
KEDVES 

 BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 

 

 
 

 

 

 

Szeretnél találkozni a MIKULÁSSAL 

és az őt kísérő KRAMPUSZOKKAL ? 

Ha igen, akkor nagyon  

figyelmes legyél 

DECEMBER 5-ÉN, 

mert a mi kis falunkba is megérkezik ! 

Kellemes, szeretetteljes ünnepeket  

kíván:a „Futóhomok” Ifjúsági  

Egyesület, valamint 

Bugac és Bugacpusztaháza 

Önkormányzata  
 

 

TÁMOP-6.1.2/A/09/1 EGÉSZSÉGRE 
NEVELŐ ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÓ 
ÉLETMÓD PROGRAM PÁLYÁZAT 

 

DECEMBERI RENDEZVÉNYNAPTÁRA 
 

2011. DECEMBER 10. (SZOMBAT) 
Időpont: 

16.00 óra 
Előadás: 

Egészséges fogak megőrzése  
minden korosztály számára 

/Farkas Brigitta-dentalhigiénikus/ 
 

17.00 óra 
Előadás: 

Táplálékkiegészítők fontossága 
napjainkban 

/Villám Erika természetgyógyász/ 
HELYSZÍN: Művelődési Ház 

 
2011. DECEMBER 16. (PÉNTEK) 

Időpont: 
16.00 óra 
Előadás: 

Lúgosítás 
/Villám Erika természetgyógyász/ 
HELYSZÍN: MŰVELŐDÉSI HÁZ 

 
2011. DECEMBER 30. (PÉNTEK) 

Téli túra 
/részletek a következő számban/ 

 

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. december 
 

 

 

KKAARRÁÁCCSSOONNYYII  VVÁÁSSÁÁRR  
  

SSzzeerreetteetttteell  vváárruunnkk  mmiinnddeenn  éérrddeekkllőőddőőtt,,  
nnéézzeellőőddőőtt  ééss  vváássáárrllóótt  

22001111..  ddeecceemmbbeerr  99--éénn,,  ppéénntteekkeenn  1166  ééss  1188  óórraa  
kköözzöötttt  

KKéézzmműűvveess  KKaarrááccssoonnyyii  VVáássáárrrraa  ééss  
FFooggllaallkkoozzáássrraa  aa  MMűűvveellőőddééssii  HHáázznnááll!!  

  

AA  vváássáárrbbaa  eellllááttooggaattóókk  kkeeddvveess  kkaarrááccssoonnyyii  
kkéézzmműűvveess  aapprróóssáággookkaatt  vváássáárroollhhaattnnaakk  

mmaagguukknnaakk  ééss  sszzeerreetttteeiikknneekk..  
AA  ggyyeerreekkeekkeett  kkéézzmműűvveess  ffooggllaallkkoozzáássssaall  iiss  

vváárrjjáákk  aazz  óóvvóónnéénniikk  ééss  aa  ttaannáárrnnéénniikk..  
  

IInnttéézzmméénnyyeeiinnkk  ééss  cciivviill  sszzeerrvveezzeetteeiinnkk  ffoorrrróó  
tteeáávvaall,,  iillllaattooss  ffoorrrraalltt  bboorrrraall,,  üünnnneeppvváárróó  

mműűssoorrrraall,,  kkaarrááccssoonnyyii  mmuuzzssiikkáávvaall,,  
bbeettlleehheemmeess  jjááttéékkkkaall,,  mmeegghhiitttt  hhaanngguullaattttaall  

vváárrnnaakk  mmiinnddeennkkiitt  aa  kkaarrááccssoonnyyii  vváássáárrii  
ffoorrggaattaaggbbaa!!  

  

SSzzeerreetteetttteell  vváárrjjuukk  aa  ccssaalláádd  mmiinnddeenn  
ttaaggjjáátt!!  

Betlehemezés! 
Dícsértessék a Jézus Krisztus! 

Karácsony előtti napokban – dec. 17-től – 

idén is betlehemesek hírdetik  

Megváltónk születésinek örömhírit 

falunkban. 

Az mely házakban szívesen látnák ama 

pásztornépet, kérjük szándékaikat időpont 

egyeztetése végett előre jelezni 

szíveskedjenek. 

