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Az elmúlt hónapokban megváltozott a 

zöldhulladék elszállításának rendje.  
 

A szolgáltató minden háztartásba 

kijuttatott, maximum 4 db biológiailag 

lebomló zsákot. A zöldjáratok kizárólag 

ezeket a zsákokat viszik el, háztartásonként, 

alkalmanként maximum 4 db-ot.  
 

Sokan jelezték, hogy nem kaptak ilyen 

zsákot.   Kérjük, akik nem kaptak, azt 

jelezzék a szerződéssel rendelkező ingatlan 

címének megjelölésével a 

kvargaeniko@bugac.hu e-mail címen, vagy a 

polgármesteri hivatal titkárságán, 2021. 

december 3-ig.  
 

A szolgáltatótól, a beérkező kérelmek alapján 

beszerezzük az ingatlanonként 4 zsákot, majd 

eljuttatjuk az igénylőkhöz, megszervezzük 

azok átvételét. 
  

Önkormányzatunk szeretne segíteni 

azoknak, akik nem ebben a biológiailag 

lebomló zsákban helyezték ki az 

összegyűjtött leveleket vagy több mint 4 

zsákot helyeztek ki. Tájékoztatjuk Önöket, 

hogy 2021. november 29-én el fogjunk 

szállítani a házak előtt hagyott, kizárólag a 

levelekkel töltött zsákokat. 
 

XXVII. évf. 11. szám 

KÖZMEGHALLGATÁS 
 

Önkormányzatunknak törvény által előírt 

kötelezettsége, hogy évente egyszer 

nyilvános testületi ülés keretében, 

közmeghallgatáson számoljon be az 

elvégzett munkájáról a jövőt illető 

terveiről. A kormányhivatal ajánlása 

szerint, a vírus terjedését is figyelembe 

véve, 2021. december 8-án 17.00- órakor, 

óvintézkedések mellett, de megtartjuk a 

Művelődési Házban a szokásos 

közmeghallgatást. 

A közmeghallgatás ideje alatt szigorúan 

betartjuk a maszk használatát, zárt térben.  

A 1,5 méteres távolságtartást a székek 

kihelyezésével, elrendezésével biztosítjuk. 

A távolságtartás miatt úgy számolunk, 

hogy az érkezők sorrendjében, 40-50 

embert fogunk tudni beengedni. Annak 

érdekében, hogy a létszámkorlát miatt, ne 

érje hátrány az egyes lakosokat, a 

közmeghallgatást élőben fogjuk 

közvetíteni Bugac Nagyközségi 

Önkormányzat Facebook oldalán. Ebben 

az esetben a kérdéseket a helyszínen lévők 

személyesen fel tudják tenni. Lehetőség 

van azonban a kérdés feltevésére 2021. 

december 03-ig a polgarmester@bugac.hu 

e-mail címen. E-mailben történő kérdés 

feltevése esetén a jegyzőkönyv elkészítése 

miatt kérjük a kérdező nevét és lakcímét 

megadni! 

Köszönjük megértésüket, vigyázzanak 

egymásra! 
Szabó László polgármester 

 
 

ZÖLDHULLADÉK 

ELSZÁLLÍTÁSA 
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A későbbiekben kérjük a lakosokat, hogy 

a zöldhulladékot ezekben a szolgáltató által 

újonnan rendszeresített zsákokba gyűjtsék.  
 

Ezúton is szeretnénk felhívni a figyelmet arra, 

hogy a zöldhulladék kezelésének 

legkörnyezettudatosabb módja a telken belül 

való komposztálás.  

Mindenkit arra biztatunk, hogy csak azt a 

zöldhulladékot helyezze ki zsákokba, amit 

nem tud komposztálni. 

Szabó László polgármester 

 

Tisztelt Lakosság! 

A vírushelyzet fokozódása miatt az eddigi 

hozzáállásunkkal következetesen az elmúlt 

testületi ülésen átgondoltuk az adventi 

időszak ünnepeit is keresve a lehetőséget a 

biztonságos közösségi élményre. 
 

Az előre meghirdetett hagyományos adventi 

programjaink helyett DECEMBER 17-én 

pénteken a Művelődési Ház és a Könyvtár 

közös szervezésében kerül sor a „Karácsonyi 

csodák” című ünnepségre a Művelődési Ház 

udvarán 16.00 óra és 17.30 óra között….  

Minden, ami karácsony, minden ami 

csoda…biztonságosan…- amennyiben az 

akkori járványügyi helyzet megengedi 

készülünk kicsinek, nagynak közösségi 

élménnyel. 

Az ünnepség részleteiről később adunk 

tájékoztatót. 

Áldott Adventet, békés, meghitt 

várakozást kívánunk a falu lakosságának, 

és reméljük, hogy találkozunk az adventi 

gyertyák fényénél december 17-én! 

