
TISZTELT BUGACI  ÉS BUGACPUSZTAHÁZI 

LAKOSOK! 

 

OPERETTGÁLA-BUGACPUSZTA  
2015. május 30. 19 óra 

 
A pusztán május 30-án megrendezésre kerülő 

Operettgála jegyeit a környező települések 

(Kiskunfélegyháza-Kecskemét, illetve 14 község) 

tekintetében május 4-étől értékesítjük. 

Előzetes információink szerint a térségben nagy 

érdeklődés kíséri a rendezvényt, ezért arra 

szeretnénk felhívni a helyi lakosok figyelmét, 

hogy akik részt kívánnak venni az Operettgálán,  

ne hagyják az utolsó pillanatra a jegyrendelést, 

lehetőleg május elejéig vegyék meg jegyeiket!!!! 
 

Jegyár: 3000 Ft 
 

Jegyek kaphatók: 

Bugac Önkormányzati Hivatal, Csendesné Lajkó 

Gyöngyinél (76/575-100/109-es mellék) 

Részletes program: www.bugac.hu  

………1500 néző,  többezer nm-es fedett sátor, 

60 művész, nagyzenekar, táncosok,  45 perc 

operett, 45 perc musical fáklyás 

lovasbemutató…… 

Sztárvendégek: Benkóczy Zoltán, Homonnai 

Zsolt, Polyák Lilla, Sáfár Mónika 
                                                                Szabó László 
 

 

Kedves Testvérek! 
 

Szeretettel hívjuk a Testvéreket és minden 

Érdeklődőt Május 25-én PÜNKÖSD HÉTFŐN a 

templomkertbe egy EGYHÁZKÖZSÉGI NAPRA.  

 

A nap menete:  

10.00 – Szentmise az Egyházközségért és a Faluért,  

12.00 – Ebéd (aki tud hozzon süteményt, üdítőt és       

             evőeszközt…)  

Du.:     Játék, beszélgetés, vetélkedő. Hozzunk 

magunkkal fényképeket az Egyházközség életéből… 
 

                                                                     Norbi atya 
 

Polgármesteri Hírlevél 
Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 

6114 Bugac, Béke u. 10. 

Tel. 76/575-100,  575-106 

Felelős kiadó: Szabó László 

Készült: 1400 pld-ban 
2015. május 

 

 

 

 

 

  

EELLEEKKTTRROONNIIKKAAII  HHUULLLLAADDÉÉKKOOKK  IINNGGYYEENNEESS  

ÁÁTTVVÉÉTTEELLEE  

2015. május 23-án /szombaton/ 
lomtalanítási lehetőséget biztosítunk elektromos és elektronikai 
készülékek /tv, hűtő, fagyasztóláda, számítógép, akkumulátor, 

mosógép,  elemek, fénycső, vegyszeres göngyöleg, lakkok, ragasztók, 

savak, lúgok, növényvédő szerek, gumiabroncsok stb./ gyűjtését 
végezzük térítésmentesen az alábbi helyeken és időpontokban: 
 

8:00 – 9:00 óra 

BUGACPUSZTAHÁZA, IKSZT ÉPÜLETE 
 

9:15 – 12:00 óra 

BUGAC, ÖNKORMÁNYZAT ÉPÜLETE 

 /HÁTSÓ KAPU/ 
 

12:15 – 13:00 óra 
BUGAC – ALSÓMONOSTOR 

PÁLMA PRESSZÓ és BOLT melletti terület 
 

Szabó László          Kerekes László Zoltán 
 

Tájékoztatás, felhívás a szennyvízcsatorna rákötési 

munkálatok kapcsán 

(Az alábbi tájékoztató nem érinti azokat a lakosokat, 

akik LTP megtakarítási szerződést kötöttek, hiszen az ő 

telken belüli munkálataikat a Víziközmű Társulás 

megszervezi, nekik ezzel teendőjük NINCS!Tájékoztatjuk 

Bugac és Bugac-Alsómonostor belterületén a 

szennyvízbekötéssel érintett telektulajdonosokat, hogy a 

telken belüli szennyvízcsatorna építési munkáit bármely 

olyan vállalkozó végezheti, aki a leendő üzemeltetővel 

(BÁCSVIZ  Zrt.) egyeztetést folytat le a műszaki 

elvárásokról. Ezen vállalkozók esetében a megépített 

ingatlanon belüli vezetéket mindig műszaki ellenőr veszi át - 

így válik ellenőrizhetővé, biztonságossá a bekötés. Az 

egyeztetést lefolytató vállalkozók elérhetőségét 

folyamatosan közöljük majd a hírlevélben, kérjük, 

közülük válasszanak szakembert a telkeken belüli 

bekötésekhez!!!!Ahogyan ígértük, előzetes egyeztetés után 

akár a lakos is elkészítheti a belső bekötést, mert betemetés 

előtt ellenőrizni tudjuk (és ellenőriznünk kell), hogy 

megfelelő műszaki paraméterek szerint épült-e a belső 

hálózat. Arról is tájékoztatást fogunk adni, hogy mikortól 

tudja a hálózat fogadni a szennyvizet, addig szigorúan tilos a 

hálózatra való rákötés. (Várhatóan augusztus körül lesz 

aktuális a feladat.) 

A lakosok, az önkormányzat és a leendő üzemeltető közös 

érdeke, hogy a bekötések műszakilag megfelelőek legyenek. 

A rosszul megépített bekötővezeték a későbbiekben sok 

kellemetlenséget tud okozni az ingatlantulajdonosnak. 

Kérjük ezt tartsák szem előtt! 
Szabó László 

 

 

XXI. évf. 6. sz.  

http://www.bugac.hu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

DÉLELŐTT 9 ÓRÁTÓL, MAJD EBÉD UTÁN: 
Amatőr fogathajtók versenyét láthatjuk /helyi 
versenyzőket is. / 
DÉLBEN: 
Házias finom ételekkel várjuk Önöket barátságos 
árakon. 
DÉLUTÁN: 
-13 órától: a bugaci iskola 3. osztályos tanulói 
tartanak bemutatót abból, hogy mit tanultak az 
iskolai lovas oktatás keretében. 
-14 órától : a saját lóval rendelkező gyermekek 
gyermeklovas ügyességi bemutatója  Bugacról és 
a térségből. 
-15 órától: izgalmas, látványos kombinációs 
versenyben mérik össze tudásukat a fogathajtás 
magyar sztárjai. 
Láthatjuk őket terepjárót vezetni, kerékpározni és 
természetesen négyes fogatot hajtani. 
A startnál a négyes fogathajtók: Bárdos Attila, 
Dobrovicz József és ifj. Dobrovicz József. 
-17 órakor: Eredményhirdetés 
 

Gyermekeknek egész napos ingyen  
kézműves foglalkozások, póni 
kocsikázás, póni lovaglás, ugrálóvár. 
Minden korosztályt szeretettel  
várnak a                                         

                                           Szervezők! 
A részvétel ingyenes!!! 

 

 

  10 órától 

LOVASPÁLYA BUGAC 


