
KEDVES 

 BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 
 

 

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK 
a 

LAKOSSÁGOT 
 

 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 

évfordulójára rendezendő 
megemlékezésre a bugaci temető 

emlékművéhez. 
Az elmúlt évhez hasonlóan közös sétára hívjuk a 

lakosságot, a civil szervezeteket, az 
intézményeket. 

A megemlékezés 10.00 órakor a  
Művelődési Háztól induló sétával kezdődik. 

Gyalogosan érkezünk az 
emlékműhöz, ahol az ünnepség keretében 

tiszteletünk 
jeléül helyezzük el koszorúinkat a forradalom, és a 

háborúk áldozatainak emlékére. 

Kovács György     Szabó László 
 
 

IDŐSEK VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL SZERVEZETT 

PROGRAMOK 
2011. szeptember 30-án, október 2-án és október 6-
án tartottuk községünkben az Idősek Világnapja 
alkalmából szervezett programokat, melyet az 
idősek tiszteletére szervezünk hagyományaink 
szerint. 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik segítették, 
támogatták rendezvényeinket, nélkülük nem tudtunk 
volna néhány örömteli, szép napot teremteni. Fontosnak 
tartjuk, hogy időseink a mindennapi törődésen túl 
kapjanak koruknak megfelelő előadásokat, vidám 
műsorokat, hogy gondjaikról, bajaikról meg tudjanak 
feledkezni és tudjanak örülni. Köszönetet mondunk 
Önkormányzatunknak az anyagi támogatásért, Ruskó 
Norbert atyának és Mike Sámuel baptista lelkésznek a 
lélekemelő, lelki feltöltődésért, a Rigó József ÁMK 
óvodásainak és Takácsné Vörös Ibolya óvó néninek a 
kedves műsorért, a Nyugdíjas Klub néptánc 
csoportjának korukat meghazudtoló táncukért, Lesták 
Sándornénak a szép versért, a Kálmán Lajos népdalkör 
és citerazenekarnak a népdalcsokrokért, amivel jó 
kedvre derítették a jelenlévőket, és Varga Mihálynak, 
aki vidám népmeséjével örömkönnyeket csalt a 
hallgatóság szemébe. Köszönettel tartozunk még a 
Kecskeméti ÁNTSZ és az Ölelő Kéz Alapítvány 
munkatársainak, akik egész délután végezték a 
szűrővizsgálatokat, valamint Szalai Istvánnak 
(TOMSZALA KFT) a banánokért, Börcsök Erzsébetnek 
a savanyúságért és a szilváért, Nedelkovics Antalnak az 
almáért. Köszönetet mondunk mindazoknak, akiket itt 
nem soroltunk fel, de segítették szebbé, gazdagabbá, 
örömtelibbé tenni az ünnep napjait.  

Szociális Szolgáltató Központ dolgozói 
 
 

Polgármesteri Hírlevél 

Bugac Nagyközség Polgármesteri Hivatala 

6114 Bugac, Béke u. 10. 
Tel.: 76/575-100,  575-106 

 

 

 

 
 

Felelős kiadó: Szabó László 

Készült: 1400 pld-ban 

2011. október 
 
 
 

A 2011. évi népszámlálást 
október 1. és 31. között tartják 
hazánkban, a pótösszeírás 
pedig november 1. és 8. 
között történik. 
 

Az alábbi személyek látnak el számlálóbiztosi 
feladatokat Bugacon: 
Csendesné Nagy Anett, Egri Judit Éva, Fodor 
Ágnes, Kerekes Erzsébet, Pásztor Diána, Rehák 
Barbara, Seregélyné Fekete Ibolya, Tóth Adrienn  
Bugacpusztaházán: Kovács Györgyi 

A népszámlálással kapcsolatos további információkat a 
www.nepszamlalas.hu oldalon találhat!  
Tisztelettel kérem településeink mindazon lakójának 
segítőkész közreműködését, akiket a 
számlálóbiztosok a következő napokban keresnek 
fel. 
 

BURSA HUNGARICA 
Bugac és Bugacpusztaháza Községek 
Önkormányzatai csatlakoztak a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj pályázati rendszeréhez. 

Tájékoztatjuk a felsőfokú tanulmányokat folytató, Bugac 
és Bugacpusztaháza községben bejelentett lakóhellyel 
rendelkező hallgatókat hogy pályázatukat 2011. 
november 14. napjáig nyújthatják be. 