Jelentkezéseiket december 16-ig kérjük a 

06-70/319-19-85-ös telefonszámon 

megejteni. 

Betlehemesek 

 

 

XVII. évf. 11. sz. 



A novemberi programunk 
pályaválasztási szülői 

értekezlettel kezdődött, ahová 

elfogadták a meghívásunkat a 
környező középiskolák képviselői, és a szülők, 
gyerekek is képviseltették magukat szép számmal. Az 
értekezlet jó hangulatban telt, sok hasznos 
információhoz juthattak az érdeklődők. 
November 11-én pénteken őszi nagytakarítást 
szervezett a diákönkormányzat Virág Mónika 
vezetésével. Iskolánk udvara és annak környéke 
széppé, rendezetté vált a szorgos kezeknek 
köszönhetően. Köszönjük mindenkinek a segítséget! 
November 19-én zajlott a Művelődési Házban a 
Juhász Károly sakk-emlékverseny. Az első 

alkalommal megrendezett versenyen nagy 
létszámban vettek részt sakkozók, emlékezve 
Karcsira. Köszönjük a családnak, hogy támogatta a 
verseny megrendezését, és intézményünknek 
felajánlotta azokat a tárgyakat, érmeket, amelyek 
példaértékűek a fiatal sakkosok számára. 
Köszönetünket fejezzük ki Körmendi Etelkának, 
Varga Klárának, Seres Lászlónak, akik segítsége 

nélkül e verseny nem valósulhatott volna meg. A 
versenyt támogatta: Bugaci Diáksport Egyesület, 
Bugac község Önkormányzata és iskolánk. 
Köszönjük a Művelődési Háznak, hogy a helyet 
biztosította, Mészárosné Gizikének pedig, azt, hogy 
kiszolgálta a vendégeket illetve a verseny előtt és 
után segítségünkre volt a pakolásban!  
November 22-én a jelentkező gyermekek iskolánk 
szervezésében a Ciróka Bábszínház előadását 
nézték meg. Köszönjük szépen Juhász Mária és 
Szabóné Tarjányi Mária tanító néniknek, hogy 
elkísérték a gyermekeket. 
November 25-én az első osztályosaink 
Nagykarácsonyba látogattak a Télapóhoz. Ez a 

program a Szülői Közösség, az alapítvány valamint 
az iskola összefogása révén valósulhatott meg, nagy 
élmény nyújtva a gyerekeknek. Köszönjük Pappné 
Németh Gabriellának, Kanyó Renátának és a kísérő 
szülőknek, hogy felügyelték a kis elsősök 
kirándulását. 
Eredményeink: 
A 6.a osztály csapata a Vénusz rajzpályázatán 
különdíjat kapott. Gratulálunk felkészítő tanáruknak, 
Feketéné Papp Éva tanár néninek, illetve a 
kézműveskedő gyerekeknek: Balogh Zsoltnak, 
Csabai Viviennek, Deli Krisztinának, Gulyás 
Tamásnak, Kis Szabó Kornélnak, Kocsis 
Alexandrának, Lesták Evelinnek, Mészáros 
Sándornak, Nemcsók Mónikának, Olajos Máténak, 
Pap Dávidnak, Peregi Krisztiánnak, Szarka Zsolt 
Csabának. 
A „Fuss az egészségedért!” országos programhoz 
való csatlakozásnak köszönhetően sportszereket 
vásárolhattunk a jutalmul kapott ajándékutalványon. 

 
Aktuális 

o Iskolánkban jelenleg is felújítás történik: 

önkormányzati pályázatból zajlik az alsó tagozatos 
épületrész tetőszerkezetének illetve a nyílászáróknak 
a cseréje. A felújítás és a tanítás párhuzamosan és 
zavartalanul folyik. Köszönet mindezért azoknak a 
technikai dolgozóknak, akik fáradságot nem kímélve 
mindent megtesznek, hogy a gyermekek zavartalanul 
tanulhassanak. Egyedül az alsó tagozatos nyílt órákat 
kellett elhalasztanunk, ezért a szülők megértését 
kérjük! 
o A felső tagozatos nyílt órák lezajlottak, 
mérsékelt érdeklődést tapasztaltunk. 
o A Rigó József ÁMK intézményei 
gyűjtőpontok a Baptista Szeretetszolgálat 
cipősdoboz-akciójában. Az akció részleteiről a 

honlapon és itt a hírlevélben is olvashatnak. Várjuk a 
lakosság cipősdoboznyi szeretetét! 

