
 

 
                        TISZTELT BUGACI  

           BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 

 

HIRDETMÉNY  

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, 

hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési 

eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Bugac 

Nagyközség Településképi Arculati Kézikönyve és 

Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.  

A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és 

Településképi rendelettel kapcsolatban Bugac Nagyközség 

Önkormányzatának  3/2017. (V.31.) számú   Partnerségi 

Rendelete 1.§ szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási 

szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint 

véleményt nyilváníthatnak.    (A Partnerségi Rendelet 

megtekinthető bugac.hu honlapon.) 

Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint 

az alábbi ún. Partnerek élhetnek:  

Bugac Nagyközség lakossága és a bugaci 

ingatlantulajdonosok; a település területén működő 

érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; a település 

területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel 

rendelkező gazdálkodó szervezetek; valamint a település 

területén működő vallási közösségek.  

A véleménynyilvánítás határideje: 2017. június 12.-tól - 

2017. július 03-ig.       

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési 

határidőben kizárólag a készülő Településképi Arculati 

Kézikönyvvel és a Településképi rendelettel kapcsolatban 

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, 

szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet. 

 

A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági 

fórumot is szervez az alábbi időpontokban, és 

helyszíneken: 

 

2017. június 12-én, 09 órától – 10 óráig            

6114. BUGAC, Béke utca 27. Művelődési Ház 

 

2017. június 12-én, 10 órától – 11 óráig            

6114. BUGACPUSZTAHÁZA, Számadó u. 28. 
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***************************************** 
 
Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, 

vagy azt követően  

2017. június 20-ig kizárólag a készülő Településképi 

Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel 

kapcsolatban 

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, 

szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet ill. a 

bugac@foepitesz.com email címre. 

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók 

véleményét és részvételét! 

  Szabó László                   Kerekes László Zoltán 

IGAZGATÁSI SZÜNET 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 

Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 

2017. évi munkarendjében, a 

NYÁRI IDŐSZAKBAN 

az igazgatási szünet 

2017. július 10. napjától  - 2017.július 21. 

napjáig tart. 

Az azonnal intézendő ügykörök – haláleset 

anyakönyvezése, illetve soron kívül intézendő szociális 

ügyek – a 06/30/4737707, 06/70/4536283-as 

telefonszámon, előzetes egyeztetést követően 

természetesen elintézhetők.     

Szíves megértésüket tisztelettel köszönöm. 
                           dr. Fröschl – Nagy Péter 

KÖSZÖNET 

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki segített 

megszervezni és megvalósítani a 2017. évi Monostori 

Családi Napunkat, amelyhez idén nagy segítség volt az 

EFOP-1.3.5.-ra benyújtott nyertes pályázat. 

A hagyományokhoz híven idén is elkészültek a 

finomabbnál-finomabb ételek, melyeket sajnos csak az 

illatokból érezhettünk, mert az idő elég komolyan közbe 

szólt. Szerencsére a lelkesedés megmaradt, így délután 

megtarthattuk a játékos versenyeket, amelyek visszahozták 

a vidámságot és a jó kedvet a nap végére. 

Endre Edit 

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 

2017. június 
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Tisztelt Érdeklődők! 

A 2015. július 1. napjától bevezetett egyösszegű, vissza 

nem térítendő lakáscélú támogatás, a Családi 

Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) 2016. január 1. 

napjától még kedvezőbb feltételekkel igényelhető. Az 

önkormányzatunk célja, hogy támogassa azokat a 

családokat, amelyek a saját lakhatásuk biztosítása 

érdekében – különösen a CSOK igénybevételével – új 

családi házat szeretnének építeni Bugacon. Ennek 

elősegítésére az önkormányzat a tulajdonában lévő egyes 

telkeket kedvezményesen kívánja értékesíteni a családok 

részére. Ezáltal nemcsak egy, a lakhatás biztosításával 

összefüggő, központi szakpolitikai elképzelésekkel 

összhangban álló támogatási program kidolgozása 

valósulna meg, hanem a saját tulajdonú építési telkeit is 

hasznosítani tudná az önkormányzat. Az önkormányzat 

magasabb szinten nem szabályozott életviszonyok helyi 

rendezésére, eredeti jogalkotói hatáskörében alkotta meg a 

támogatási programról szóló rendeletet 2016 évben. 