A pályázathoz szükséges nyomtatványok átvehetők a 
polgármesteri hivatal 11-es szobájában. 

Bugac és Bugacpusztaháza Községek 
Önkormányzata 

 
 

 

TEMETŐI SÍRHELYEK 
ÚJRAVÁLTÁSÁRÓL 

HIRDETMÉNY 
Bugac Nagyközségi Önkormányzat értesíti az 
érdekelteket, hogy a Bugac köztemető és a Bugac-
alsómonostori köztemetőkben 1987. január 01. 
napja előtt váltott sírhelyek használati ideje ( amely 

25 év volt ) a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 
évi XLIII. Törvény 22.§.-a és ennek végrehajtásaként 
kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 18.§. 
iránymutatása alapján készített 2/2009. (VIII. 1.) 
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint lejárt. 

Felhívjuk az érdekeltek figyelmét, hogy a lejárt sírhelyek 
újra megváltása céljából a Bugac Nagyközség 
Polgármesteri Hivatalt (6114 Bugac, Béke u.10. szám 
Tel.: 76/575-100) a fogadóórák ideje alatt 
szíveskedjenek felkeresni és gondoskodjanak a 
sírhelyek újra megváltásáról. 
Amennyiben a lejárt sírhelyek megváltása 
2011.december 31-ig nem történik meg, úgy a sírhelyek 
felszámolásra és újra értékesítésre kerülnek. 
Bővebb információ a Polgármesteri Hivatal 16.-os 
irodájában. 

Tóth Mihály 
 

 

XVII. évf. 9. sz. 



 
Általános iskolánkban a 
szeptemberi csengetéssel 
nemcsak a tanítás vette 
kezdetét.  

Gyermekeink számos programon részt vehettek, több 
versenyben is megmérettethettek. 
Szeptemberben a Szent Mihály-napi pásztorünnep 
kapcsán kézműveskedéssel várták kollégáink a 

pusztára kilátogató gyermekeket. 
Ellátogatott hozzánk Török István festőművész a 
Vajdaságból. Vezetésével tanulóink vidám falfestéssel 

díszítették fel iskolánk folyosóját, a festéshez kedvet 
kapva Feketéné Papp Évike tanár néni segítségével 
most éppen az ebédlőt varázsolják újjá. 
Szeptember 30-án csatlakoztunk az Országos 

Diáksport Mozgalomhoz. Zenés bemelegítés után 
futottunk mindannyian „az egészségünkért”, diák, tanár 

egyaránt. 
A Diákönkormányzat megszervezte a tanév első 
sulidiszkóját, elindította a sulirádiót, és folyamatban 
van az első iskolaújság szerkesztése gyerekektől 
gyerekeknek, valamint készülnek az Egészségnapra. 
Október 6-án a 7. osztályos tanulóink műsorával, 
községünk időseivel együtt emlékeztünk meg az aradi 

vértanúkról. 
Jelen voltunk a községi szüreti ünnepségen, ahol a 
gyerekek kézműveskedését szintén kollegáink 

irányították. 
Osztályaink csapatai részt vettek a „Bringázz a 
sulidba!” versenyen, melynek eredményhirdetésére 

ellátogattak hozzánk a nyári tatai tábor szervezői, egy 
újabb délutánt töltve a táborozó gyermekekkel. 
A fenti programokat köszönjük Fazekas Szilviának, 

Fekete Katalinnak,Feketéné Papp Évának,Juhász 
Máriának, Kanyó Renátának, Kovács Nórának,Preiszné 
Bene Mónikának,Szabó Lászlónénak,Virág Mónikának, 
a nagyobb megmozdulásokat az iskola minden 
dolgozójának, illetve a „külsős” segítséget Virág 
Veronikának, Gulyásné Dora Anitának, Szalai 
Szabinának, Banó- Szabó Viktornak!  
Köszönjük a szülők részéről tapasztalt segítő, nyitott 
hozzáállást. Szülői Közösségünk is megalakult, 
megtartotta első ülését, az október 17-ei fogadóórán 
pedig nagy létszámmal voltak jelen a szülők, amit 
innen is nagyon köszönünk!  

Versenyeztünk!  
Iskolánk csapata a fülöpjakabi atlétikaversenyen 
III.helyezést ért el. 

