
 

 

 

 

 

 
 

 

 

TISZTELT BUGACI ÉS BUGACPUSZTAHÁZI 

LAKOSOK! 

2019. ÉVI 

KÖZMEGHALLGATÁSOK-FALUGYŰLÉSEK 
 

BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TISZTELETTEL 

MEGHÍVJA ÖNT AZ EZ ÉVI 

KÖZMEGHALLGATÁSOKRA 

(FALUGYŰLÉSRE) 

 

Helyszínei, időpontjai: 
 

 

December 06. /péntek/ 17.00 órakor 

Alsómonostoron /volt Csenki iskola/ 

 

December 10. /kedd/ 18.00 órakor 

Bugacon /Művelődési Ház/ 
 

Kérjük szíves részvételüket! 

 
                  Szabó László  
                           polgármester 

 

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS 

Az advent a keresztény kultúrkörben a Karácsonyt, 

pontosabban december 25-ét, a Megváltó, Jézus Krisztus 

születésének napját megelőző negyedik vasárnaptól 

számított időszak. Az advent szó jelentése az eljövetel 

latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami 

annyit jelent: „Úr eljövetele”. A karácsonyt megelőző 

várakozás az eljövetelben éri el jutalmát. 

Idén december 1-én, vasárnap a reggeli misét követően, 

negyed 10 körül gyújtjuk meg az első adventi gyertyát 
a Művelődési Háznál elkészített adventi koszorún, egy kis 

tea, forralt bor, sütemények társaságában! 

 
 

Várjuk Önöket, kezdjük el együtt az ünnepi készülődést! 

 

ÉRTESÍTÉS 

Értesítjük a Lakosságot, hogy 2019. december 7-én 

/szombat: munkanap/ és december 14-én /szombat: 

munkanap/ az ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

ZÁRVA tart. 
Mayer Ferenc 

jegyző 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

A TÉLI IDŐSZAK ALATTI KÖZTERÜLETEK 

HASZNÁLATÁRÓL 

Tisztelt lakótelek tulajdonosok, telekhasználók! 

Mint köztudott a téli időszakban a megfagyott csapadék és a 

lehulló hó igen veszélyes állapotot teremt a közterületeken, 

főleg a lakóutakon és a járdákon. Az elmúlt évek 

tapasztalataként összegezhetem, hogy a hóeltakarítási 

kötelezettségnek a telektulajdonosok nem minden esetben, 

sokszor a megszólítás ellenére sem tettek eleget. 

A járdákon a letaposott és megfagyott csapadék 

balesetveszélyes állapotot idéz elő, mely egy kis 

odafigyeléssel elkerülhető. Kérem a lakótelkek tulajdonosait, 

hogy egy kicsit nagyobb figyelmet fordítsanak a lakótelkük 

előtti hó- és jégmentesítésre, hiszen ezzel óvjuk lakótársaink 

egészségét, testi épségét.  

Továbbá az utóbbi időszakban történt közterületi felügyeleti 

munka tapasztalataként megállapítható, hogy nem sok 

előrelépés történt a járműszerelvények telken belüli 

elhelyezése irányában. A téli időszakban fokozott veszélyt 

jelentenek a közterületen parkoló nagyobb 

járműszerelvények, mivel a lecsökkent szélességű 

útszelvényben a járműveket kerülgetni kell, ami könnyen 

vezethet töréskárhoz vagy koccanásos balesetekhez, továbbá 

a szerelvények akadályozzák a közterületi hóeltakarítási 

munkák végzését. Ennek elkerülése érdekében felhívom a 

járműszerelvények tulajdonosait és üzembentartóit, hogy a 

járműveket a saját telkükön belül helyezzék el, hiszen a 

vállalkozásuk végzéséhez telephelyet kellett megjelölni, 

amely nem lehet közterület. 

