
 

 

 

 

 

TISZTELT BUGACI, BUGACPUSZTAHÁZI 

LAKOSOK! 

TÁJÉKOZTATÓ 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 

elkezdődött a régi vásártér területének a 

megtisztítása. A törmelékek elszállításra kerültek, 

a gallyak elégetése a következő hetekben 

megtörténik. 

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a törmelékek 

elszállítása óta, valaki újra lerakóként használja a 

területet. Szigorúan tilos és szabálysértési eljárást 

von maga után.  

Szabó László 
polgármester 

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS 

Az elmúlt hetekben több bejelentés érkezett az 

Önkormányzathoz a közterületen kóborló kutyák 

ügyében.  A Képviselő-testület 9/2016.(XII.21). 

számú rendeletében foglaltak szerint, aki a 

kutyáját felügyelet nélkül közterületen kóborolni 

hagyja 150.000, - Ft-ig terjedő bírsággal sújtható.  

A befogott, bezárt kóbor vagy gazdátlan kutyákat 

az Önkormányzat elszállíttatja egy kecskeméti 

állatmenhelyre. Ha az állat beazonosítható chip 

alapján, akkor a tulajdonosa fizeti az elszállítás és 

tartás költségeit, amit egyébként az Önkormányzat 

fizet. 

Kérjük a Lakosság segítségét az ebek 

befogásában, illetve az Önkormányzathoz történő 

bejelentésben. 

Mayer Ferenc 
jegyző 

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBABEJELENTÉS 

Az NKM Ügyfélkapcsolati Kft. telefonos 

ügyfélszolgálata a hét minden napján fogadja a 

közvilágítással kapcsolatos hibabejelentéseket. 

Hibabejelentő vonal: 

+36 62 565 881 / 4-es menüpont 

 

Az ügyfélszolgálat fogadja a lakossági és 

önkormányzati bejelentéseket is! 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A BIOLÓGIAILAG 

LEBOMLÓ HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL 

Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt 

Lakosságot a biológiailag lebomló hulladék gyűjtési 

módjáról és elszállításáról. 

 A biológiailag lebomló hulladékgyűjtés során az 

ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában 

keletkező minden szerves anyagtartalmú hulladék 

elszállítása történik az FBH-NP Nonprofit Kft. által 

díjmentesen biztosított biológiailag lebomló 

zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú 

50 cm átmérőjű kötegekben összekötve a zsák mellé 

helyezze ki oly módon, hogy a közterületen a 

begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és 

kézi erővel mozgatható legyen. Amennyiben a 

biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában 

helyezik ki, vagy ha a kommunális hulladékkal 

keveredik, akkor a gyűjtőjárattal nem áll módunkban 

elszállítani. A biológiailag lebomló hulladékok 

aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek. 

Az elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklődők a 

Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, 

Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik. A begyűjtéssel 

egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot 

biztosítanak, amennyi kihelyezésre került. Szükség 

esetén további zsák (legfeljebb havonta 4 db) az 

Önhöz legközelebb eső ügyfélszolgálaton vagy 

ügyfélkapcsolati ponton igényelhető. 

 

hétfői 

napokon 

március április 
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HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS 

A lomtalanítást évente 2 alkalommal / ingatlan 

díjmentesen tudja igénybe venni az az 

ingatlantulajdonos, aki minden negyedévben 

megkapja hulladékszállításra vonatkozó számláját, 

valamint hátralékkal nem rendelkezik. Lomtalanítás 

keretében a háztartásban keletkezett lom 

(feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, 

bútorok, egyéb kisebb méretű tárgyak, anyagok 

zsákolva vagy kötegelve) kerül elszállításra. 

Lomtalanítási igényét a +36-/20 246-3223 

telefonszámon tudja jelezni.  

 
FBH-NP Nonprofit Kft. 

