
 

 

 

 

 

TISZTELT BUGACI LAKOSOK! 

PIAC LÁTOGATÁSA 

Kedves Bugaciak! 

Június 6-án szombattól a piacot a reggeli nyitástól, 

korhatár nélkül bárki látogathatja, így 9.30-ig mindenki, 

-fiatalok és idősek is – el tudják intézni a bevásárlást. 

Továbbra is kötelező azonban külön idősávot kijelölni, 

amikor csak a 65 év felettiek vásárolhatnak a piacon, 

ennek értelmében 9.30-10.30 óra között a piacot csak 

65 év feletti vásárlók látogathatják. Továbbra is 

szabadtéren kérjük az árusítást, így maszk használata 

nem kötelező, de ajánlott. 

Tisztelettel:  Szabó László polgármester 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

Az FBH-NP Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja a Tisztelt 

Lakosságot, hogy a szolgáltatási területéhez tartozó 

települések lakosai számára 2020. május 25. napjától az 

ügyfélszolgálatok nyitva-tartását biztosítja változatlan 

formában: 

6100 Kiskunfélegyháza 

Petőfi tér 8. 

H: 9.00-14.30 

K: 08.00-17.00 

P: 08.00-13.00 

Továbbá 2020.06.02-tól ismét igényelhető a lakosság 

számára a lomtalanítás.  Lomtalanítási igényükkel a 

korábbiakban megszokottak szerint kereshetik 

ügyfélszolgálatainkat az érdeklődők. 

További információ kérhető a +3620/246-32-23 

számon. 

A kiskunfélegyházi hulladékudvar veszélyhelyzet 

idején fennálló korlátozott nyitva-tartása: 

6100 Kiskunfélegyháza, 

Csongrádi út 2173/12 hrsz 
Szerda: 12.00-18.00 

A hulladékudvar igénybevétele minden olyan lakos 

számára térítésmentes, aki felmutatja az FBH-NP 

Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó 

településre vonatkozó lakcímkártyáját, illetve a 

befizetett hulladékszállítási számláját igazoló 

bizonylatot. (csekk, átutalási megbízás) 

A hulladékudvarokba a Hírlevél utolsó oldalán 

található táblázat alapján kerülnek átvételre a 

hulladéktípusok, melyek betartását kiemelten kérik. 

 

 

 

 

 

Sajtóközlemény 

AZ EFOP-1.3.5-16-2016-00510 

AZONOSÍTÓSZÁMÚ, „TÁRSADALMI 

SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A 

KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL” C. 

PÁLYÁZAT PROJEKTZÁRÁSÁRÓL 

 

2020. május 18. 

 

A Bugaci Futóhomok Ifjúsági Egyesület 

2017.02.08-án az EFOP-1.3.5-16-2016-00510 

azonosítószámú, „Társadalmi szerepvállalás 

erősítése a közösségek fejlesztésével” c. 

keretében 25.000.000 Ft vissza nem térítendő 

európai uniós támogatást nyert el. A pályázat 

keretében Bugac településen kerültek 

programok megvalósításra különböző 

tematikában.  

 

A projekt 2017.05.01-én vette kezdetét, a 

megvalósítás során a helyi igényeket is figyelembe 

véve kerültek megrendezésre különböző típusú 

programok, mint pl. táncklub, ifjúsági klub, kreatív 

szakkör, szakmai megvalósítók képzése, 

rendezvények.  

A programok megvalósításához szükséges 

eszközök szintén a pályázat terhére kerültek 

beszerzésre.  

A projekt fizikai megvalósítása 2020.05.01-én ért 

véget.  

 

A pályázat segítségével több mint 5.560 fő került 

bevonásra, 199 projekt esemény megvalósítása 

során.  

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében 

valósul meg. 

