
KEDVES BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI 

LAKOSOK! 
 

LOMTALANÍTÁSI PROGRAM! 
Bugac, 2014. március 31-április 02. 

 

2014. március 31. /Hétfő/ 
 Ady Endre u., Petőfi Sándor u., Bartók Béla u., Régi 
Templom u., Felszabadulás u., Kada Elek u., Dózsa György u., 

Móricz Zsigmond u., Buckasor (Ady E. u. – Móricz Zs. u.) 

 

2014. április 01. /Kedd/ 
 Félegyházi út, Mikszáth Kálmán u., Bokor u., Nyár u.,  

Nyírfa u., Akácfa u., Tél u., Tölgyfa u., Malomházi u., Buckasor 
(Móricz  Zs. u.-Malomházi u.), Tavasz u., Ősz u., Domb u., 

Mendel G. köz 

Alsómonostor: Rózsa u., Fenyő u., Nyárfa u., Orgona u. 

 

2014. április 02. /Szerda/ 
 Béke u., Vasút u., Bem József u., Temető dűlő, Rákóczi u., 
Árpád u., Kossuth L. u., Jakabi u., Orgoványi u., Cserény u., 

Kecskeméti u., Hunyadi János u., Víztorony u., Alkotmány u.,  

Rövid u., Szabadság tér 

 

Bugacpusztaháza 2014. március 31. /Hétfő/ 

 Csobolyó u., Terelősor u., Csikós u., Látófa u., Betyár u.,  
Pásztor u., Számadó u. 

 
A lomtalanítást a FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi, 

mely reggel 7 órától kezdődik, és tart az aznapi útvonaltervben 

szereplő utcák befejezéséig. A lomtalanítás során a 
lomhulladékot az ingatlan előtti közterültre szíveskedjenek 

kihelyezni úgy, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja 

közelíteni és a rakodás biztonságosan, és balesetmentesen, kézi 
erővel legyen elvégezhető! 

A lomtalanítás során a következő hulladékok kerülnek 

begyűjtésre: 

 

 Nagy térfogatú lomhulladékok (szekrény, ágy…), 

 Fém- fa-  papír- műanyaghulladékok, 
 Zöldhulladékok (biológiailag lebomló hulladékok). 

      A lomtalanítás során a hulladékokat a következőképpen 

kérjük kihelyezni: 

 A kis térfogatú hulladékokat zsákban összekötözve, 

 A növényi eredetű hulladékokat összekötve. 

NEM KERÜLNEK ELSZÁLLÍTÁSRA: Veszélyes 
hulladékok: elemek, akkumulátorok, festékek, lakkok, ragasztók, 

oldószerek, savak, lúgok, növényvédő szerek, veszélyes 

anyagokkal szennyezett csomagolási hulladékok és minden 
egyéb veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, háztartási-

információs-  távközlési- szórakoztató elektronikai hulladékok, 

gumiabroncsok! Kérjük, a zsákok megtöltésénél szíveskedjenek 

odafigyelni arra, hogy a zsákok kézi erővel mozgathatóak 

legyenek! Az egyéb módon kihelyezett hulladékok nem kerülnek 

elszállításra! 

Tóth Mihály 

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  
2014. március 

 
 
 
 
***************************************** 

FELKÉRÉS!      
 

Iskolánk felkérést kapott a "Tisztítsuk meg Európát!" 

elnevezésű nemzetközi rendezvény TeSzedd! című magyar 
változatának helyi megrendezésére. A program célja, hogy 

illegális szeméttelepeket számoljon fel és szeméttel elcsúfított 

területeket tisztítson meg önkéntes lakossági összefogással. 
Segítséget szeretnék kérni a kedves olvasóktól. 

 Amennyiben ismer olyan helyet a falu közelében, amit elcsúfít 
a szemét, kérem, hogy jelezze nekünk. 