Önkormányzatunk fontosnak tartja a családok 

támogatását, a gyermekvállalás ösztönzését, a településen 

történő hosszú távú letelepedés elősegítését. Ennek 

megfelelően egy olyan támogatási program került 

kidolgozásra természetes személyek részére, melynek 

keretében önkormányzati tulajdonú telek saját 

lakhatás céljára – beépítési kötelezettség és letelepedési 

feltétel vállalásával – történő megvásárlása esetén 

legfeljebb 60 % vételárkedvezményt (részletesen: 1 

meglévő vagy vállalt gyermek esetén 20%, 2 meglévő 

vagy vállalt gyermek esetén 40%, 3 vagy több meglévő 

ill.vállalt gyermek esetén 60%) nyújt az önkormányzat. 
A kedvezmény úgy valósul meg, hogy a természetes 

személy vevő befizeti a legfeljebb 60 % 

vételárkedvezménnyel csökkentett összegű vételárrészt, 

míg a fennmaradó rész vételárhátralékként működik, 

melynek megfizetése alól a vevő akkor mentesül, ha a 

vállalt kötelezettségeket határidőben teljesítette. E modell 

alapján közvetett támogatás valósul meg. Az 

önkormányzatnak több olyan építési telek is a tulajdonát 

képezi, amelyek beilleszthetők a kormányzati döntésekkel 

összhangban álló támogatási programba. A beépíthető, 

szabad építési telkek egy része már feltárt, elosztó közmű 

vezetékek (gáz, villany, víz, szennyvíz) rendelkezésre 

állnak az utcában, a megközelítésüket szolgáló szilárd 

burkolatú út biztosítja. Ilyen telkek Bugac, belterület 

térségében a első ütemben a Rákóczi utcában kerültek 

kijelölésre. Amennyiben ezen telkek értékesítésre 

kerültek, célunk további összközműves telkek bevonása is 

a programunkba. A jelenleg kijelölésre került telkek 

mérete változó, 902-től 954 m2-ig terjedő nagyságúak. 

Vételárukat kedvező mértékben, 1000 Ft/m2 bruttó árban 

határozta meg Önkormányzatunk. Egy példa tehát a 

kedvezményes áron történő megvételre: ha egy család 2 

gyermekkel rendelkezik, vagy 2 gyermeket vállal, akkor a 

902 m2-es építési telek vételára a 902.000 Ft helyet, 

mínusz 40 %-kal olcsóbban, azaz 541.200 Ft-ban kerül 
meghatározásra. A telkekre való jelentkezés módja és 

ideje: 2017. június 12-től írásban lehetséges Bugac 
Nagyközség Polgármesterének címezve. A pályázatok 

elbírálásának alapja a feltételek megléte és a sorrendiség. 

Egyéb kérdésekben és a telkek megtekintése tárgyában 

kérem keressék Tóth Mihály műszaki ügyintézőt  

a hivatal ügyfélfogadási idejében vagy a hivatal telefonos 

elérhetőségén. A rendelet honlapunkon megtekinthető, 

részletesen tartalmazza a vételárhátralék-kedvezmény 

igénybevételének feltételeit, valamint a vételárhátralék-

kedvezménnyel terhelt ingatlan 10 éven belüli 

elidegenítéséhez történő hozzájárulás szabályait. 

Kiemelendő, hogy rendeletünk a már meglévő gyermekek 

esetén nyújtandó kedvezmény mellett a jövőben vállalt 

gyermekek esetén érvényesíthető kedvezmény 

igénybevételének lehetőségét is megteremti. 

dr. Fröschl - Nagy Péter  

Felhívás 

Közeledik a Falunap, melynek programját hírlevelünkben, 

plakátokon, honlapunkon is olvashatják. Ha kérdésük van 

a rendezvénnyel kapcsolatban, a Polgármesteri Hivatalban 

és a Művelődési Házban is választ kaphatnak rá. A 

falunapi forgatag miatt a falu központjában egyes 

utcarészeket lezárunk. A nap folyamán a buszok és a 

teherautók terelő úton tudják kikerülni a lezárt utcákat, a 

személyautósok pedig fokozott figyelemmel kell, hogy 

legyenek. A falunapi programok - a szokásos rendben - 

néhány változást okoznak, melyekkel kapcsolatban 

köszönjük a türelmet és a megértést. Bízunk abban, hogy 

programjainkon minden korosztály megtalálja majd az 

érdeklődésének megfelelőt. Mindannyiukat hívjuk és 

várjuk a 2017-es Bugaci Falunapra! Mivel nagyszabású 

rendezvényről van szó, sok segítő kézre van szükségünk. 

Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen részt vennének, 

és segítenének nekünk az előkészületekben, 

lebonyolításban. Jelentkezni a Művelődési Háznál 

személyesen vagy a 70/3740028-as (Borics Krisztina) 

telefonszámon lehet. Előre is nagyon köszönjük! 

 „Soha ne engedd… 

…hogy valaki ne legyen boldogabb a veled való 

találkozás után, mint előtte!” Teréz anya csodálatos 

gondolatát vittük Fülöpjakabra az Őszidő Nyugdíjas 

klubbal való találkozóra, és ennek megvalósítására 

került sor, amikor Orgovány és Kiskunfélegyháza 

Nyugdíjas Klubjainak tagjait láttuk vendégül. Köszönet 

klubtársaimnak, akik tanúságot tettek arról, hogy - a 

szeretet nem arra való, hogy gyűjtögessünk, hanem arra, 

hogy továbbadjuk másoknak. –Igyekeztünk így tenni. 

Egy közösség, amikor ilyen egységet alkot, korát 

meghazudtoló nagy dolgokra képes. Érezhető az 

összetartozás ereje. Ez az erő kísért hazánk fenséges 

tájai közül a Dunakanyar természeti csodáinak és ember 

alkotta műemlékeinek, kincseinek megtekintésére 

szervezett utunkon. Köszönet minden résztvevőnek, 

hogy a legfontosabb útravalót az egész napra elegendő 

kitartást, érdeklődést, egymás iránti tiszteletet, 

odafigyelést, jó hangulatot, senki nem feledte otthon. 

Köszönet Kovács Balázsnak a biztonságos utazásért. 

Lesták Sándorné 



Iskolahírek-április/május 
 

Eseményeink: 

 
-Április 23-án fogadóestet tartottunk az alsó-és 

felsőtagozaton. Köszönjük a szülők érdeklődését! 

-Április utolsó hétvégéjén került sor az iskola és az ÁMK 

Hétszínvirág című hagyományos kulturális műsorára, ahol 

több mint 100 óvodás-iskolás gyermek mutatta meg 

tehetségét a közönségnek a Művelődési Házban. A műsor 

szervezését Székely Gyuláné és Scholtz Brigitta fogta 

össze. A gyerekek felkészítői: Feketéné Szűcs Zsuzsanna, 

Szikszai Nikolett, Pekáry Andrea, Kalmár Piroska, Fodor 

Béláné, Székely Gyuláné, Pappné Németh Gabriella, 

Herbály Jánosné, Kovácsné Kiss Éva, Varga Andreas, 

Jankovszky Zoltán, Jankovszky Ferenc voltak. Köszönjük 

a segítséget a Művelődési Ház dolgozóinak, Kósa 

Istvánnak, Ficsór Istvánnak és Bolla Juliannának, a műsor 

vezetését pedig Banó-Szabó Dorina és Király Adrienn 8. 

osztályos tanulóknak!  

Köszönjük Feketéné Papp Évának a Művelődési Házban 

megrendezett kézműves kiállítást. 

-Az Abonyi Imre Fogathajtó Fesztiválon a gyerekek 

Bodor Fiametta, Juhász Mária, Fekete Katalin, Kázmér 

Klára, Kengyel-Virág Veronika segítségével 

kézműveskedtek, a bugacpusztaházi majálisra pedig 

Scholtz Brigitta készült kézműves programmal.  

-Május elején tartottuk az „Édesanyák hetét”, amikor 

minden osztály külön műsorral köszöntötte az 

édesanyákat, nagymamákat. 

-Eljött hozzánk Kecskemétről a MobileKids csapata, akik 

az alsó tagozat osztályainak tartottak interaktív kressz-

ismertető programot a kerékpáros közlekedés szabályairól. 

-A Ciróka-bérlettel rendelkező gyerekek megnézték az 

évad utolsó bábelőadását Endre Gábor, Szabóné Tarjányi 

Mária, Borbola Józsefné kíséretében. Köszönjük 

Petrócziné Zsákai Tünde szülőnek, hogy 3 gyermeket saját 

járművével juttatott el az előadásra. 

