
 

 

 

 

 

 

TISZTELT BUGACI LAKOSOK!  

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy  

a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal  

2021. május 21-én (péntek) zárva tart. 

Megértésüket köszönjük! 

Rádiné dr. Tabi Anita jegyző 
 

Természetbeni támogatás Önkormányzatunktól 

Tavalyi évben az önkormányzati  

konyhakertünkben 8500 kg burgonya termett,  

melyet a pandémia és a konyha felújítás  

miatt felhasználni nem tudtunk.  

Helyi döntés alapján az önkormányzati segélyben 

részesülő helyi lakosaink közül 121 főnek 15-15 kg, 

összesen 1815 kg burgonyát osztottunk ki 

természetbeni támogatásként. Ezúton köszönjük a 

Petróczi –tanyánál működő szociális 

konyhakertünkben dolgozók munkáját. 

Szabó László polgármester 

TÁJÉKOZTATÁS ÚJRANYITÁSRÓL 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a 194/2021 

(IV.26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint május 4-

től könyvtárunk szolgáltatásait ismét személyesen 

vehetik igénybe a védettségi igazolvánnyal 

rendelkezők és a 18 évnél fiatalabb olvasóink, utóbbiak 

kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt 

kíséretében. Védettségi igazolvánnyal nem rendelkező 

olvasóink számára a Terasz-Könyvtári szolgáltatást 

biztosítjuk!  

A járványügyi védekezésre továbbra is nagy hangsúlyt 

fektetünk, így továbbra is kérjük az általános szabályok 

betartását: szájmaszk viselése, kézfertőtlenítés, 

távolságtartás.  

Kengyel-Virág Veronika  
könyvtáros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MŰVELŐDÉSI HÁZ – tájékoztató 

Tisztelt Látogatók! 

Intézményünk 2021. május 4-én újra nyitott. A 

fokozatosság és mindenki egészsége, biztonsága 

védelmében a Közösségi Színterünk egyelőre még nem 

fogad csoportokat és közösségeket, nem tart 

összejöveteleket. A szolgáltatásaink viszont továbbra is 

működnek (fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, 

laminálás és spirálozás). Az intézmény területén – az ott 

dolgozókon kívül – csak védettségi igazolvánnyal 

rendelkező személyek tartózkodhatnak. A maszk 

használat továbbra is MINDENKI számára kötelező. 

Megértésüket köszönjük! 
Tóth Ilona Krisztina  

Művelődési Ház 
 

EBEK VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSA 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az ebek 

veszettség elleni kötelező védőoltása az alábbi helyeken 

és időpontokban lesz. Az ebek veszettség elleni oltása 

kötelező. A 41/2010 Korm. R. értelmében az ebeket az 

oltást megelőzően egyedi mikrochippel kell megjelölni. 

2021. június 1-én /kedden/ 

 11 órakor Nagybugacon a Kulcsos ház előtt 

 14 órakor volt Petróczi tanya előtt 

 

2021. június 2-án /szerdán/ 

17-19 óráig a Polgármesteri Hivatal hátsó 

kapuja előtt 

       2021. június 3-án /csütörtökön/ 

11- 12 óráig az alsómonostori volt Áfész bolt 

előtt 

Az oltás díja 4000 Ft/eb, amely tartalmazza a féregtelenítő 

árát is. Illetve a hiányzó chipek pótlására is van lehetőség, 

amelynek ára szintén 4000 Ft/eb. 

Dr. Vígh István

    Állatorvos 

  



LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ – JÓ, HA 

TUDJUK… 

A közösségi együttélés szabályai településünkön 

Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testületének 9/2016.(XII.21.) önkormányzati rendelete a 

közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről tartalmazza 

azokat a helyi szabályokat, melyek kifejezetten Bugac 

lakosságát érintik. Ezen szabályok közül, röviden 

tájékoztatom Önöket azokról, melyek a legjellemzőbbek 

illetve legéletszerűbben előfordulhatnak mindennapi 

életünkben. 

Közösségi együttélés szabályait sértő magatartások: 

1) Állattartási szabályok megszegésének minősül, ha az 

állat (haszonállat is) tulajdonosa 

 

- az állati ürüléket, egyéb szennyeződést 

közterületen nem takarítja el, 

- állatot úgy etet/itat, hogy az a szomszédos 

ingatlanban szennyeződést okoz, 

- állatot úgy tart, hogy az azzal járó zaj- vagy 

szaghatás másokat rendszeresen megzavar, 

- az állatot közterületen szabadon engedi és ezzel 

közveszélyt okoz, 

- ebet közterületen póráz nélkül vezet. 