Csapat tagjai: Farkas Judit, Horváth Rebeka, Vakulya 
Niki, Rab Hajnalka, Gondi Szandra, Lévai Rebeka, Bori 
Ferenc, Lovas Tádé, Szabó Péter, Szántó Tamás, 
csontos Zoltán, Szalai Bence 
Köszönjük Kovács Nórának és Preiszné Bene 
Mónikának a felkészítést! 
 
Ferenczi József 2. osztályos tanuló az V. Nemzetközi 
Kisművész rajzpályázaton III. helyezést ért el, 

kerámiáját Lengyelországban, Tarnówban állították ki. 
Gratulálunk Józsikának és felkészítő tanárának, 
Feketéné Papp Éva tanár néninek! 
 
Iskolánk tanulói meghívást kaptak Kecskemétre a 
Kertvárosi Általános Iskola 85. születésnapja alkalmából 
rendezett "Klebelsberg Kuno" emlékversenyre. A 7. 
osztályos tanulók három fős csapattal képviselték 
intézményünket. A versenyben végig vezetve, kiváló 
teljesítményt nyújtva, a zsűri elismerését is elnyerve, 10 
csapat közül elhozták az első díjat. A csapat 

tagjainak: Farkas Juditnak, Szűcs Ágnesnek és 
Szeleczki Dánielnek köszönjük, hogy méltóképpen 
képviselték iskolánkat. Gratulálunk felkészítő 
tanáruknak Kovácsné Kiss Éva tanár néninek. 
 
 

Aktuális 
A PET-palack gyűjtése péntekenként 
folytatódik az iskolánkban, 
papírgyűjtésre pedig október 24-25-én 
kerül sor!  
Október 28-án pénteken 
Egészségnapot tartunk az iskolában. 
Színes programokat biztosítunk a 
gyerekeknek, illetve 11 órától várjuk a 
felnőtteket is: ingyenes szűrővizsgálat 
lesz az iskolában (pl.: vérnyomás, 
testzsír) Egriné Kovács Judit védőnő és 
az ÁNTSZ szakemberének irányításával. 
Őszi szünet időpontja: október 31-
november 4-ig, szünet utáni első tanítási 
nap:november 7. hétfő. 

Rigó József ÁMK vezetősége 
 

        Őszi Könyvtári Napok 

      a Rigó József ÁMK 
      könyvtárában 

Az elmúlt két hét vidám hangulatban, sok 
szórakozással, játékos tanulással telt a könyvtárban. 
 Idén is csatlakoztunk az Országos Könyvtári Napok 
programsorozatához, amely a „Könyvtárak a tudásért -
Tanuljunk egymástól, beszéljünk egymással” címet 
viselte. 
Az Óvoda az Iskola és Könyvtár közös összefogásával 
az óvodás kortól a felsősökig sikerült felkelteni a 
gyermekek érdeklődését. 
A szokásosnál is jobban benépesült a könyvtár, 
programjainkon több mint 250 látogató vett részt. 
Okt. 4-én és 5-én az Óvodás csoportok látogattak el 
hozzánk, ahol Bogyó és Babóca tanulságos, 

lenyűgöző meséi szórakoztatták a legkisebbeket.  
Okt. 5-én és okt. 12-én Megfejteni, megismerni - 
játékkal a tudásért címmel anyanyelvi, irodalmi, uniós 

vetélkedőt szerveztünk diákoknak.  
Külön kategóriában versenyeztek az elsősök, 
másodikosok és nagyobbak.  
A helyes megfejtőket apró ajándékokkal jutalmaztuk. 
Okt. 7-én Legendák nyomában címmel bemutatót 

tartottunk ismeretterjesztő DVD filmjeinkből, melyek 
októberben, novemberben ingyen kölcsönözhetők. 
Okt. 14-én Író-olvasó találkozót szerveztünk  
Lackfi János író, költővel. 

A gyerekek nagy élvezettel hallgatták az író előadását, 
aki szórakoztató módon mutatta be verseit, meséit. 
Köszönjük az óvó néniknek, tanár néniknek és 
mindazoknak, akik segítettek a szervezésben. 
Nagyon örültünk, hogy ilyen sokan megtisztelték 
rendezvényeinket! 
A képek megtekinthetők az ÁMK honlapján és a 
könyvtár Facebook oldalán. 
 