 Amennyiben Ön szívesen tenne annak érdekében néhány 

törzsdöntést, hogy a szétszórt szemét zsákba másszon, kérem 

jelezze nekünk.  

 Amennyiben a család, a barátok vagy a munkatársak is    

értelmes célnak tartják ezt, kérem csatlakozzanak hozzánk. 

Nekünk Önre, a nevetésre, vidámságra lesz csak szükségünk, 

hiszen zsákot, kesztyűt, elszállító járművet a program szervezői 

biztosítanak számunkra. A szemétszedés várható napja 2014. 

május 10. Kérem, hogy amennyiben számíthatunk Önre, jelezze 

nálunk az iskolában, hiszen ezt április elején nekünk továbbítani 

kell a megfelelő előkészületek miatt. Ezt megteheti úgy, hogy 

egy papírlapra felírva a neveket eljuttatja Endre Gáborhoz a 

délutáni órákban az iskola hosszú folyosóján található 

napköziben vagy leadja az iskola bármely dolgozójának, ha 

ráírja "TeSzedd!" Várjuk Önt és előre is köszönjük a részvételt!       

                                                                                       Szervezők  

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! 
 

A Szociális Szolgáltató Központ  6114 Bugac, Béke u. 4.  

(Tel: 76/372-512  e-mail: szocszolgkp@bugac.hu) belső 

átszervezésre tekintettel pályázatot hirdet szociális segítő 

munkakör betöltésére.  

Követelmények:  

- 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. mell. 1. pontjában   

  szereplő képesítés, 

- büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

- magas fokú empátia és kommunikációs készség. 

Közalkalmazotti jogviszony az 1992. évi XXXIII. 

törvény  alapján     

A munkaviszony határozatlan idejű, 90 napos próbaidő 

mellett. 

Bérezés: a közalkalmazotti bértábla szerint.  

Jogviszony kezdete: 2014. április 01. 

A pályázat benyújtásának módja és ideje: írásban, 

önéletrajz és iskolai végzettséget bizonyító okiratok 

másolatával 2014. március 27–ig. 

A pályázat benyújtásának helye: Szociális Szolgáltató 

Központ  6114 Bugac, Béke u. 4.   

XX. évf. 2.  sz. 

 

XX. évf. 3.  sz. 

mailto:szocszolgkp@bugac.hu
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200033.TV&kif=2007.+%E9vi+LXXXIV.+t%F6rv%E9ny#xcel
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200033.TV&kif=2007.+%E9vi+LXXXIV.+t%F6rv%E9ny#xcel


VERSES EST 
Herbály Jánosné  

verses estje 

 a Költészet Napja alkalmából 

2014. április 12.-én du. 16.00 órakor 

 a Művelődési Házban. 
//Részletek a www.bugac.hu honlapon/ 

 

 

III. SAKK-MATT 
a bugaci SAKK-KLUB versenye 

2014. március 28. /péntek/ 16 óra 

Helyszín: Rigó József ÁMK Művelődési Háza  

Bugac, Béke u. 27. 
 

Iskolahírek 
Március 3-án délután az alsó tagozatosok, 5-én a felső 

tagozatosok számára került megrendezésre  a NE LÉGY JETI! 

elnevezésű játékos program. Itt mindenki megtalálhatta a neki 
kedvére való  tevékenységeket: sportvetélkedőt, filmvetítést, 

kézműveskedést, és öko- feladatokat. A két délután nagyon jó 

hangulatban zajlott, és a megérdemelt jutalom sem maradt el: 
sportjátékok, sportszerek, illetve alapanyagok a kézműves 

foglalkozásainkra. Köszönjük minden kollégának a tanulók 
délutáni felügyeletét! 

Március 3-án az alsós tanulóink népdal éneklőversenyen voltak 

Jászszentlászlón. 
Iskolánkat a következőtanulók képviselték: 1.-2.oszt.: Petróczi 

Lilla, Varga Mihály, 3.-4.oszt.: Szűcs Anna, Seregély Réka. 