ÁMK vezetősége 
 

 

 

 

 

Tisztelt Szülők, bugaci lakosok! 
 

Biztosan emlékeznek még rá, hogy múlt karácsonykor 
az ÁMK alsó tagozatosai és ovisai a Baptista 
Szeretetszolgálat által kezdeményezett cipősdoboz 

akció keretében ajándékokat kaptak szeretettel adni 
vágyó ismeretlenektől. A csomagok átadása után 
többekben felmerült az ötlet, hogy talán mindannyian 
nemcsak kapni szeretünk, hanem adni is, örömet 
okozni másoknak. Így idén aktívabban csatlakoznánk 
a „Tízezer gyermek karácsonya” nevezetű 
programhoz: Mi is gyűjtenénk cipősdoboznyi 
ajándékokat, amelyeket aztán elcserélnénk egy 

másik gyűjőponttal, így a bugaci kisgyermekek újra 
cipősdoboznyi meglepetésben részesülhetnek. 
Az akció céljáról, történetéről, szabályairól bővebben 
olvashatnak az interneten a „cipősdoboz.hu” oldalon.   

Hogyan készíthet ajándékot? 
Hogyan csatlakozhatom a “Tízezer gyermek 

karácsonya akcióhoz”? 
Keressen egy jó állapotban lévő, üres cipős 
dobozt.  

1. Amennyiben a doboz típusa megengedi, akkor a 
tetejét és az alját is külön-külön vonja be színes 
csomagolópapírral. 
2. Döntse el, hogy hány év körüli fiúnak vagy lánynak 
szánja ajándékát. 
3. A cipős dobozt töltse meg új vagy újszerű 
ajándékokkal az alábbi szempontok szerint: 
o Játékok: kisautók, labdák, babák,  jojók,  

világító vagy hangot adó játékok (extra 
elemmel!) 

o Iskolai eszközök: tollak, ceruzák,  
számológépek, zsírkréta, kifestők, 
jegyzettömbök 

o Higiéniai eszközök: fogkefe, fogkrém,  
szappan, fésű 

o Egyéb: cukorkák, nyalókák, rágó,  
napszemüveg, pólók, játék ékszerek, 
hajgumik, óra, kis képeskönyv,sapka-sál-
kesztyű. 

o Kedves lehet még: egy családi fotó néhány  
üdvözlő sorral, jókívánsággal. 
A dobozba NE TEGYEN: 

o Agresszivitásra késztető képeket, játékokat: 
játékpisztoly, kés, pc-játék 

o Konzervet, romlandó ételeket, gyümölcsöt 
o Folyékony dolgokat: sampont, testápolót  

(vagy ezeket gondosan csomagolja be egy 
zárható tasakba, hogy sérülés, szivárgás 
esetén se tegye tönkre a doboz tartalmát) 

o Gyógyszereket 
o Törékeny tárgyat: tükröt, porcelánbabát 
o Erotikus vagy pornográf tartalmú újságokat,  

eszközöket, tárgyakat 
o Semmilyen alkohol tartalmú italt 

 
5. Az elkészült ajándékcsomagot csomagolja be 
színes csomagolópapírral, (lehetőleg külön a tetejét 
és külön az alját), majd ragassza le átlátszó cellux 
ragasztó szalaggal! 
6. Végül a doboz tetejére jól látható módon írja rá, 
hogy az ajándék milyen korú és nemű gyermek 
számára készült, pl. így: “fiú 12″ vagy “lány 8″. 
7. Az elkészült ajándékcsomagot legkésőbb 
december 10-ig juttassa el a cipősdoboz begyűjtő 
helyek valamelyikébe: Rigó József ÁMK iskolája, 
óvodája, Művelődési Ház. 