JUHÁSZ KÁROLY SAKK EMLÉKVERSENY 

2011. 
A verseny célja: Minden év őszén, a névadó  
(1966-2010), a Bugaci Diáksport Egyesület Sakk 
szakosztály-vezetőjének emléke előtt tisztelegni, 
valamint a sakkon keresztül a sportbarátságot ápolni. 
Támogató(k): Polgármesteri Hivatal, Rigó J ÁMK,  
Rigó J Művelődési Ház, BDSE Sakkszakosztály 
A verseny helye: Rigó József Művelődési Ház,  
Bugac, Béke u. 27. 
Ideje: 2011. november 19 (szombat) 9.00-13.00 között 

Játékvezetők: Seres László nemzetközi- és Varga Klára 
(Wim) megyei versenybíró, 
Részletek a http://bkmsakk.hu/torna/x_bacs/adat/vk_jk.txt 

weboldalon 

Rendezők nevében: Körmendi Etelka 

 

http://bkmsakk.hu/torna/x_bacs/adat/vk_jk.txt


Szüreti Mulatság 
„Futóhomok” Ifjúsági Egyesületünk, 

2011. október 8-án rendezte meg 

a hagyományőrző Szüreti Mulatságot Bugacon. 
 

A nap a nagysikerű zenés reggeli ébresztővel 
indult a piactérről. A fantasztikus és nagyszámú 
zenészcsapat vidám hangulatban, jókedvű 
muzsikával járta körbe a települést. Egyesületünk 
és az egész település nevében köszönjük a 
muzsikálást, név szerint: Seregély Jánosnak, 
Seregély Jácintnak, Seregély Csillának, Seregély 
Istvánnak, Eszik Jánosnak, Forgó Jánosnak, 
Fekete Istvánnak, Farkas Istvánnak, Farkas 
Gyulának, Tarjányi Ernőnek, Weisz Ottónak, 
Szabó Endrének, a sofőröknek Seregély 
Csabának a zenekar szállítását, a technikusoknak 
Vaska Potharn Atillának és Varga Róbertnek 
pedig a hangosítást. A Seregély családnak külön 
köszönjük, hogy megszervezte, összefogta a 
zenekart és a próbákat.  
A szüreti felvonulás 11 órától indult. Köszönjük 
minden felvonuló fogatosnak, csikósnak és 
mezőgazdasági vagy egyéb jármű vezetőjének és 
utasainak, hogy idén is egy igen látványos, szép 
menetet tudtunk szervezni a résztvevőkből. 
Köszönjük Varga Mihálynak, hogy idén is vállalta 
a kisbíró feladatának ellátását, Kovács Györgynek 
és feleségének, hogy elfogadták felkérésünket a 
bíró és a bíróné tisztére. 
13 órakor a Hivataltól a Művelődési Házig 
nagyszámú közönség kísérte a 
menettáncosokat a főutcán. Köszönjük, hogy az 
idei évben egyedülállóan sok táncos vett részt a 
menettánc próbáin, viseletet öltött és 
megörvendeztette a közönséget táncával. 
Reméljük, hogy jövőre nemcsak ők táncolnak újra, 
hanem sokan kedvet kaptak a menettáncon való 
közreműködésre. A tánclépéseket Falusi Henriett 
és Falusi Zsanett tanította be a táncosoknak. 
Köszönjük az óvodás és iskolás gyerekeknek, a 
népdalkör tagjainak, a nyugdíjas klub tagjainak, 
hogy viseletbe öltözve kísérték a táncosokat.  
15 órától a Művelődési Ház udvarán kulturális 
műsort láthattak az érdeklődők a színpadon. 
Köszönjük a fellépést az ovisoknak és 
felkészítőiknek, Gyukics Miklósnénak és Keserű 
Eszternek, a Kálmán Lajos Népdalkörnek, 
felkészítőjüknek Herbály Jánosnénak, az 
Árvalányhaj Néptánccsoport táncosainak, Varga 
Mihálynak, a Nyugdíjas Klub táncosainak, és 
felkészítőjüknek Varga Mihályné Székely 
Emesének. Köszönet illeti még a Rigó József 
ÁMK óvodai és iskolai dolgozóit, valamint a 
Nagycsaládos Egyesület tagjait és Antal Istvánnét, 
a kézműves foglalkozást tartó kedves tanár 
néniket, Kanyó Renátát, Fekete Katalint, Feketéné 
Papp Évikét, valamint Szalai Szabinát, hogy 
hozzájárultak a délutáni udvari programok 
sikeréhez. Köszönjük továbbá a borkóstolóhoz 
kapott felajánlásokat Endre Imrének, Antal 
Imrének és családjának, a Gere pincészetnek és 
Dobszai Csabának, a Vas borászatnak, és Szőke-
Tóth Mihály bócsai polgármester 
közreműködésével kapott felajánlást a Weinhaus 
borászatnak. A bor mellé fogyasztott pogácsát a 
P&P pékségnek és Balogh Mihálynak kell 
megköszönnünk. Tovább sorolva a rendezvény 

