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A közmeghallgatáson az állampolgárok és a helyben 

érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és 

javaslatot tehetnek. 

Az érdeklődők kérdéseiket a polgarmester@bugac.hu e-

mail címre 2022. november 18-ig írásban is 

megküldhetik, illetve a nyilvános testületi ülés 

keretében a polgármesterhez, illetve a jelenlévő 

képviselőkhöz kérdést tehetnek fel, javaslattal élhetnek. 
Szabó László 
polgármester 

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI 

KEDVEZMÉNY! 

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a rendszeres  

gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó  

támogatás kifizetése: 2022. november 23 és 24. napján 

9-15 óra között történik a Polgármesteri Hivatal 

szociális ügyintézőjénél. 

LAKOSSÁGI SALAK, PERNYE ÉS HAMU 

GYŰJTÉSE 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kehült 

salak, pernye és hamu begyűjtését 2022. november 21-

től /hétfő/ 2023. április 24-ig (kéthetente páros héten) 

megkezdjük Bugac belterületi, alsómonostori és 

bugacpusztaházi belterületi utcákban. A salakot 

megfelelő teherbírású és nem sérült zsákokba kell 

kihelyezni reggel 7:00 óráig a közterületen jól látható 

helyen. Amennyiben a szállítás napja ünnepnapra esik, 

úgy a következő munkanapon történik meg az 

elszállítás. A zsákok egyenkénti súlya a 30 kg-ot nem 

haladhatja meg!  

Szabó László 
polgármester 

TÁJÉKOZTATÁS 

Tisztelt Ügyfeleink! 

A fűtési szezon megindulása okán az alábbiakról 

tájékoztatjuk Önöket. 

A vegyes tüzelésű kazánok/kályhák használata során a 

fűtés melléktermékeként salak és hamu keletkezik, mely 

nem kommunális hulladék. 

Hamu hulladék nem helyezhető a hulladékgyűjtő 

edényekbe. Amennyiben kollégáink hamu hulladékot 

találnak a hulladékgyűjtő edényben, a hulladék nem 

kerül beürítésre! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hamu, salak és kazánpor a 

tehergépjárművek működőképességére veszélyt jelent, 

tekintettel arra, hogy tűzveszélyes és előidézheti a 

további hulladék begyulladását. 

Kérjük Ügyfeleinktől a fent leírtak betartását. 

Amennyiben személyzetünk a gyűjtés során hamut 

észlel a kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetben, 

Társaságunk az ürítést megtagadhatja. 

Együttműködésüket köszönjük. .  

Tisztelettel: 

FBH-NP Nonprofit Kft. 

 

SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA 

 
November 12-én a Szociális Munka Napját ünnepeljük. 

A szociális munka napjának célja, hogy ráirányítsa a 

figyelmet azokra a szakemberekre, akik az év minden 

napján segítik, gondozzák segítségre szoruló 

honfitársainkat.  

KÖSZÖNETTEL tartozunk a szociális, a gyermekjóléti 

és a gyermekvédelmi szolgálatokban dolgozó 

munkatársainknak, akik felkészülten, elkötelezetten és 

magas szakmai színvonalon végzik munkájukat. Ők ma  

fáradhatatlan és nélkülözhetetlen munkásai annak, hogy 

a magyar társadalom befogadó, összetartó és a 

nehézségekkel küzdő emberekkel szolidáris 

közösséglegyen. A szociális munka napján, itt helyben 

a Szociális Szolgáltató Központ dolgozóinak mondunk 

köszönetet. 

mailto:polgarmester@bugac.hu


LEVÉL ELSZÁLLÍTÁSA 

 
A szolgáltató minden háztartása kijuttatott, maximum 4 

db biológiailag lebomló zsákot. A zöldjáratok kizárólag 

ezeket a zsákokat viszik el, háztartásonként, 

alkalmanként maximum 4 db-ot. 