A közterület foglalás és a téli hóeltakarítás rendeletben előírt 

szabályainak betartása végett a Hivatal folyamatos helyszíni 

ellenőrzést fog tartani és helyszíni bírságot szab ki az 

engedély nélküli közterület foglalásért, illetve a hó- és 

jégmentesítési kötelezettséget nem teljesítő 

telektulajdonosnak illetve telekhasználónak.  

Tóth Mihály 
Vezető főtanácsos 

 

HÁZHOZ MEGY A MIKULÁS! 

 

December 5-én házhoz megy a Mikulás! 

Kedves Szülők, Nagyszülők, Keresztszülők! Ha 

szeretteiknek a MIKULÁSSAL szeretnék elküldeni 

ajándékaikat, december 3-ig jelezzék az Óvodában illetve 

a Művelődési Házban!  

E díjtalan szolgáltatást a község minden lakója igénybe 

veheti! Csak az előre jelzett igényeket tudjuk teljesíteni! 
 

További információ: Tóth Ilona  06-30/160 3214 



ISKOLAHÍREK - NOVEMBER 

 November 5-6-án 5. osztályosaink Fazekas Szilvia 

vezetésével a KEFAG ZRT Bugaci Erdészeténél 

vendégeskedtek. Változatos programban, kiváló 

vendéglátásban volt részük. Köszönjük a szülői kíséretet 

Vértesi-Nagy Tímeának , Petróczi Anitának! 

 November 11-én a 2.b osztályosok zenés-hangszeres 

műsorukkal színesítették a Szociális Szolgáltató 

Központ Diófa ünnepélyét. Köszönjük a felkészítést 

Samu-Szűcs Krisztinának és Endre Gábornak! 

 November 15-én a Fővárosi Nagycirkuszba látogathatott 

48 alsó és felső tagozatos tanulónk, akiket Borbola 

Józsefné, Scholtz Brigitta és Pappné Németh Gabriella 

kísértek el a „Hófödte álom” című előadásra.  

 November 18 és 22 között nyílt órákat tartottunk. 

Köszönjük az érdeklődő szülőknek, hogy éltek a 

lehetőséggel! 

 Versenyeztünk!  

November 22-én Pálmonostorán, „A mi Gárdonyink” 

című, a körzeti iskolák számára meghirdetett versenyen 

iskolánk csapata III. helyezést ért el! 

Gratulálunk a csapattagoknak: Bónus Fanninak (7.o), 

Kovács Brigittának (7.o), Petróczi Lillának(8.o), Tajti 

Bencének (8.o), és felkészítő-kísérő tanáruknak: Lantos-

Czakó Szimonettának! 

KÖSZÖNJÜK! 

Hálás köszönetünk szeretnénk kifejezni a KEFAG 

ZRT. Bugaci Erdészetének, Fodor Mihály Igazgató 

Úrnak, azért 2 napos táborozási lehetőségért, 

amelyben iskolánk 5. osztályos tanulóit részesítették. 

Köszönjük az Erdészet valamennyi dolgozójának az 

élményeket, az ajándékokat, a vendéglátást!!! 

 

 Köszönjük Kovács László szülőnek a Pálmonostorán 

versenyző csapat utaztatásban nyújtott segítségét! 

 Köszönjük mindazon szülőknek, magánszemélyeknek, 

intézményeknek, boltoknak a segítségét, akik a 

papírhulladék gyűjtésében segítségünkre voltak! 

                      Az iskola vezetősége 

KARÁCSONYVÁRÓ ÜNNEPSÉG 

 
Sok szeretettel várunk mindenkit 

 2019. december 20-án, pénteken 17 órakor kezdődő 

ünnepi műsorunkra a Művelődési Házba! 

Várjuk szeretettel a család minden tagját, ünnepeljünk 

együtt!  
Tóth Ilona  

Rigó József ÁMK Művelődési Ház 

Karácsonyváró ünnepség Alsómonostoron 

Szeretettel várunk mindenkit az első karácsonyi 
összejövetelünkre 2019. december 21-én 15:30-ra a  

Csenki Iskolába! 
 