2) Közterület használatra vonatkozó szabályok 

megszegésének minősül, ha 

 

- közterületet hozzájárulás nélkül vagy a 

hozzájárulástól eltérő módon használ, 

- közterületet szennyezi, illegálisan szemetet, lomot, 

hulladékot helyez el, 

- az ingatlan tulajdonosa az ingatlana előtti járda, a 

kocsiútig terjedő terület gondozásáról, tisztán 

tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, hó 

eltakarításáról nem gondoskodik. 

- közterületen alkoholt fogyaszt. 

 

3) Hirdetés elhelyezésével kapcsolatos szabályok 

megszegése 

- hirdetményt, plakátot, egyéb hirdetést nem erre a 

célra kijelölt helyen helyez el. 

 

4) Egyéb magatartási szabályok megszegése 

- csendháborítást követ el az, aki lakott területen, az 

ott lévő épületben vagy az ahhoz tartozó telken 

indokolatlanul olyan zajt okoz, kiabálásával zavart 

kelt, amely alkalmas mások nyugalmának, 

természeti vagy védett természeti értékeinek 

zavarására. 

- a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti 

meg az, aki a tulajdonában vagy használatában lévő 

belterületi ingatlanon hétköznap 07.00- óra és 

20.00-óra közötti időtartamon túl, szombaton és 

ünnepnapokon 09.00-óra és 19.00-óra közötti 

időtartamon túl, háztartási igényeit kielégítő 

kertépítéssel és zöldfelület fenntartással 

kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet, így 

különösen motoros kerti gépek használatát, 

motoros fakivágást, fadarabolást folytat. 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartások elkövetőivel szemben a közigazgatási 

hatósági eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik. 

A szabályokat megszegővel szemben első alkalommal 

figyelmeztetést alkalmazunk, majd ha ez nem vezet 

eredményre bírság kiszabásáról kell gondoskodnunk. 

Helyi rendeletünk alapján a helyszíni bírság összege 

ötvenezer forintig terjed, de a nem helyszínen kiszabott 

bírság maximális összege egyszáz-ötvenezer forintot is 

elérheti. 

Vigyázzunk egymásra, jó egészséget kívánok! 

Rádiné dr. Tabi Anita jegyző 

„Egy Kisbaba mosolyában felfedezzük a pillanat örömét, 

szemében meglátjuk a holnap ígéretét, 

érintésében megérezzük a szeretet csodáját.” 

 

2021 Áprilisban érkezett újszülöttek:  

 

Lestyán Ákos (2021.04.12; an.: Makány Szilvia) 

Lovas Zoé (2021.04.23.; an.: Nagy Viktória) 

Gratulálunk a babákhoz, sok boldogságot és jó egészséget 

kívánunk nekik! 

Mészáros-Kósa Adrienn védőnő 

 

 

SZÜLETÉSNAPI ÜDVÖZLET 

Szeretettel köszönti 

településünk legidősebb Lakosát, 

Borics Jánosnét 

99. születésnapja alkalmából 

Minden Kedves Családtagja és Bugac Nagyközség 

Önkormányzata! 
 



Ovi- Bölcsi Hírek 

 2021. április 15-16-án sikeresen beiratkoztak a 

leendő első osztályosok az iskolába. 

 2021. április 19-től újból tudtunk fogadni minden 

gyermeket az óvodába. 

Szükségesnek látott óvintézkedést vezettünk be a 

járvány visszaszorítása érdekében, a gyermekek és a 

dolgozók védelmét figyelembe véve: „zsilipes 

rendszer” szerint érkeznek és távoznak az óvodás és 

bölcsődés gyermekek. 

Eddigi tapasztalataink alapján jól működik ez a 

rendszer, melyet továbbra is folytatni kívánunk! 

Köszönjük a Kedves Szülők megértését, 

együttműködését! 

 2021. április 21-én a „Bölcsődék Napján” nevelés-

gondozás nélküli munkanap volt. Köszönjük a 

Kedves Szülőknek, hogy megoldották gyermekeik 

elhelyezését. 

 2021. április 22-én intézményünk minden csoportja 

változatos tevékenységekkel megemlékezett a Föld 

Napjáról. 

Szeretnénk megköszönni a gyermekek nevében is a 

bugaci Ősborókás Gyógyszertárnak a támogatását: a 

kiskötényeket és a felületfertőtlenítőt.   

 2021. április 30-án sajnos nem a megszokott módon 

zajlott az intézményünkben az Anyák Napi 

ünnepség. Ugyanakkor a gyermekek nagy örömmel 

és szeretettel készültek e jeles alkalomra, így 

minden csoport készített egy-egy meglepetés videót. 