Gyerekeink nagyon szépen megállták helyüket. Köszönjük a 

felkészítő munkát Borics Zoltánnénak, Pappné Németh 

Gabriellának, Endre Gábornak, Herbályné Jolika néninek. 

Köszönjük az Önkormányzatnak, hogy a kisbuszt 
rendelkezésünkre bocsátotta, valamint kollégáinknak, Borics 

Zoltánnénak és Pappné Németh Gabriellának, hogy a 

tanulókat elkísérték.  
Március 7-én 76 tanulóval Budapestre utaztunk a Fővárosi 

Nagycirkuszba, ahol mindenigényt kielégítő előadást 

tekinthettünk meg. Tanulóink nagyon jól érezték magukat. Volt 
itt mindenféle produkció: bohóc, lovak, elefántok, pókember, 

kötéltáncos, levegőakrobaták. 

Köszönjük a gyerekek kíséretét Borics Zoltánnénak, Borbola 

Józsefnénak,  Scholtz Brigittának, Endre Gábornak és Fodor 

Bélánénak. 

Március 13-án felsőseink KÁNYÁDI SÁNDOR versmondó 

versenyre voltak hivatalosak Kiskunmajsára.  Tanulóink 

hibátlan versmondásról tettek tanúbizonyságot, mellyel 

kiérdemelték Lezsák Sándor elismerő szavait. Akik képviselték 
iskolánkat: Fekete Heléna 6., Seregély Renátó 7., és Csabai 

Vivien 8.oszt. tanulók. Köszönjük a felkészítést Székely 

Gyuláné és Lantos-Czakó Szimonetta tanárnőknek, és az 
utaztatásban nyújtott segítségét Kiri Sándornénak! 

Március 14-én az alsós tanulóink jutalom előadást kaptak az 

Önkormányzattól. 
A BIBUCI Színház előadását tekintették meg, Parádé 

Nagycirkusz címmel. Köszönjük Szabó László polgármester 

úrnak, hogy az előadással legkisebbjeinknek felejthetetlen 
perceket szerzett! 

Kiri Sándorné 

 

                                                                  TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ!!  

a 2014. évi féléves helyi adó fizetési kötelezettség határideje 

technikai okok miatt 
 

2014. április 10-re módosult. 

Ennek értelmében késedelmi pótlék sem kerül a határidőig 

felszámításra. 

Megértésüket köszönjük! 
                                          Heródekné Szász Ágota 

 „KÉK-VÍZ” 
A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei  

         Ivóvízminőség-javító Program Bugac és Bugacpusztaháza 
településeket is érinti. A térségben 30 település fogott össze, 

hogy KEOP forrásból, az új törvényi előírásoknak megfelelő, 

még jobb minőségű ivóvízzel lássa el a lakosokat. Bugacon új 
tisztító rendszer kerül kialakításra, amely a bugaci- és egy új 

nyomóvezeték kialakításával a bugacpusztaházi portákat is 

ellátja ivóvízzel. A projekt keretében Bugacon és 
Bugacpusztaházán is kicserélésre kerül több régi csőhálózat.  A 

210 milliós fejlesztésnek önerőigénye nincs, mert a teljes önerőt 

átvállalta a Magyar Állam. A megvalósítás munkálatait időben a 
csatornahálózat építéséhez igazítjuk. 

Szabó László 

 

FIGYELEM! 