támogatóit, segítőit köszönetet szeretnénk még 
mondani: a bócsai Abonyi Fogadónak és Tóth 
Zsoltnak, Szalai Istvánnak és családjának, az 
Integrál Áfésznek, Görög Gergőnek, Bálint 
Dezsőnek, Ficsór Szilviának, Kósa Istvánnak, 
Szabó Csillának, Szálas Ferencnek, Farkas 
Katalinnak, Flóring Pálnak, a Bugaci 
Önkormányzatnak, az Abonyi Imre Fogathajtó 
Egyesületnek, Kun Szabó Ferencnek és Korom 
Józsefnek, a Bugacpuszta Kft.-nek és Fekete 
Sándornak, a környező településekről érkező 
fogatok tulajdonosainak, Tóth Márknak, Miklya 
Attilának, Kósa Istvánnak, Szeleczki Sándornak, 
Berczeli Istvánnak és Berczeli Istvánnénak, Tajti 
Annának, Endre Gábornak, a Polgárőr 
Egyesületnek, helyi rendőreinknek Gilicze 
Istvánnak és Néma Lászlónak, Vízhányó 
Imrénének és családjának, Bognár Alexandrának, 
a Klára butiknak, Csontosné Androvicz Erikának, 
Tholt Jánosnak. 
Külön köszönetet érdemelnek azok a kedves 
bugaciak, akik családilag vagy az utcabeliekkel 
összefogva kedves, vendégszerető kínálással 
várták a felvonulókat. 
Virág Veronikának külön köszönjük a szervezés 
és lebonyolítás során nyújtott nélkülözhetetlen 
segítségét. Köszönetet szeretnénk még mondani 
Mészárosné Gizikének és családjának, valamint a 
hivatal karbantartó brigádjának és a segítő 
közmunkásoknak. 
Egyesületünk nevében minden kedves vendégnek 
köszönjük, hogy ismét ellátogattak 
hagyományőrző programunkra, reméljük, hogy ez 
alkalommal is jól szórakoztak a Szüreti 
Mulatságon és jól kitáncolták magukat a reggelig 
tartó bálban. 

Polgármesteri köszönet 
Településünk és a magam nevében szeretném 
megköszönni a „Futóhomok” Ifjúsági Egyesület 

minden segítő tagjának, hogy ebben az évben is 
sikerrel rendezték meg a Szüreti Mulatságot 

Bugacon. Sokuk önkéntes munkája révén ismét 
egy színvonalas, vidám hangulatú 

hagyományőrző rendezvényen vehettünk részt. 
Köszönjük! 

 

 

KÖSZÖNET 
A szervezők és az alsómonostori lakosok nevében 
köszönetünk fejezzük mindenkinek, aki önkéntes 

munkájával, felajánlásával hozzájárult a 
 
 

Külön köszönet a menettánc résztvevőinek,  
akik szorgalmasan részt vettek 

 a rendezvény előtti próbákon is. 
A rendezvény színvonalát emelte 

 a hangulatos felvonulás, finom vacsora  
és a reggelig tartó mulatozás. 

Szervezők 
 

 

 

 
Folytatódik a néptánc oktatás felnőttek részére!  

Várunk mindenkit a Művelődési Házba 
 vasárnap délutánonként 17 órakor! 

A moldvai és a kalocsai táncok után most a 
mezőségi lépésekkel ismerkedünk! 

További információk a Művelődési Házban, vagy 
telefonon a 70/382 05 44 és a 06/70 453-78-04 

telefonszámokon. 