A videókat a zárt facebook csoportokba lehetett 

megtekinteni. 

Reméljük eljutott minden Kedves Édesanyához, 

Nagymamához, Keresztanyához a „kis Kincsük” 

üzenete! 

Itt szeretnénk megköszönni a Szülői Közösségnek, 

hogy a gyermekek virággal is köszönthették az 

Édesanyákat. 

Továbbá intézményünk bővült egy festett 

„cserépbaba családdal” is, mely a bejáratot díszíti.  

Köszönjük az anyagi támogatást ugyancsak a Szülői 

Közösségnek! 

 

 

 

 

 

 2021. áprilisában óvodánk részt vett a 

„Gyurmavilág Pályázaton”, amelyen kreatív alkotó 

csomagot nyertünk kedvezményes áron. 

 

 2021. április 30-án a gyermekekkel közösen 

Májusfát díszítettünk az óvoda udvarán, melyet 

Zsuzsi óvó néni gitárjátéka gazdagított.  

 2021. május 10-én a Madarak és Fák Napja 

alkalmából minden csoport színes tevékenységekkel 

készült, új ismeretekkel lettek gazdagabbak a 

gyermekek. 

 2021. május 10-11-én történt az óvodai-bölcsődei 

beiratkozás intézményünkbe. 

 2021. május 28-án tartjuk meg intézményi kereteken 

belül a Gyermeknapot. 

 2021. június 03-án csoportonként tervezzük az 

évzáró ünnepséget, online formában. 

 2021. június 04-én a nagycsoportosok Ballagási 
Ünnepség keretében köszönnek el óvodánktól.  

A későbbiekben részletes tájékoztatást fogunk adni 

a Kedves Szülőknek! 

 Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy az 

intézményünk nyári zárva tartása 2021. július 5. 

napjától 2021. július 16. napjáig tart. Nyitás: 2021. 

július 19. (hétfő). Megértésüket köszönjük! 

                                                                    Endre Edit 
                                                         ÁMK intézményvezető 

ANYÁK NAPI ÜDVÖZLET 

Az emberi szívnek két legszebb virága: 

- az egyik a szeretet 

- a másik a hála 

Közülünk már oly sokan tudjuk, hogy édesanyáink 

szemetfátyolozó emlékeként élnek szívünkben a soha el 

nem múló tisztelet és szeretet formájában.  

A hála és szeretet virágait ma már mi kapjuk édesanya és 

nagymamaként mindazért a féltő gondoskodásért, 

amelynél lágyabb-melegebb kapcsolat nem létezik, s 

közben érezzük, hogy ez a szeretet csak akkor lehet teljes, 

ha minden édesanya mellett ott van a szerető édesapa is. 

Soha ne feledjük, így egész a család!  

Nekünk pedig  

- Egy adósság van a földön,  

Mit megadni nem lehet, 

Amellyel tartozunk mindannyian 

A szülői szeretet –  

Mécs László gondolatai a féltő gondoskodásról, a soha el 

nem múló szeretetről, és az örök adósságról. 

„Amerre én jártam, kövek énekelnek 

Mert az édesanyám izent a köveknek, 

Szíve ment előttem előre követnek… 

Minden Édesanyát, Nagymamát, 

Keresztanyát köszöntünk a  

Nyugdíjas klub nevében: 
Lesták Sándorné klubvezető 



ISKOLAHÍREK 

2021. február- május 

Az elmúlt időszak sajnos ismét rendhagyó megoldásokat 

eredményezett iskolánk életében a járványhelyzet miatt. 

 Februárban megtartottuk a farsangi ünnepséget –

ahogyan a körülmények engedték: osztályszinten. 

Mindkét tagozatot fényképezkedő -sarok, izgalmas 

feladatok, osztályprogram és meglepetés várta. 

Köszönjük a DÖK szervező munkáját, a pedagógusok, 

szülők segítségét! 

 Március 8-ától ismét digitális oktatásra 

kényszerültünk a vírushelyzet fokozódása miatt. 

Nevelőtestületünk felkészült erre a lehetőségre, az 

iskolának még szeptemberben sikerült hosszú 

ügymenet után G-Suite regisztrációt szereznie, ami 

saját classroomokat és végtelen tárhelyet jelent számos 

más alkalmazás használatának lehetőségével. 