 Ugye mi is szeretnénk örömet okozni más, 
esetleg rászoruló gyermekeknek??? 

Ha van otthon olyan ajándéknak megfelelő apróság  
( jó állapotú játékok, ruhák, könyvek, stb.) amely 

megtölt egy cipősdobozt, és amit szívesen nélkülözni 
tudnak,  akkor a fentieknek megfelelően várjuk  az 

Önök ajándékait. 

 Legyen szép karácsonya minden gyereknek!!!! 



GGEENNEERRÁÁCCIIÓÓKK  TTÁÁNNCCAA  
„Nézd a tánc nemeit, mint festik játszi ecsettel  

A népek lelkét s nemzetek ízeit.” 
 

November 12-én tartottuk a Generációk tánca 

című néptánc délutánunkat a Művelődési 

Házban. A műsorban közreműködtek: a Mókus 

csoport óvodásai, a Kiskun Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény bugaci iskolásai, a 

középiskolás fiatalok, az „Árvalányhaj” 

Néptánccsoport tagjai, az óvodás és iskolás 

gyermekek anyukái, a felnőtt néptáncosok és a 

Nyugdíjasklub táncosai. A csoportok felkészítői: 

Gyukics Miklósné, Varga Mihályné Székely 

Emese Varga Andreas, és Kátai Tibor voltak. 

A műsort követően táncházat tartottunk, ahol 

Kátai Tibor és Dencs Krisztina segítségével 

ismerkedtünk a mezőségi, szatmári, széki és 

dunántúli táncokkal. 

A táncház szüneteiben Varga Mihály 

népmesével kedveskedett a jelenlevőknek, 

valamint fiaival, Varga Miskével és Varga 

Álmossal kántálással színesítették az estét, és 

támogatták a közösséget.  

A műsor hangosítását Kósa István vállalta, 

Szeleczki Sándor pedig videofelvételt készített a 

programról, további támogató segítséget kaptunk 

Gulyás Istvánnétól és a „Futóhomok” Ifjúsági 

Egyesülettől! 

Köszönjük valamennyi táncosnak a 

közreműködést, a felkészítőknek a sok munkát, 

és köszönet mindazoknak, akik munkájukkal, 

támogató segítségükkel közreműködtek abban, 

hogy egy nagyszerű hangulatú délutánt és estét 

tölthettünk együtt a magyar néptánc jegyében. 
Virág Veronika 

 

Köszönet 
2011. november 26-án megrendezésre került a 

Németajkúak Bugaci Törzsasztala által 
szervezett nagysikerű Jótékonysági Bolhapiac. 

Az összegyűjtött pénzösszeg  
2011. december 7-én esti órákban kerül 

átadásra az Iskola számára! 
Ezúton is köszönjük a hozzájárulásokat! 

 

Állás lehetőség 

Idegen nyelvet (angol és német) beszélő 
munkatársat keresünk  

a Bugac Puszta Kft. irodájába. 
Jelentkezés: előzetes időpont egyeztetés 

után személyesen.  

Telefonszám: 06-76/ 575-112. 
 

 

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG 

ELŐZETES 

Idén december 21-én, szerdán 

délután 5 órakor tartjuk a 

Karácsonyváró Ünnepséget a 

Művelődési Házban. Szeretettel 

várunk mindenkit, készüljünk 

együtt az ünnepre! 
 
 

AADDVVEENNTTII  GGYYEERRTTYYAAGGYYÚÚJJTTÁÁSS  

November 27-én meggyújtottuk az első 

gyertyát a községi adventi koszorún.  

Az ünnepségen Ruskó Norbert atya áldotta 

meg a koszorút, amelyre községünk civil 

szervezeteinek és intézményeinek képviselői 

elhelyezték a szervezetüket jelképező szívet, 

ezzel is hangsúlyozva, hogy egy összetartó 

közösség tagjai vagyunk, és ennek 

szellemében készülődünk az ünnepre.  

Ezúton is szeretnénk megköszönni a Balogh 

családnak és az Antal családnak az önzetlen 

segítséget, melynek révén idén is egy 

gyönyörű koszorúval lephettük meg 

községünk lakóit! Köszönjük Kósa 

Istvánnak a program hangosítását! 