 

További információ kérhető: 

 

Tóth Mariann 

E-mail: toth.m.mariann@gmail.com 

Telefon: 06-70/453-7804 

mailto:toth.m.mariann@gmail.com


 

A 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 

elmulassza a fűkaszálási és a közterület 

járműforgalom elöl elzárt zöldövezet 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 fűkaszálási-tisztántartási 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 –Egyszáz-

ötvenezer—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 
 

 

ISKOLAHÍREK- JÚNIUS 

Intézményünk a következő munkarend szerint 

működik júniusban: 

Gyermeknap: gyermeknap alkalmából iskolánk 

Diákönkormányzata fagyizni hívja 

tanulóinkat…részletek az iskola facebook-oldalán 

megtalálhatók! ☺ 

Június 3-15- digitális oktatás (június 2.- igazgatói szünet) 

Június 15. Utolsó tanítási nap 

Június 3-26.: FELÜGYELET biztosítása 8-16 óráig – a 

leadott szülői jelzések alapján 

Június 3-15. Felzárkóztató foglalkozások tartása az 

iskolában- A tanulók kijelölése a pedagógusok 

kompetenciája a gyermek teljesítménye, illetve digitális 

oktatásban való részvétele alapján. A megítélésünk 

szerint felzárkóztatásra szoruló gyermekek szüleit 

kiértesítettük, a visszajelzések alapján megszervezzük a 

kiscsoportos felzárkóztatást. 

TANÉVZÁRÓ: a tanévzáró ünnepség hagyományos 

megtartása elmarad, a bizonyítványok osztásáról az 

osztályfőnökök adnak majd tájékoztatást 

Tartós tankönyvek visszaadása: Június 15., 16., 17.: 

szervezetten, osztályonként. A részletekről az 

osztályfőnökök tájékoztatják a szülőket! 

Köszönjük az eddigi együttműködést, a segítséget az 

otthonokban-Kollégáinknak pedig köszönjük a 

digitális oktatásban való helytállásukat!                                                                                                            

Az iskola vezetősége 

KÖNYVTÁRI HÍREK 

Könyvbújó Dollyval 

Ahogy az elmúlt havi hírlevélben már olvashatták, Dolly 

a terápiás németjuhász kutya és felvezetője Szatmári 

Anett újabb virtuális könyvtári foglalkozással készült az 

érdeklődőknek. Ezúttal egy mesefeldolgozást láthatnak 

majd, Janikovszky Éva: Bertalan és Barnabás című 

örökérvényű, nemcsak a gyermekszívet megérintő 

történetét dolgoztuk fel és mutatjuk be a Könyvtár 

facebook-oldalán. Ezúton szeretnénk megköszönni 

Anettnak a rengeteg időt, amit a felvételek elkészítésére 

szánt! Továbbá köszönjük Vaska-Potharn Attila segítő 

ötleteit a technikai háttér kapcsán! 

Könyvtár-túra 

Véget ért a Könyvtár 5 hetes kvízjáték -sorozata, a 

Könyvtár -Túra. A túrák különböző történetek világába 

kalauzolták el a résztvevőket, mely történetek már 

elérhetők Könyvtárunkban, akinek megtetszett, 

kölcsönözheti tőlünk! 



31 játékos játszott velünk, akik közül 3 fő nemcsak 

valamennyi kvízkérdésre adott hibátlan választ, de még 

a pluszpontért járó feladatot is elvégezte. Mivel ők 

hárman ilyen kiemelkedően teljesítettek, nem sorsoltunk 

közöttük, hanem mindhármukat könyvjutalomban 

részesíttettük. Gratulálunk a 3 győztes túrázónak:  

Bajusz Melania-3. osztály 

Bajusz Nikoletta-2.b osztály 

Frank-Szabó Zalán-2. b osztály 

További 4 játékos, kivétel nélkül minden kvízt 

elkészített, ugyan a pontok nem érték el a maximumot, 

de szorgalmuk és kitartásuk miatt őket is dicséret és 

különdíj illeti meg! Gratulálunk tehát: 

Samu-Szűcs Nimródnak-Nagycsoport 

Latki Leventének-3. osztály 

Király Gergőnek-nagycsoport 

Seres Marcellnak-2.a osztály 

Minden résztvevő gyermeknek gratulálunk és örülünk a 

közös játéknak! Természetesen, ahogy ígértük apró 

jutalomban mindenkit részesítünk, amit a Könyvtár újra 

nyitását követően lehet majd átvenni. Köszönjük, hogy a 

szülők szántak időt a virtuális túránkra, segítve 

gyermeküket az olvasóvá nevelés útján, továbbá 

köszönjük az aktív közreműködést és a folyamatos 

motiválást: Pappné Németh Gabriellának, Samu-Szűcs 

Krisztinának, Szabóné Tarjányi Máriának és Szalainé 

Őrző Emíliának! 