 



ISKOLAHÍREK  

2020. január- február 

• Január 18-án írták meg a 8.-osok a központi felvételi 

feladatsort 

• Január 24-én zárult az első félév, a diákjaink 27-ei 

héten kapták kézhez a félévi bizonyítványokat, a 

félévi szülői értekezletek pedig a február 3-ai héten 

kerültek megtartásra 

• Az országos Lázár Ervin program keretein belül 3 

évfolyam látogathatott kulturális programot 

januárban: 

   1.osztály: Ciróka-előadás, Jakabszállás 

   3.osztály: Katona József Színház, Kecskemét 

   5.osztály: Katona József Színház, Kecskemét 

A Lázár Ervin program kapcsán minden évfolyamunk 

el fog jutni az idei tanévben 1-1 előadásra. Köszönjük 

szépen kollégáink kísérő, szervező, dokumentáló 

munkáját, Lantos- Czakó Szimonettának a 

koordinálást. 

VERSENYEZTÜNK! 

Január 31-én zajlott a Virág Mónika Történelem 

Emlékverseny a Művelődési Házban. A verseny 

Luxemburgi Zsigmond király korába kalauzolta el 7 

iskola csapatát, színes, változatos, mozgalmas 

feladatokkal. A vetélkedő előkészületeiért, a 

lebonyolításban nyújtott segítségért hálás köszönetünk 

az iskola kollektívájának, külön köszönet Juhász Mária 

tanító néninek a díszlet koordinálásáért, a jelmezek 

megvarrásáért, Megyeri Zsolt tanár úrnak a feladatok 

részletes megtervezéséért, Lantos-Czakó 

Szimonettának és Kovácsné Kiss Évának a 

forgatókönyv megtervezéséért, a délután levezetéséért.  

Köszönjük a Virág családnak, Dobák Dénesnek és az 

Önkormányzatnak, a Tankerületnek, illetve 

magánszemélyeknek a támogatást! 

A zsűri tagjai voltak: Zsámboki Anna (Tankerületi 

Igazgató Asszony), Dr. Rosta Szabolcs (Katona József 

Múzeum, Kecskemét), Dobák Dénes (iskolánk volt 

tanára, történelem szakos tanár) 

Helyezések:  

I. Platános heroldok (Platán utcai Általános Iskola) 

II. Óbugaci Egyetem (Rigó József Általános Iskola) 

III. Szentkúti Sárkány-rend (Petőfiszállás) 

Gratulálunk minden csapatnak, külön a II. 

helyezést elért bugaci gyerekeknek: Ferenczi 

Sárának, Kovács Brigittának, Kovács Emmának, 

Tóth Arnoldnak! 

Valamint: köszönjük Szabó László Polgármester úrnak 

a felajánlást: az első 3 helyezett csapat ellátogathat 

Ozorára, a korszak egyik meghatározó bárójának 

várkastélyába. 

Február 6-án a kiskunfélegyházi szépíró-versenyen 

Borbély Boglárka 5. osztályos tanulónk II. helyezést 

ért el.  

Gratulálunk neki és felkészítő tanárának Kázmér 

Klárának! Iskolánk csapatát a versenyre Orosziné 

Szabó Aranka és Scholtz Brigitta kísérték. 

Aktuális: 

• Iskolánk farsangi mulatságát 2020. február 28-án, 

pénteken 15 órai kezdettel tartjuk, melyre szívesen 

várunk minden érdeklődőt! 

• Péntekenként folyamatosan zajlanak a Bugac-kupa 

mérkőzései. Az eredményekről a rendezvénysorozat 

zárása után beszámolunk majd. Várjuk a nézőket, 

szurkoljunk együtt a csapatoknak! 

KÖSZÖNET! 

• Nagyon köszönjük Vaska-Potharn Attilának és 

Seregély Jácintnak, hogy anyagi támogatással 

segítették iskolánk Diákönkormányzatát. A DÖK a 

felajánlott összeget a gyermeknapra szeretné 

fordítani! 

• Köszönjük szépen Kun-Szabó Ferencnek azt a 

felajánlást, amelyből a zenei oktatást segítő 

eszközöket vásárolt az alsó tagozat! 