Önkormányzatunk szeretne segíteni azoknak, akik több 

mint 4 zsáknyi levelet gyűjtöttek össze. Tájékoztatjuk 

önöket, hogy Önkormányzatunk 2022. november 29-én el 

fogja szállítani a házak elé kirakott, kizárólag a levelekkel 

töltött zsákokat. 
Szabó László 
polgármester 

GALAGONYA KÖNYVTÁR 

 

ADVENTI ABLAKNAPTÁR 
 

Idén is várjuk a jelentkezőket, akik utcára néző ablakukat, 

vagy ha ilyen nincs, házuk utca felé eső részét szívesen 

díszítik, ellátják a jelentkezéskor választott számmal, és így 

a közös ünnepi készülődéshez csatlakozva részesei 

szeretnének lenni Bugac adventi ablaknaptárának! 

Az elmúlt évhez hasonlóan arra kérünk minden kedves 

jelentkezőt, hogy akasszon ki a kapura két olyan díszt, 

amit a település karácsonyfájára szán. A megtalálók a 

díszeket a Karácsonyi Csodák ünnepségen helyezik el a 

fán. 

Jelentkezni a Galagonya Könyvtárban lehet személyesen, 

a könyvtár messengerén, vagy telefonon. (70/3820544) 

 

ADVENTI IDŐLASSÍTÁS 

 

November 26-án, szombaton délelőtt 9 órától tartjuk a 

Galagonya Könyvtárban az év utolsó felnőtteknek szóló 

kézműves alkotó foglalkozását. Ezúttal három technikát 

is megismerünk, így egyrészt kicsivel több időt kell 

szánni a programra, valamint néhány otthonról hozott 

eszközre is szükség lesz. Várjuk a programra a 

jelentkezéseket! 

Fentiekről, valamint a Könyvtár egyéb újdonságairól az 

intézmény facebook oldalán olvashatnak részletesen! 
Kengyel-Virág Veronika 

könyvtáros 

ISKOLAHÍREK-ŐSZ 

 

Mozgalmas őszi hónapok állnak mögöttünk: 

ÜNNEPEINK/ALKALMAINK: 

 

Az állatok világnapja alkalmából Bajusz Piroska ismét 

meglepett bennünket kis kedvencekkel. Köszönjük!A 

zene világnapján Pekáry Andrea tanárnő szervezésével 

együtt énekeltek-zenéltek kicsik és nagyok. A 6. 

osztályosok rádióműsorát Szabóné Oroszi Aranka 

állította össze: Október 6-án az aradi vértanúkra 

emlékeztünk. 1956 hőseire a 7.a és 7.b osztályosok 

felemelő műsorával emlékeztünk. Köszönjük Tóth Anett 

és Ádám Tibor osztályfőnöknek a felkészítést. A 7. 

osztályosok versei hangzottak el a községi ünnepségen is. 

 

 

Az alsómonostori szüreti menettáncot Varga Andreas 

néptáncosai vezethették. Köszönjük a meghívást az 

alsómonostori szervezőknek, nagy élmény volt a 

gyerekek számára! 

 

Pályaválasztás: 

 

A pályaorientációra mindig kiemelt figyelmet fordítunk: 

A 8. osztály nagy kihívás diáknak, szülőnek, 

osztályfőnöknek. A “merre tovább?” kérdésének egyik 

tapasztalása volt a Mezgében eltöltött izgalmas látogatás, 

ahová Fazekas Szilvia és Scholtz Brigitta kísérte el 

végzőseinket. 

A 8.-osok eljutottak a pályaválasztási kiállításra is 

Kecskemétre. Az utazást köszönjük Vértesi-Nagy 

Tímeának és édesapjának, Juhász-Vargáné Tóth 

Katalinnak valamint Fazekas Szilvia osztályfőnöknek. 