Madarak és fák napja 

Könyvtárunk ajándékba kapott mesekönyveket a 

Kiskunsági Nemzeti Park Alapítványtól, melyet ezúton 

is köszönünk! A Bumbucka, a földikutya, Szék Kelemen 

történetei és a Vadonsuli a minket körülvevő növény, - 

és állatvilágot mutatja be mesés, verses formában. 

Minden bugaci családnak ajánljuk, természetesen már 

kölcsönözhetőek is tőlünk. Ehhez és a Madarak és Fák 

Napjához kapcsolódva rajzpályázatot hirdettünk a 

gyermekek körében. Ludnai Tünde, a Kiskunsági 

Nemzeti Park természetvédelmi őrszolgálat-segítsége 

révén sokunk kedvence, Gryllus Vilmos, a 

természetszerető zenész egy madárról szóló dalát 

elküldte nekünk a rajzpályázat kapcsán, a Nemzeti Park 

munkatársai Kovács Rita, Lucza Márk és Ludnai Tünde 

pedig versekkel csatlakoztak felhívásunkhoz. A több, 

mint 50 rajzoló közel 90 rajzából és a zenéből, versekből 

egy közös videó született, melyet szintén a facebook-

oldalunkon lehet megtekinteni. Minden gyermeknek 

köszönjük a csodálatos, kifejező, színes rajzokat, 

köszönjük a motiválást és a rajzok eljuttatását Samu-

Szűcs Krisztinának, Feketéné Papp Évának, és 

természetesen a szülőknek is! A kiskunsági Nemzeti 

Parknak pedig köszönjük a közös munkát, a verseket és 

a minden rajzolónak felajánlott jutalmat, amit a 

Könyvtár újra nyitását követően lehet majd átvenni! 

 

Ovi-Bölcsi Hírek 

 

 

• 2020. április 1-jétől a kialakult veszélyhelyzet miatt 

dolgozóinkkal megkezdtük a maszkok varrását a 

Fenntartó által biztosított alapanyagokból. Április 

30-ra 3005 darab maszkot készítettünk el, melyet 

reméljük, hogy mindenki egészséggel használ. 

• Március 23-tól az Óvoda is közreműködött a 

gyermekétkeztetés lebonyolításában. Ez idő alatt 

két dolgozónk segített az ételesek mosogatásában 

napi 3 órában a Szociális Szolgáltató Központban 

június 5-ig. 

• Az intézményünk zárva tartása alatt az óvónők 

tovább folytatták az online kapcsolattartást 

csoportukkal. Köszönjük a Kedves Szülők 

együttműködését. 

• A 2020/2021-es nevelési évre az óvodai beiratkozás 

április 2. és 20. között, a bölcsődei pedig május 4. 

és 6. között elektronikus úton valósult meg. 

• Április 27-től óvodai-bölcsődei ügyeletet 

biztosítottunk a Kormányrendelet által előírt 

feltételek figyelembe vételével. Köszönjük a 

Kedves Szülők pozitív hozzáállását. 

• Rendhagyó módon egy kedves videóval 

köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat, 

keresztanyákat Anyák napja alkalmából.  

• Kormányrendelet alapján május 25-én az előírt 

védőintézkedések betartásával újra nyitott Óvodánk 

és Bölcsődénk, amit már mindannyian nagyon 

vártunk. Végre ismét gyermekzsivaj tölti be 

intézményünket. Köszönjük a Szülőknek a rájuk 

vonatkozó védőintézkedések betartását. 

• Minden óvodás és bölcsődés gyermekünknek 

házhoz vittük a Gyermeknapi ajándékcsomagokat, 

melyeket munkatársainkkal közösen készítettünk. 

Reméljük sikerült sok-sok vidám pillanatot szerezni 

és mosolyt varázsolni a gyermekek arcára.  

• Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy a nyári 

zárva tartásunk ideje módosult, az Óvoda és 

Bölcsőde 2020. július 6 – 10-ig zárva tart. 

Megértésüket köszönjük. 

 

A 2020/2021-es nevelési év zökkenőmentes 

kezdésének reményében kívánunk mindenkinek a 

nyárra jó pihenést. 

 

Endre Edit 

ÁMK Intézményvezető 

 



 

 