Köszönjük Szűcs Tibor tanár úrnak és 

rendszergazdának azt a munkát, amivel a háttérből 

támogatta, szervezte a digitális oktatás 

infrastruktúráját! Köszönjük a szülőknek, hogy 

segítették gyermekeiket az otthoni tanulásban, a 

gyerekeknek, hogy jelen voltak az online órákon (a 

98% feletti jelenléttel elégedettek vagyunk), hogy 

aktívan visszaküldték a feladatokat is. Köszönjük a 

pedagógusoknak azt a sok-sok munkát, amit a digitális 

oktatás jelentett számukra! Szülő-gyermek-pedagógus 

együttműködésére volt szükség ebben a rendkívüli 

helyzetben, és ez senkinek sem volt könnyű… 

 Tartottunk online szülői értekezletet a 3.b 

osztályosoknak tájékoztatva a szülőket, az osztályt a 

jövőben érintő változásról 

 Szintén online szülői értekezletre hívtuk a leendő elsős 

szülőket. Örültünk, hogy a szülők többsége megjelent 

az iskola online terében, aminek az előkészítését 

szintén Szűcs Tibor tanár úrnak köszönjük! 

 Megtörtént az első osztályosok beiratkozása, 20 

kisdiák kezdheti meg a 2021/22-es tanévben 

tanulmányait a Rigó József Általános Iskolában. 

Köszönjük a szülőknek a bizalmat!  

 Április 19-étől visszatért az alsó tagozat a jelenléti 

oktatásba. A gyermekek 15%-a élt azzal a 

lehetőséggel, hogy intézményvezetői határozattal 

igazolható a hiányzás, de végül a hiányzó gyermekek 

is szinte mindannyian megérkeztek közénk. 

 A felső tagozat épületében eközben folytatódtak az 

önkormányzati pályázatból és önerőből megvalósuló 

energetikai felújítás munkálatai: a fűtés korszerűsítése, 

nyílászárók cseréje, elkezdődött az épület szigetelése. 

A tornacsarnok szintén felújítás alatt áll.  

Mindkét épületen tetőcsere is zajlik majd, a Kecskeméti 

Tankerület pályázatával ezt a munkálatot segíti. 

 Beadásra került egy Magyar Falu-pályázat, amelynek 

segítségével szeretnénk megújítani az iskolaudvar 

játszóeszközeit. A pályázat beadásában a Bugaci 

Óvodás és Általános Iskoláskorú Gyermekekért 

Alapítvány segített, Borbola Józsefnének köszönjük a 

közreműködést a pályázat megírásában. Amennyiben 

támogatásra kerül a projekt, 2 Millió Ft értékű 

játékeszközt vásárolhatunk.  

 Megérkeztek a 8. osztályosok felvételi-visszajelzései- 

ezek alapján elégedettek lehetünk a továbbtanulás 

területén. 

 Május 5-én és 6-án 16-18 óráig hirdették meg online 

fogadóóráikat iskolánk pedagógusai. Az előzetes 

regisztrációval működő rendszert Szűcs Tibor 

dolgozta ki. Köszönjük azoknak a szülőknek, akik 

megpróbálkoztak ezzel a megoldással, örömmel 

állapítottuk meg, hogy kisebb-nagyobb segítséggel, de 

sikeresen megtörténtek a találkozások az online 

térben. 

 Május elején számos Anyukát, Nagymamát 

köszöntöttek tanulóink tanítóik, tanáraik segítségével- 

személyes jelenlét híján az online eszközök 

segítségével. Köszönjük a pedagógusoknak a 

szervezést! 

 Május 10-én a felső tagozat számára is megkezdődött 

a jelenléti oktatás szinte teljes tanulólétszámmal.  

Ezúttal is kérünk szépen minden Szülőt, hogy 

amennyiben a családban betegség fordul elő, illetve a 

gyermek bármilyen megbetegedés tüneteit mutatja, ne 

engedjék tanulóinkat közösségbe!!! Akkor vagyunk 

felelősségteljesek, ha nagyon odafigyelünk a legkisebb 

jelre is, amennyiben pedig a járvány gyanúja felmerül, 

akkor segítik a közösséget -így az iskola biztonságát is, ha 

meg tudnak bizonyosodni a fertőzés jellegéről. Az 

iskolában betartjuk a járványügyi előírásokat, de az 

egyéni felelősség nagyon jelentősen befolyásolja a 

védekezést.  

Köszönjük az együttműködést és a megértést! 

Köszönettel tartozunk: 

 Kengyel Attila szülőnek a farsangi fotófal 

megvalósulásáért 

 Papp Zoltán szülőnek a beadott pályázathoz 

nyújtott közreműködéséért 

 Királyné Deli Szilvia és Farkas Brigitta 

szülőknek köszönjük, hogy támogatják az 

osztályuk vírus elleni védelmét! 

 

Az iskola vezetősége 