A 7.-es és 8.-os szülőknek, diákoknak pályaválasztási 

szülői értekezletet rendeztünk, ahová elfogadta a 

meghívást 7 középiskola. A középiskolák képviselői 

bemutatták intézményüket, majd a szülők-gyerekek 

kérdéseikkel személyesen is gyűjthettek hasznos 

információkat. 

 

DÖK-akciók a fenntarthatóság jegyében: 

 

Az autómentes világnapon sokan jöttek gyalog, 

biciklivel…és volt, aki lovaskocsival érkezett. 

A DÖK gyűjtéseket szervezett az újrahasznosítás 

jegyében: 

Az őszi papír és petpalack és kupakgyűjtés eredménye: 

5890 kg papír/600 kg pet/110 kg kupak 

A fenti eredményért hálásak vagyunk Mindenkinek, aki 

részese volt a gyűjtésnek, a lebonyolításban részt vevő 

szülőknek, gyerekeknek, kollégáknak!!! 

Külön köszönetet szeretnénk mondani a település 

kereskedelmi egységeinek, ifjabb Tóth Györgynek  

(aki még bigbag zsákokat is beszerzett az akcióhoz), 

Bozó Jánosnak, Gondi Nimród, Néma Gergő, Gilicze 

Gergő, Novotnik Petra, Petróczi Levente, Forgó János 

szüleinek. Akinek a sok munkája is megalapozta a sikert: 

Tamás Ferenc, karbantartónk.  

Köszönjük!!!! 

Köszönet Szabóné Kanyó Renátának, aki minden 

alkalmat megragad, hogy (családja aktív bevonásával is) 

a fenntarthatóság jegyében gyűjtések segítsék a DÖK 

tevékenységét! 

Sulizsák akció: 

3048 kg ruha gyűlt össze! Köszönjük a nagy 

megmozdulást mindenkinek!!!Az akcióban kiemelnénk a 

Rikk családot, akik hatalmas mennyiségű, előre lemért 

zsákokkal járultak hozzá a sikerhez! A bevétel a Bugaci 

Óvodás és Általános Iskoláskorú Gyermekekért 

Alapítványhoz kerül, az alapítvány segítségével 

hasznosul majd gyermekeink számára. 

 

BÜSZKÉK VAGYUNK! : 

 

2022. október 3. és 5. között került megrendezésre 

Lakiteleken a Hungarikum Ligetben a „Hungarikum  

 



Öttusa bajnokság”, ahol bugaci gyerekek is versenyeztek. 

Köszönjük szépen Lovas Tamásnak a szervezést, a 

kíséretet, Bónusné Tóth Icusnak a gyermekek 

szállításában nyújtott segítséget, Vértesi- Nagy Tímeának 

a meglepetést! 

Egyéni dobogós eredményeink: 

Futás: III. korcsoport fiú: Latki Levente - I. helyezés 

Footgolf: IV. korcsoport lány: Novotnik Petra-I. helyezés 

Tanár: Lovas Tamás-II. helyezés 

Darts IV. korcsoport lány: Gárdony Míra-III. helyezés 

A budapesti Vajdahunyadvárban rendezték meg „A 

magyar szentek és a magyar kézművesség” kiállítást. A 

zsűri döntése alapján iskolánk két tanulója szerepelt az 

országos kiállításon: Kovács    Bori (3.o)Prágai Szent 

Erzsébet és Kosdi Virág (3.o.)Szent Imre című 

munkájával. 

Feketéné Papp Éva tanárnő Prágai Szent Erzsébet című 

zománca is látható volt a kiállított alkotások között. 

Köszönjük szépen Évike néni tehetséggondozását, a 

lehetőségek megteremtését! 

10.26-án szerdán Lantos-Czakó Szimonetta kíséretében a 

Petőfi emlékév keretén belül vett részt 4 tanulónk -Szűcs 

Rita, Vikor Rebeka, Wiesz Petra, Kullai Áron -a József 

Attila Általános Iskolában megrendezett kreatív irodalmi 

vetélkedőn, ahol Szűcs Rita csapatával II. helyezést ért el. 

