziónál. 

Szombat (április 21): 

9:15 és 12:45 Rajt a bugaci Lovaspályáról. 

10:50 és 14:20 Szerviz a Táltos Lovaspanziónál. 

 

A versenyautók péntek és szombat éjszaka a bugaci 

Művelődési Ház udvarában, zárt parkolóban lesznek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasárnap (április 22): 

9:20 és 12:05 Rajt: Alsómóricgát tanya 

10:15 Szerviz a Táltos Lovaspanziónál. 

15:00 Díjkiosztó. Helyszín: Táltos Lovaspanzió. 

Ajánlott nézői pontok: 

Szombat (április 21): Szank Off-road pálya, 

Alsómóricgát aszfaltátkelés. 

Vasárnap (április 22): Bugac „vásártér”, bugaci 

Lovaspálya. 

Lehetőség van amatőrök nevezésére! Aki szeretne 

a mezőnnyel együtt versenyezni kérjük, a 

tereprallye.office@gmail.com e-mail címre küldje 

meg regisztrációs kérelmét illetve a versennyel 

kapcsolatos kérdéseit. 

A verseny útvonala titkos, kérjük a nézőket, hogy 

csak a kijelölt nézői pontokon kövessék a 

versenyt, így elkerülhető, hogy helyismerettel nem 

rendelkezve a külterületeken védett vagy 

magánterületre tévedjenek, ami akár szabálysértést is 

vonhat maga után.                               A verseny 

rendezői, amennyiben szükséges a verseny után 

javítják az utakat az érintett területeken. 

A Táltos Lovaspanziónál lévő szervizpark a 

rendezvény három napján ingyenesen, szabadon 

látogatható. A szervizparkban, a rendezőség étel - 

és italvásárlási lehetőséggel vár minden kedves 

érdeklődőt. 

Bővebb információ: www.terep-rallye.hu 

Segítségüket, megértésüket előre is köszönjük! 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 
Szervezők 
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