A háziorvosi ügyelet üzemeltetésében érintett kistérségi 

települések, összefogásával, az egykori Kommendás 

Hivatal homlokzatát követően immáron a belső 

helyiségek felújítása és kialakítása is megtörtént, így a 

Központi Háziorvosi Ügyelet 2014. április 1. napjától 

megkezdheti működését a Kossuth utca 10. szám alatti 

ingatlan földszintjén. Az ügyeletet április 1.-től nem a 

kórházban, hanem felújított, tágas helységekkel bíró, volt 

Kommendás Hivatalban, a Fő utcán, a templommal 

szemben, a mentőállomás szomszédságában találják. Az 

ügyelet telefonszáma  változatlan:  06/76/463-222 
Szabó László 

ÁLLÁS HIRDETÉS 
„P&P Pékáru Kft. intenzív piacbővüléséhez  munkatársakat 

keres Kiskunfélegyházi munkavégzésre az alábbi 

munkakörökbe:  PÉK,  CUKRÁSZ,  SZAK  ÉS 

BETANÍTOTT MUNKÁS, GÉPSZERELŐ, 

KARBANTARTÓ,  RAKTÁROS, GÉPKOCSIVEZETŐ. 

Jelentkezni e-mailben munkakör megjelölésével: 

pppekaru@pekaru.hu vagy telefonon munkaidőben 

(8.00-16.00 között): 06/76/587-800. Munkába járás 

biztosított! 

Versenyképes és kiszámítható jövedelem, cafetéria!" 

                                            P&P Pékáru Kft. 

Csatorna beruházás 

A csatorna beruházás fizikai megvalósítási munkáit mielőbb 

szeretnénk elkezdeni, hogy a projekt időterve szerint 2015. 

tavaszára elkészüljön a beruházás. A tervek szerint zajlanak az 
előkészítő munkák. Lezajlott a csatornahálózat 

keretközbeszerzése, ahol a Duna Aszfalt Kft lett a nyertes. A 

tervezési szakasz után, jóváhagyási szakaszba kerültek a 

hálózatra vonatkozó kiviteli tervek. A jóváhagyás után, - a 

végleges kiviteli tervek alapján- a hálózat kivitelezése, várhatóan 

5-6 hónapot vesz igénybe. Napokban indul a tisztító telep 
közbeszerzése. Időközben további támogatásra pályáztunk, hogy 

a lakossági önerőt csökkentsük. A döntést már december végére 

vártuk. Jó híreink vannak a további, a lakossági önerőt csökkentő 
pozitív döntésről. Amint megérkezik a határozat, pontosan tudni 

fogjuk az új, csökkentett önerő összegét. Ennek, a korábbi 

lakossági önerőtől jóval kevesebb összeg vállalásával, azonnal 
megtörténik az előkészített vízi közmű társulat megalakítása.  

Szabó László  

  

                    TTŰŰZZGGYYÚÚJJTTÁÁSSII  TTIILLAALLOOMM!!  
22001144..  mmáárrcciiuuss  2222--ttőőll  kkeezzddőőddőőeenn  ttiillooss  ttüüzzeett  ggyyúújjttaannii  aa  

                                      BBuuggaacc  ééss  BBuuggaaccppuusszzttaahháázzaa    tteerrüülleettéénn  ffeekkvvőő  eerrddőőkkbbeenn  

ééss  ffáássííttáássookkoonn,,  vvaallaammiinntt  aazz  eerrddőőtteerrüülleetteekk  iilllleettvvee  ffáássííttáássookk  

hhaattáárrááttóóll  sszzáámmííttootttt  kkééttsszzáázz  mméétteerreenn  bbeellüüllii  tteerrüülleetteekkeenn  kkiijjeellöölltt  

ttűűzzrraakkóó  hheellyyeekkeenn  iiss,,  vvaallaammiinntt  aa  kköözzúútt--  ééss  vvaassúútt  mmeennttii  

ffáássííttáássookkbbaann,,  bbeelleeéérrttvvee  aa  ppaarrllaagg  ééss  ggaazzééggeettéésstt  iiss!!  //RRéésszzlleetteekk  aa  

wwwwww..bbuuggaacc..hhuu  hhoonnllaappoonn//    
                                                                                              SSzzaabbóó  LLáásszzllóó 

http://www.bugac.hu/
javascript:void(0)
http://www.bugac.hu/