 

KÖSZÖNJÜK… 

 

Hálásan köszönjük a Görög kertészet újbóli felajánlását: 

árvácskák virágoznak ládáinkban! 

Köszönjük Ifjabb Tóth György segítségét a 

locsolórendszerünk működésében is. 

Kengyel-Virág Veronikának és a Galagonya könyvtárnak 

a lehetőséget, hogy Berg Judit és Rumini lázban éghetett 

az alsó tagozatunk, hogy alaposan előkészítette az író-

olvasó találkozót, és elhozta a bugaci gyerekeknek Berg 

Juditot, aki talán ma a legismertebb magyar író az ifjúsági 

és gyermekirodalomban. Nagy élmény volt mind a 

felkészülés mind a találkozás az írónővel- arról nem  

is beszélve, hogy sok kisgyerek került közelebb a 

könyvekhez. 

 

„GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK” TÉMAHÉT: 

november 02-03-04. 

 

Megpróbáljuk: kinyitni az iskolát az intézményt 

körülvevő társadalmi tudás számára. Célunk: 

élménypedagógia, csoportmunka, iskolán kívüli 

kapcsolódások megtalálása, kötődés kialakítása, a 

hétköznapi tudás megszerzése, kompetenciák fejlesztése. 

A programról a következő hírlevélben beszámolunk 

részletesen: elöljáróban megköszönjük annak a több 

mint 30 külső segítőnek az együttműködést, akik részt 

vettek a projektben. A 3 nap közel 70 különböző 

foglalkozást tartalmazott 1-8. osztályig a gyerekek 

számára, évfolyamonként meghatározott témakörökben. 

A projekt  

megvalósításában támogatta intézményünket az 

Önkormányzat, Tóth Marianna, aki egy nyertes 

pályázattal forrást is szerzett az elképzeléshez, Kengyel-

Virág Veronika és Tóth-Faragó Anita, akik velünk  

 

együtt terveztek, szerveztek, beszereztek, 

megvalósítottak. Köszönet MINDEN iskolai 

dolgozónak azért az óriási munkáért, amellyel 

létrejöhetett az őszi témahetünk! 

 

AKTUÁLIS: 

 

A november 21-ei héten „nyílt órák hetét” 

tartunk: várjuk az érdeklődő szülőket! A 

látogatható tanórák pontos időpontjáról az 

osztályfőnökök  

értesítik a szülőket. A felső tagozatban a könnyebb 

szervezés és átláthatóság érdekében olyan online 

felületen tesszük közzé a látogatható órákat, ahol a 

szülők feliratkozását is kérjük majd. 

Köszönjük az együttműködést! 

Az iskola vezetősége 

OVI-BÖLCSI HÍREK 

 

/2022. október-november-december/ 

 
Szeretnénk köszönetet mondani, akik az 

intézményünket különböző módon a lehetőségeikhez 

mérten segítik és támogatják: Tóthné Péter-Szabó Ilona, 

Tóth Anita, színes dísztökökkel, Kovácsné Antal 

Mariann pedig faragni való tökökkel kedveskedtek a 

gyermekeknek.  

Antal János és családjának külön köszönet, hogy 

intézményünket az aktuális évszakhoz igazodva 

virággal díszíthetjük.  

Eőri Máténak és családjának köszönjük a lehetőséget, 

hogy a gyermekek megismerkedhettek és 

kipróbálhatták közelebbről is a szőlődarálót.  

Intézményünknek lehetősége volt papírgyűjtésre, 

ezúton szeretnénk köszönetet mondani, azoknak, akik 

segítettek a konténer megtöltésében. 

A PET palackok gyűjtésére folyamatosan van 

lehetőség! 

 

2022. október 03-án az Idősek Napja alkalmából 

óvodánkból a Maci csoport nagycsoportosai kis 

műsorral köszöntötték az Időseket, meghívott 

vendégeket a Mendel Gáspár Közösségi Színtérben 

megrendezésre kerülő Idősek napi rendezvényen.  