Valamint köszönjük a részvételt a civil 

szervezetek és intézmények képviselőinek, 

és azoknak, akik szép számmal eljöttek a 

Művelődési Házhoz, hogy együtt kezdjük el 

az adventi készülődést! 
Virág Veronika 

 

2011. ÉVI 

KÖZMEGHALLGATÁSOK- 

FALUGYŰLÉSEK 

A TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

TISZTELETTEL MEGHÍVJA 

ÖNT AZ EZ ÉVI KÖZMEGHALLGATÁSRA 

FALUGYŰLÉSRE. 

 

HELYE, IDEJE: 

 

december 07-én /szerda/ 17.00 órakor 

BUGACPUSZTAHÁZÁN 

/ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLET/ 

 

december 08-án /csütörtök/ 17.00 órakor 

ALADÁR-HEGY 

/BALOGH ZSIGMOND TANYÁJA/ 

 

december 08-án /csütörtök/ 18.00 órakor 

ALSÓMONOSTORON 

/ARANYKALÁSZ IRODA/ 

 

december 12-én /hétfő/ 17.00 órakor 

BUGACON 

/MŰVELŐDÉSI HÁZ/ 

 

KÉRJÜK SZÍVES RÉSZVÉTELÜKET! 

 

 
Szabó László     Kovács György 
 
 
 

MENETRENDVÁLTOZÁS 

A Bugacról Kecskemétre induló 
buszjárat 2011. december 11-től 6.25 
órakor indul a Községházától, ami 
7.15 órára érkezik Kecskemétre. 

Kunság Volán Zrt.  



  

  

  
  

  

  

  

ÉÉrrtteessííttjjüükk  BBuuggaacc  ééss  BBuuggaaccppuusszzttaahháázzaa  

llaakkoossaaiitt,,  hhooggyy  aa  LLIIOONN’’SS  KKlluubb  ffeellaajjáánnlláássaa  

jjóóvvoollttáábbóóll  rruuhhaa  ééss  kküüllöönnbböözzőő  hháázzttaarrttáássii  

cciikkkkeekk,,  vvaallaammiinntt  aa  Németajkúak Bugaci 
Törzsasztala  sszzeerrvveezzeetttt  jjóóttéékkoonnyyssáággii  

bboollhhaappiiaaccáábbóóll  mmeeggmmaarraaddtt  áárruukk  ééss  aa  SSzzüüllőőii  

MMuunnkkaakköözzöösssséégg  rruuhhaa  ffeellaajjáánnlláássaaiinnaakk  

vváállooggaattáássáátt  sszzeerrvveezzzzüükk    

aazz  ÁÁMMKK  MMűűvveellőőddééssii  HHáázzáábbaann    

22001111..  ddeecceemmbbeerr  0077--éénn  //sszzeerrddaa//  

88..0000  óórrááttóóll  1188..0000  óórrááiigg..  
AA  vváállooggaattootttt  rruuhháákk  ééss  hháázzttaarrttáássii  cciikkkkeekk  

iinnggyyeenneesseenn  eellvviihheettőőkk..    

AA  SSzzoocciiáálliiss  SSzzoollggáállttaattóó  KKöözzppoonntt  ddoollggoozzóóii  

vváárrjjáákk  aazz  öönnkkéénntteess  sseeggííttőőkk  jjeelleennttkkeezzéésséétt  aa  

0066--7766//337722--551122--eess  tteelleeffoonnsszzáámmoonn..  
  

EEzzúúttoonn  kköösszzöönneett  aazz  aaddoommáánnyy    

KKeeccsskkeemmééttrrőőll  BBuuggaaccrraa  sszzáállllííttáássááéérrtt  

aa  HHíírrőőss  DDoobboozz  KKfftt..--nneekk!!  
 
 

Házhoz megy a mikulás 

DECEMBER 5-ÉN 
Kedves Szülők, Nagyszülők, 

Keresztszülők! 
Ha szeretteiknek a MIKULÁSSAL 

szeretnék 
elküldeni ajándékaikat, 

DECEMBER 3-ig 
jelezzék az Óvodában illetve a 

Művelődési 
Házban! 