• Köszönjük Bajnóczi Ferenc könyv-felajánlását 

iskolánk számára! 

• Köszönjük az Önkormányzatnak, hogy az 1. 

osztályosokat a busszal Jakabszállásra szállította a 

Ciróka- előadásra! 

• Köszönjük a bugaci téli teremlabdarúgó bajnokság 

csapatainak, hogy anyagi hozzájárulással támogatták 

tanulóink sporttevékenységét! 

Az óvoda és az iskola közös alapítványának nevében 

köszönjük az eddigi támogatásokat,  

kérjük, adója 1%-ával idén is támogassa a Bugaci 

Óvodás és Általános Iskoláskorú Gyermekekért 

Alapítványt! 

Az alapítvány adószáma: 18353509-1-03     

Az iskola vezetősége   

KÖNYVTÁRI HÍREK 

Január 18-án ismét nálunk járt Dolly, a mosolyhozó 

kutyus és gazdája, Szatmári Anett! 

A Könyvbújós foglalkozáson a gyermekek, családok 

hallhattak a felelős kutyatartásról, kutyákkal való 

viselkedés szabályairól, fejleszthették bátorságukat, 

ügyességüket sok-sok kutyás játék során. 

Meghallgattuk Dolly kedvenc meséjét, készíthetett 

mindenki Dollys mágneses könyvjelzőt, és miután 

Dolly is szemügyre vette a 3D nyomtatót, a 

nyomtatóval készült kutyus fejekből nyakláncot is 

készítettünk. Egyszóval egy remek kutyás-könyves-

családi napot tartottunk a Könyvtárban! Aki 

kimaradt, nem maradt le, hiszen idén még többször 

is vendégül látjuk Anettet és Dollyt! Aktuális 

programjainkról részletesen tájékozódhat a 

Könyvtár facebook oldalán. 

Kengyel-Virág Veronika könyvtáros 



DIGITÁLIS JÓLÉT PROGRAM 

Idén a január az informatika újdonságainak  

jegyében telt a bugaci Digitális Jólét Program  

Pontokon, a Művelődési Házban és a Könyvtárban. A DJP 

hálózat keretében egész hónapban kaptunk használatra 

egy CraftUnique CraftBot 3D nyomtatót. Szerencsére 

sokan érdeklődtek a 3D technológia iránt, sok család 

kapott kérésének megfelelő tárgyat, melyet a 3D 

nyomtatóval készítettünk. Az iskolával együttműködve a 

diákok (4. osztálytól 8. osztályig) az informatika órákon 

megtervezett egyedi kulcstartót kapták meg 3D formában. 

Köszönjük Szűcs Tibor együttműködő segítségét a 

program kapcsán! A 3D nyomtató programjainkon is jó 

szolgálatot tett. Készült vele medál a Könyvbújó Dollyval 

elnevezésű könyvtári programunkra, a Művelődési Ház 

pedig egyedi tervezésű kulcstartóval ajándékozta meg a 

Virág Mónika Történelem Emlékverseny valamennyi 

résztvevőjét! Január 15-én a Digitális Jólét Program 

keretében a Művelődési Házban fogadtuk az Utazó 

Digitális Élménybusz munkatársait, akik a délelőtt 

folyamán az iskoláskorúaknak, utána pedig bármely 

érdeklődőnek bemutatták a VR szemüveg, a 3D 

technológia, a Lego-robotok és a Drónok működését, sőt 

mindezt ki is lehetett próbálni. Köszönjük az Iskola 

munkatársainak az együttműködést! A Digitális Jólét 

Program Pontok, röviden DJP pontok bárkinek segítenek, 

aki elakad önéletrajzírásban, nyomtatványok letöltésében, 

bármely hétköznapi informatikai jellegű kérdésben. 