2022. október 22-én pedig az alsómonostori Szüreti 

Mulatságon vendégeskedtek, ahol vidám szüreti, táncos 

műsort adtak elő. 

Köszönjük a felkészítést Szalainé Őrző Emília és 

Molnárné Gulyás Mariann óvó néniknek! 

2022. október 04-én az Állatok Világnapján a Bajusz 

család gondoskodott arról, hogy intézményünk 

gyermekei közelről megismerkedhessenek különféle 

kisállatokkal, melynek nagy sikere volt. Még egyszer 

köszönjük a lehetőséget! 

 



2022. október 07-én az Állatok Világnapja 

keretében a Nyuszi csoport a bugaci Pusztára 

látogatott ki lovaskocsival, melynek során sok 

élménnyel gazdagodtak a gyermekek.  

Itt szeretnénk megköszönni Tímár Imrének és 

családjának a lehetőséget és megvalósítást! 

2022. október 20-án intézményünkben 

fényképezkedéssel egybekötött Planetáriumi 

előadáson vehettek részt a gyermekek. 

2022. október 25-én családi és egyéni 

fényképezkedésre került sor intézményünkben. 

2022. november 02-án a bugaci iskola 7. osztályos 

tanulói pályaválasztás előtt állnak és ellátogattak 

hozzánk is. Öröm volt számunkra, hogy több 

csoport is érdeklődött. Reméljük, hogy volt 

közülük néhány olyan gyermek, aki kedvet kap 

ehhez a gyönyörű hívatáshoz! 

2022. november 11-én néphagyományunkhoz 

híven Márton napot tartott minden csoport. 

2022. november 14-én 3D-s mozivetítést láthattak 

a gyermekek „Mesés kalandok” címmel. Külön 

élményt jelentett számukra a szemüveg, melyben 

térhatású látványban volt részük. 

3 év kihagyás után örömmel és izgatottan álltunk 

neki az újabb Jótékonysági Óvodás Bál 

szervezésének, melyre 2022. november 19-én kerül 

sor az iskola Tornacsarnokában.  

November és december hónapban az óvó nénik és 

a kisgyermeknevelők fogadóórákra várják 

szeretettel a Kedves Szülőket! 

2022. november 30-án Nyílt napot tart a Süni 

csoport, Maci csoport és a Nyuszi csoport. Minden 

érdeklődő szülőt szeretettel várunk! 

2022. december 01-jén ellátogat hozzánk Titanilla, 

aki Mikulásra hangolódásként a „Koszos kiscipők” 

című bábjátékkal készül. Köszönjük a Szülői 

Közösség segítségét is, hogy előadásunk 

megvalósulhat! 

2022. december 06-án várjuk az óvodában és a 

bölcsődében a Mikulást. 

2022. december 14-én, 16:00-tól intézményünkben 

családi „Karácsonyi foglalkoztatót” szervezünk, 

melyre szeretettel várjuk a Kedves családokat! 

2022. december 20-án, délelőtt az óvodában és 

bölcsődében közösen ünnepeljük a Karácsonyt. 

 

Intézményünk 2022. december 27-től december 

30-ig zárva tart!  

Megértésüket köszönjük! 

Endre Edit intézményvezető 
 

 

ALSÓMONOSTOR SZÜRETI MULATSÁG 

 

Köszönet...  

 

2 év kihagyás után ismét megrendezésre került 

Monostoron a szüreti mulatság. Viszonylag 

kellemes időben, csaknem 70 felvonuló járta be 

kicsiny falunk utcáit.  

Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki 

bármilyen formában hozzájárult ahhoz, hogy ez a 

rendezvény létrejöhessen. Bízunk benne, hogy 

jövőre újra együtt ,,szüretelhetünk''. 

 A szervezők 

 

 

MENDEL GÁSPÁR KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR 

 

 

 