Teával és forralt borral várjuk a falu apraját-nagyját, 
 fiatalokat és időseket!  

 

K Ö ZL E M É N Y  

 

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy  

Váradiné Dr. Gazda Mária fogorvos  

2020. március 31-ig praktizál Bugacon. 
 

ADVENTI CSALÁDI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 

Készüljünk együtt az adventi időszakra! Családi adventi 

kézműves foglalkozást tartunk a Művelődési Házban, 

november 29-én, pénteken 16 órától. Lehetőség lesz 

karácsonyi ajtó-, asztaldíszek és képeslapok készítésére. 

Várjuk sok szeretettel a család apraját, nagyját! 

Töltsünk együtt egy meghitt délutánt! 
 

KARÁCSONYI VÁSÁR 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, nézelődőt és vásárlót 

2019. december 13-án, /pénteken/ 16 és 19 óra között 

Kézműves Karácsonyi Vásárra és Foglalkozásra a 

Művelődési Házhoz!  

A vásárba ellátogatók kedves karácsonyi kézműves 

apróságokat vásárolhatnak maguknak és szeretteiknek.  

A gyerekeket kézműves foglalkozással is várják az 

óvónénik és a tanárnénik. Intézményeink és civil 

szervezeteink forró teával, illatos forralt borral, saját 

készítésű karácsonyi dekorációval, meghitt hangulattal 

várnak mindenkit a karácsonyi vásári forgatagba!  

Szeretettel várjuk a család minden tagját! 

BÁLI BESZÁMOLÓ 

Idén is megrendeztük a Bugaci Óvoda és Bölcsőde Szülői 

Közösségi Jótékonysági Bálját! Nagy örömünkre szolgált a 

bál iránti nagyon nagy érdeklődés és részvétel! A 2019. 

november 16-án megrendezésre került Western Party 

elnevezést kapott bál sikeres megvalósításáért nagyon sokan 

fogtak össze, amelyért rengeteg hálával tartozunk! Ezúton is 

szeretnénk megköszönni a sok önzetlen segítséget a 

szülőknek, az óvoda és bölcsőde dolgozóinak, 

fenntartónknak, a Polgármesteri Hivatalnak és a brigád 

tagjainak.  Mindazoknak, akik segítségünkre voltak a 

szervezésben, a díszletek tervezésében és elkészítésében, a 

támogatók felkeresésében. Azoknak, akik nyersanyag 

felajánlásukkal hozzájárultak a vacsorához, akik jelenlétükkel 

megtiszteltek minket, valamint azoknak, akik időt és 

fáradtságot nem sajnálva segítették a rendezvényünket a bál 

elő- illetve utómunkálatainál. Külön köszönet a 

vállalkozóknak és magánszemélyeknek az anyagi, illetve 

tombolatárgy felajánlásokért, amely által lehetővé vált egy 

eredményes bál megvalósítása! Köszönjük a Kecskeméti 

Csárda és Borháznak az ízletes vacsorát és azt a rengeteg 

munkát (terítés, felszolgálás, eltakarítás, mosogatás) amitől 

bennünket szülőket megkíméltek. Szavakkal nem lehet 

kifejezni, hogy ez mekkora segítség, ezért külön hálásak 

vagyunk!!! Köszönet az anyukáknak és a gyermekeiknek a 

sok energiáért és időért, amit a próbákra rááldoztak és szívvel-

lélekkel hozzájárultak műsorukkal a bálunk hatalmas 

sikeréhez!!! A felkészítést köszönjük Bacsó Ildikónak, a 

zenei előkészítést és a hangosítást pedig Vaska-Potharn 

Attilának! Hálásak vagyunk mindenkinek, aki bármivel is 

hozzájárult egy ismét nagyon eredményes bálhoz!  

Köszönettel:  
A Bugaci Óvoda és Bölcsőde Szülői Közössége 