 
 

 

Szociális Szolgáltató Központ – Bugac 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti 

Szolgálata 
családgondozó munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, heti 40 
óra 

A munkavégzés helye: Bugac Béke u. 4. 
A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok: 
Gyermekjóléti feladatok ellátása az 1997. évi 
XXXI. tv.,és a 15/1998. (IV. 30) NM. rendelet 

alapján. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény 

megállapítására és a juttatásokra a 
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: 

Főiskola a 15/1998. NM. rendelet 2. számú 
melléklete alapján, 

Büntetlen előélet, Word és Excel felhasználói 
szintű ismeretek 

Elvárt kompetenciák: Megbízhatóság, pontos 
munkavégzés, empátia 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Hasonló 
területen szerzett gyakorlat és helyismeret 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: 

Szakmai önéletrajz, képzettséget igazoló okiratok 
másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 
pályázati anyagában foglalt adatainak a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
illetve nyilatkozata arról, mely szerint  
a gyermekek védelméről és gyámügyi 

igazgatásról szóló 1993. évi XXXI. törvényben 
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll 

fenn 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 

legkorábban 2012. január 1. napja 
A pályázat benyújtásának határideje:  

2011. november 15. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további 

információt Szalainé Őrző Emília nyújt,  
a +36-20/260-11-15-ös telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: Postai 
úton, a pályázatnak a Szociális Szolgáltató 

Központ címére történő megküldésével (6114 
Bugac, Béke u. 4.). 

A pályázat elbírálásának határideje:  
2011. december 1. 

 

ÚJABB SIKEREK 

Herbály Jánosné ismét sikeresen szerepelt 

több rangos versenyen is. 

Kimagasló művészi teljesítményéért 

különdíjban részesült a Tóth Árpád Nemzeti 

Vers-, Énekelt vers és Prózamondó találkozón. 

I. díjban részesült az V. Juhász Gyula Nemzeti 

Vers-, Énekelt vers és Prózamondó verseny 

országos döntőjén. 

Gratulálunk és további sikeres szereplést 

kívánunk! 

ELEKTRONIKAI 
HULLADÉKOK 

INGYENES 
ÁTVÉTELE 
 
 
 

 
 

elektromos és elektronikai készülékek  
/tv, hűtő, fagyasztóláda, 

számítógép, akkumulátor, mosógép, 
elemek, fénycső/ valamint vegyszeres 

göngyöleg, lakkok, ragasztók,savak,lúgok, 
növényvédő szerek, gumiabroncsok stb. 

gyűjtését végezzük 
térítésmentesen  

az alábbi helyeken és időpontokban: 
 

8.00 – 13.00 óra 
BUGAC, ÖNKORMÁNYZAT ÉPÜLETE 

/HÁTSÓ KAPU/ 
8.00 – 12.00 óra 

BUGACPUSZTAHÁZA, ÖNKORMÁNYZAT 
ÉPÜLETE 

8.00 – 12.00 óra 
BUGAC – ALSÓMONOSTOR 

VENDÉGLŐ és BOLT melletti terület 
8.00 – 11.00 óra 

BUGAC , ALADÁR-HEGY 
BALOGH ZSIGMOND LAKÁSÁNÁL 

 

Szabó László        Kovács György 
polgármester        polgármester 
 

 

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 
Ezúton értesítjük a Lakosságot, hogy az 
éves ZÖLD HULLADÉK  

(lomb, cserje, és fa nyesedék) 
ELSZÁLLÍTÁSA az alábbi időpontokban 

történik: 
2011. november 12. (szombat) 9.00-12.00 óráig 

Bugac Nagyközség belterületén a Bugac, Béke u. 10. 
szám alatti Polgármesteri Hivatal parkolójában. 
2011. november 12. (szombat) 9.00-11.00 óráig 

Bugacpusztaháza község beterületén a Bugac, 
Számadó utcai vegyes bolt előtt. 

2011. november 12. (szombat) 13.30-14.00 óráig. 
Bugac-Alsómonostor Rózsa utcai vegyes bolt előtt 
A keletkezett zöldhulladékot szállítható állapotban (pl.: 
kévébe kötve, átlátszó zsákban, valamint kézi erővel 
mozgatható formában) kell kihelyezni. 

Bugac és Bugacpusztaháza Községek 
Önkormányzata 

 

LIONS KLUB 
Október 15-én szombaton a Lions Klub 
jótékonysági ruhavásárt rendezett az általános 
iskola folyosóján. Az összegyűlt pénzt 
fogyatékkal élő gyermekek oktatására fordítják. A 
megmaradt használt ruhákat felajánlották az 
iskola Szülői Közössége részére, amit ezúton is 
köszönünk. 
Köszönjük a közreműködő segítséget: 
Dr. Vidmann Mihálynénak, Falusi Lászlónak, 
Kovács Györgynek és Latki Lászlónak. 

 