Március hónapban kezdő, alapszintű számítógép 

használói tanfolyam indítását tervezzük, ahol a kezdők 

számára nyújtunk segítséget, egy többalkalmas (8-10 

alkalom az egyéni haladás függvényében) képzés során. 

Részletek a képzésről hamarosan! 

Kengyel-Virág Veronika könyvtáros 

A Magyar Kultúra Napja – Nemzeti 

Himnuszunk születésnapja 
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz 

írását. Magasztaló költemény, a középkorban élte 

virágkorát, vallási szertartásokban is. Ilyen himnuszt 

egyetlen európai nép sem mondhat magának, mint amilyet 

nekünk hagyott örökül a reformkor egyik legnagyobb 

költője, szatmárcsekei magányában. Nemzetet magasztal, 

nem személyeket. A Himnusz nemzeti imádságunk, 

melyet minden igaz magyar szent áhítattal hallgat, énekel. 

Zenéjét Erkel Ferenc szerezte, Egressy Béni zenésítette 

meg. 1989 óta ünnepeljük országszerte. Január 20-án 

emlékeztünk meg erről Népdalkörünk és Nyugdíjas 

Klubunk segítségével. Köszönjük, akik megjelentek 

ünnepi emlékműsorunkon a közönség soraiban. Köszönet 

a Művelődési Ház vezetőjének Tóth Icusnak, Gizikének, 

Kósa Istvánnak az előkészületekért, hangosításért. 

Népdalkörünk és versmondóink aktív, példás 

közreműködéséért, valamint iskolánk kiskórusának, akik 

önként vállalták a szereplést, dicséretet érdemelnek: 

Kovács Emma, Bónus Lili, Bónus Fanni, Fazekas Réka, 
Ferenczi Sári, Hajagos Boglárka, Tuska Jázmin 

Kodály Zoltán szavaival: 

„Ne legyen kultúra magyarság nélkül és magyarság 

kultúra nélkül!” 

Herbály Jánosné Népdalkör vezető 

Kedves Kirándulni vágyók! 

Idén is ellátogatunk a Mohácsi Busójárásra!  

Aki velünk tartana, kérem, jelentkezzen minél 

hamarabb, nehogy lemaradjon! 

Időpont: 2020. február 23. vasárnap 

További információ: Tóth Ilona Krisztina  

(30/160 3214)  

Tóth Ilona Krisztina 
Rigó József ÁMK Művelődési Ház 

2020. ÉVI KÖZSÉGI SZINTŰ 

PROGRAMOK 

Március 07. Iskolai Szülői Közösségi Bál 

Március 15. Községi szintű ünnepség  

Március 20-22. Terep-rally 

Április 4. Bugaci Gitáregyüttes Koncert 

Április 17. Költészet napja: „Szellem és            

szerelem” 

Április 25. Hétszínvirág 

Május Parkerdei-piknik Bugacpusztaházán 

Május 23. Tavaszköszöntő Családi nap  

Alsómonostoron 

Május 29. Gyermeknap 

Június 04. Trianoni ünnepség 

Június 13.  Iskolai ballagás 

Június 27. Falunap 

Július 25. Búcsú Nagybugacon 

Július 26. Búcsú Alsómonostoron 

Augusztus 14-16. Kurultáj 

Augusztus 20. Szent István napi ünnepség és 

hagyományőrző kenyérsütés 

Augusztus 23. Búcsú Bugacon 

Szeptember 20. Lovas Családi Nap 

Szeptember 26. Szüreti mulatság Bugacon 

Szeptember 28-29. Idősek napi ünnepség 

Október 17. Szüreti felvonulás és mulatság 

Alsómonostoron 

Október 22. Nemzeti Ünnep-koszorúzás, Fáklyás 

felvonulás  

Október 30. Juhász Károly Sakk Emlékest 

November 21. Óvodai Szülői Közösségi Bál 

November 29. Adventi gyertyagyújtás 

December 5. Házhoz megy a Mikulás  

December 11. Karácsonyi vásár, betlehem 

kiállítás 

December Karácsonyi ünnepség 

 



 