Szabó László polgármester 
 

 

- a Magyar Közút, mint projektgazda tájékoztatása 

szerint, elkészült és elfogadásra került a 

Kiskunfélegyháza-Bugac közötti, 54102-es út 

felújításának tervei. A közbeszerzés a kivitelező 

kiválasztására folyamatban van, az eljárás a 

végéhez közeledik. A munkálatokat tavasszal 

kezdi meg a nyertes vállalkozó. 

 

- 100%-os támogatásból, elkészült a 

gördeszkapálya mellett egy fedett, sajátsúlyos 

edzőgépekből álló, kondipark. 
 

- a Hunyadi utcai sportpályán elkészült egy 

330 méter hosszú, rekortán-gumi futópálya és 

egy kondipark is. 
 

- a napokban elérte az 50%-os készültségi 

fokot, a Félegyházi út mellett épülő 

Aranymonostor Látogatóközpont 

A járványhelyzet sajnos befolyásolja azokat a 

történéseket, amelyek az iskola falain belül 

megvalósulhatnak-mégis igyekeztünk 

színessé tenni az őszi hónapokat: 

- október elsején, a zene világnapján 

összegyűltünk az udvaron egy közös 

éneklésre 
 

- október 4-én, az állatok világnapján a Bajusz 

család kedveskedett tanítványainknak: 

elhozták a gyerekeknek egzotikus állataikat. 

Ezen a napon a DÖK is osztályonkénti 

programmal készült 
 

- Október 6.: az aradi vértanúkra 

videóműsorral emlékeztünk: Köszönjük 

szépen a 6.a és a 6.b osztálynak a színvonalas, 

megható megemlékezést, Tóth Anett 

tanárnőnek és Ádám Tibor tanár úrnak a 

felkészítést, Nemes Imrének, Kiss 

Gabriellának valamint Csősz Beátának a 

háttérmunkákban nyújtott külső segítséget! 
 

- Október 11-15-ig 15 diákunknak nyílt 

lehetősége arra, hogy részt vegyen a 

TUDJA-E, hogy: 

 

ADVENTI  

PROGRAMAJÁNLÓ 

 

ISKOLAHÍREK 



Vadászkamara szervezésében a Vackor Vár 

Erdei Iskola színes programjaiban 

Hetényegyházán. 
 

Köszönjük Fazekas Szilviának, hogy 

gyors szervezéssel lehetővé tette a tábor 

megvalósulását, valamint, hogy elvállalta az 

5 napos felügyeletét a csoportnak. 
 

Köszönjük az Önkormányzatnak, 

hogy  "Balázs bácsi busszal" utazhattak a 

gyerekek oda-vissza! A Vackor Vár Erdei 

Iskola dolgozóinak pedig köszönet az 

élményért! 
 

- Zajlottak tanórák külső helyszíneken: 

A 4.a és a 4.b osztály a környezetismeret 

tananyaghoz kapcsolódó ismereteket szerzett 

a KEFAG ZRT.  bugaci erdészetének 

segítségével, kerékpártúrával összekötve. 

Köszönjük a szervezést,  lebonyolítást a 4.-es 

tanítóknak, a megvalósítást Fodor Mihály 

erdészeti igazgatónak, Kaczvinszki Tamás 

erdőművelési műszaki vezetőnek, Eőri Máté 

kerületvezető erdésznek! 
 

A 4.a osztály Balázsné Zsuzsika néni csodás 

őszi kertjében járt. Nagyon köszönjük a 

lehetőséget, a tapasztalást, a szíves 

vendéglátást! 
 

Testnevelés órák keretein belül a gyerekek 

többször is kirándultak a környéken. 

Az énekkar tagjai csapatépítő túrázásra 

indultak Pekáry Andrea tanárnő 

szervezésben, ahol menet közben Szabó 

Csabáék meglepték őket egy-egy forró teával. 

Köszönjük a vendéglátást! 
 

- Az őszi szünet előtt iskolai körben 

megemlékeztünk 1956 hőseiről. Köszönjük a 

7. osztálynak és Fazekas Szilviának az 

ünnepség megszervezését! Köszönjük a 

gyerekeknek, hogy a községi ünnepségen is 

képviselték iskolánkat! 
 

- A Művelődési Ház kezdeményezésére 

készültek el őszi hangulatú rajzaink, 

festményeink, amelyből Feketéné Papp Éva 

tanárnő koordinálásával, rendezésével 

kiállítás nyílt a felsős aulában. Köszönjük a 

csodaszép alkotásokat a gyerekeknek, Évike 

néninek pedig a segítséget! 
 

- 8. osztályosaink továbbtanulását segítve:  

-megírták a gyerekek az országos POM 

mérést, amely egyéni visszajelzéssel szolgál a 

tovább tanuló diákok kompetenciáit illetően. 

-pályaválasztási szakértő végzett csoportos és 

egyéni tanácsadást körükben 
 

-részt vettek a Pályaválasztási Kiállításon 

Kecskeméten 
 

-a kiskunfélegyházi Mezgé szakmai napján 

kipróbálhatták az ott kínált szakmák 

gyakorlati oldalát 
 

-zajlanak a felvételi előkészítők magyarból és 

matematikából 

- a felvételivel kapcsolatos dokumentáció is 

megkezdődött 
 

Köszönjük Lantos-Czakó Szimonetta 

osztályfőnöknek, hogy a 8. osztály 

továbbtanulását érintő programokat, 

információkat, dokumentációt összefogja! 
 