A díjtalan szolgáltatást a község 
minden lakója 

igénybe veheti ! 
Csak az előre jelzett igényeket tudjuk 

teljesíteni ! 
 

„Futóhomok” Ifjúsági Egyesület 
 

Köszönet 
A bugaci Óvoda Szülői Közössége ezúton is 
szeretné megköszönni az alábbi 
magánszemélyek, vállalkozók és 
vállalkozások támogatását, mellyel a 2011. 
november 19-én rendezett jótékonysági bál 
sikeréhez hozzájárultak: 
Abonyi Fogadó – Tóth Zsolt, Alexandra 
Kozmetika, Antal Imre és felesége, Aréna Kft., 
Bács-Plast Kft. Bálint Dezső, Berczeli István, 
Borics Zoltán, Bugaci Iskola Szülői Közössége, 
Bugaci Gazda Kft., Bugac Puszta Kft. – Karikás 
Csárda, Csilla Virágbolt, Dóra-Q Kft. – Bugaci 
Benzinkút, Endre Gábor, Id. Ferenczi József, 
Fornetti Kft., Gedeon Tanya, GINOCCHI FOOD, 
Hársfa Bolt – Swiecki Attila és Kertész Renáta 
Heni Presszó, Hojsza Ferencné, Horák Józsefné 

Intergál ÁFÉSZ Bugac, KEFAG Zrt. – Bugaci 
Erdészet, Kicsimanó Eszpresszó, Kiri Sándor és 
családja, Klári Butik, Koch’s Torma Kft., Kovács 
György, Lázár Péter és Lázár Szilvia, Misi Süti 
Molnár István, Néma József, Nimfa Kozmetika – 
Tóth Melinda, Nyirfácska Mini Áruház, Orgovány 
és Vidéke Takarékszövetkezet, P&P Pékáru 
Kft., Plattner és Harkai Kft., Seregély Csaba és 
családja, Szabó László és Tóth Marianna, Szalai 
István, Szálas Ferenc és családja, Torony 
Söröző – Seres Istvánné Végh János, Velényi 
András, Dr. Vígh István, Z-P Formular Gmbh. 
Továbbá köszönjük az óvodai és iskolai 
dolgozóknak a segítségét. Köszönet Juhász 
Marcsikának a díszlet megálmodásáért, Virág 
Veronikának és Tóth Mariannnak a díszítésért. 
Köszönjük a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak 
a segítségüket. És végül de nem utolsó sorban 
köszönet a szülőknek a sok-sok munkáért, a 
szervezésben, a dekorációk elkészítésében, a 
támogatók felkeresésében köszönet 
mindazoknak, akik, oda- és visszapakoltak, akik 
maguk is felajánlottak a tombolához sok értékes 
tárgyat, a vacsorához zöldségféléket, krumplit, 
levestésztát hoztak. Külön köszönjük Fehér 
Vilmosnak csirke-felajánlását, mely által igazán 
gazdag és nagyon finom étkeket készített 
nekünk az Abonyi Fogadó.  
 
 
 

 

 
 
 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 
BUGAC 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/a §. alapján pályázatot hirdet 

a Szociális Szolgáltató Központ nappali ellátásában 
szociális gondozó munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 
2012. 01. 01 – 2012. 12.31-ig 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

Illetmény: Az 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

- az 1/2000.SzCsM rendelet 3. számú 
mellékleteszerinti szociális gondozó,  
általános ápoló, szociális segítő vagy  

szociális szakgondozó végzettség 
- Word és Excel felhasználói szintű ismeretek 

- Büntetlen előélet 
- Hasonló területen szerzett gyakorlat  

előnyt jelent az elbírálásnál 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 

igazolások: szakmai önéletrajz, szakképesítést 

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. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 

2012. január 1. 
A pályázat benyújtásának határideje: 

2011. december 15. 
A pályázat elbírálásának határideje: 

2011. december 20. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan  

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

Benyújtásának módja: Postai úton vagy 

személyesen 
 a Szociális Szolgáltató Központba 

(6114 Bugac, Béke u. 4.) 



 