- november 2-án délelőtt nevelőtestületi 

értekezletet tartottunk, délután pedig 

munkaközösségi értekezletek zajlottak. Az 

aktualitásokon kívül a legfőbb téma a 

november 15-ei határidővel megadott 

intézményfejlesztési terv elkészítése volt.  
 

- DÖK kezdeményezésre minden tanulónk 

gereblyét, seprűt ragadott. 

Köszönjük szépen minden osztálynak a 

segítséget, és azoknak a gyerekeknek is, akik 

a karantén miatt otthonaikban segédkeztek 

szüleiknek! 
 

- Szintén DÖK -programként a smoothie 

elkészítését tanulhatták meg alsósaink: az 

egészséges ital almából és banánból készült 

Scholtz Brigitta, Borbola Józsefné és a 

szakácsnénik segítségével. 



 

- November 8-án online fogadóestet tartottak 

pedagógusaink-A résztvevők visszajelzései 

alapján a rendszer működött, köszönjük, hogy 

egyre többen próbálják ki ezt a lehetőségét a 

kapcsolattartásnak! 
 

Novemberben sajnos egyre nagyobb 

nehézségekkel néztünk szembe: egyre több 

osztályunkat és pedagógust érintett a 

karantén. Kollégáink volt, hogy egyszerre 

oldották meg bizonyos osztályok jelenléti 

oktatását, míg mások digitális oktatásban 

részesültek.  
 

Köszönjük a Szülőknek is az 

együttműködést- egyik napról a másikra 

tudjuk, hogy nehéz megoldani az otthon 

maradni kényszerülő gyerekek ellátását. 
 

Ami elmaradt: a novemberre tervezett nyílt 

óráinkat nem tudtuk megtartani, illetve a 6. 

osztály a Lázár Ervin Programon keresztül a 

Fővárosi Nagycirkuszba kapott időpontot: a 

karantén miatt ez a program sem valósult 

meg. 
 

A járványhelyzet fokozódásakor a tankerületi 

ajánlásokat figyelembe véve 2021. 11.22-étől 

kiegészítettük (szigorítottuk) az 

intézményünkre vonatkozó eljárásrendet- 

amelyről értesítettük a szülőket a Kréta 

felületén keresztül.. Az eljárásrend iskolánk 

honlapján megtalálható. 

KÖSZÖNJÜK!!!! 

- 6 citerát kapott az iskola! Tóth Györgynek (a 

Galván Gépészetnek) 

szeretnénk  megköszönni ezt az igazán szívet 

melengető meglepetést, a ránk gondolást!!! 

Köszönjük Horváth Jánosnak, hogy a citerák 

húrozását elkészítette, majd elhozta a 

gyerekeknek a felajánlott eszközöket!  
 

- A Magyar Falu programban megnyert 

pályázatból az udvari játékok elkészültek, a 

telepítés megtörtént, a régi játékainkat is 

felújítottuk. Jelenleg az engedélyeztetésre 

várunk- ez kell még ahhoz, hogy a gyerekek 

használatba is vehessék a játékokat. 
 

Hálás köszönetünk Sutus Norbertnek (aki 

még csak leendő iskolás szülő, de nagyon 

önzetlenül, vasárnapját, gépeket rászánva, 

társadalmi munkában segített a 

tereprendezésben),  

- Frank -Szabó Józsinak, aki rögtön jött 

segíteni, amikor hívtuk, 
 

- Bozó Jánosnak, aki gépekkel és 

kedvezményes árral segített; 

 

- az önkormányzat brigádjának, 
 

- Endre Gábornak, aki szintén sokat segített.  

- Tamás Ferenc karbantartónknak, aki sok 

mindent megcsinált helyben... 
 

- A Szülői Közösségnek nagy köszönetünk, 

hogy a projekt mögé álltak és támogatták a 

megvalósulást. 
 

- Köszönjük Szatmári Istvánnak, hogy mindig 

segítségül érkezik a villanyszerelési 

munkálatokhoz, és mindig önzetlenül teszi 

ezt! 
 

- Köszönjük, hogy Samu Veronika szociális 

segítőnk támogatja az iskolában folyó 

munkát, forduljanak hozzá bizalommal, 

amennyiben úgy érzik, hogy gyermekükkel 

kapcsolatban segítségre van szükségük.  

Samu Veronika keddenként 8-16 óráig 

elérhető az iskolában. Telefonszáma: 

06/703334933. 

Vigyázzunk egymásra! Továbbra is kérjük, 

hogy intézményünket csak egészséges 

gyermekek látogassák,  a visszatérő tanulóink 

pedig rendelkezzenek orvosi igazolással.  

Ezekben a kiszámíthatatlan időkben 

egészséget, áldott adventi időszakot kívánunk 

a Családoknak! 

Az iskola vezetősége 
 

 