-Május 19-én a leendő elsős tanító nénik- Eőriné Tényi 

Tímea és Szabóné Tarjányi Mária- iskolanyitogató 

játékos, kreatív foglalkozást tartottak a hozzánk 

beiratkozott nagycsoportos óvodásoknak, akik saját 

kezűleg készítették el életük első „iskolatáskáját”, sőt 

elhelyezték bele az odavaló kellékeket is.  

-Május 26-án rendhagyó helyszínen szerveztük meg a 

Gyereknapot, ahová kerékpárral érkeztünk, ahol 

sportoltunk, rendhagyó akadályversenyen vettek részt a 

gyerekek, volt óriáscsúszda, kipróbálhatták a rodeóbikát, 

kérhettek arcfestést, ajándékként a Szülői Közösség 

vattacukorral lepte meg a gyerekeket. 

Sok-sok köszönet: a DÖK-nek (Eőriné Tényi Tímea, 

Szabóné Kanyó Renáta vezetésével), Endre Gábornak, 

Szűcs Tibornak a rendkívüli akadályversenyért, a segítő 

Szülőknek a részvételért, a Szülői Közösségnek a 

támogatásért,a szakács néniknek a finom ebédért, minden 

pedagógus és nem pedagógus Kollégának a 
lebonyolításért, Szele Zsófiának és az aerobikos 

lányoknak,  Tholt Jánosnak, hiszen a foci ismét része volt 

a napnak, a polgárőröknek, a rendőrségnek a helyszín és 

az útvonal biztosításáért, a Művelődési Háznak a 

kerékpárokért... 

 

..és nem utolsó sorban köszönet a Táltos Lovaspanziónak 

a rendhagyó helyszínért,  

az itt dolgozó közfoglalkoztatottaknak a segítségért, - az 

önkormányzati támogatásért!!!! 

-A május-június az osztálykirándulások időszaka is. 

Minden osztály együtt tölthet 1-1 napot iskolán kívül, 

élményekkel gazdagodva. Köszönjük a szülői segítséget, 

amelyre az osztályfőnökök ilyenkor számíthatnak! 

-Május 30-án Szankra utaztak a 7-8. osztályos diákok, 

ahol megnézték a Büszkeségpont múzeumot. Ezt követően 

Kiskunmajsán az ország egyetlen „56-os Múzeumát” 

látogatták meg. Köszönjük Horváth Ida tanárnőnek a 

szervezést és kíséretet, valamint Scholtz Brigittának a  

segítő közreműködést. 

 

Versenyeztünk!  

 

Újabb szép eredményekkel büszkélkedhetünk, gratulálunk 

a diákoknak, felkészítőiknek! 

 Bendegúz levelező verseny, megyei döntő: 

Matematika: 
III. hely: Szűcs Anna (6.o) (Fazekas Szilvia) 

VI. hely: Csernyik Ákos (6.o) ( Fazekas Szilvia) 

Magyar: 
VII. hely: Varga Álmos ( 4. a ) ( Kalmár Piroska)  

 Városi történelem verseny (6-7-8.évfolyam): 

6.évfolyam: 

I. helyezés: Szűcs Anna 

III. helyezés: Seregély Dominik 

7.évfolyam: 

III. helyezés:Vass Vivein 

8.évfolyam: 

I. helyezés: Szűcs Eszter 

A gyerekeket Megyeri Zsolt készítette fel. 

 

-Tiszta szívvel gratulálunk a 3-4. korcsoportos 

lányoknak és edzőjüknek, Tholt Jánosnak a következő 

eredményéért: 
„Huszonöt megyei csapat közül a bugaci Rigó József 

Általános Iskola leány csapata képviselte Bács-Kiskun 
megyét az országos diákolimpia döntőjében. Sorozatos 

győzelmek után az ország legjobbjai között, a negyedik 

helyen zártak Pilismarót, Szombathely és Felcsút után. „ 
/Baon.hu/ 

Csapattagok: Baranyi Réka, Pallagi Vanda, Szálas Jessica, 

Miklósi Erika, Balla Noémi, Szűcs Anna, Király Petra, 

Ferenczi Sára, Bónus Fanni, Kovács Brigitta.  

 

Aktuális információk: 

Utolsó tanítási nap: június 15. csütörtök 

Ballagás: június 17. szombat 10.00 óra 

Tanévzáró ünnepély: június 23. péntek 17 óra 

Iskolánk pályázatot adott be a nyári Erzsébet-táborra, 

amelynek keretein belül 40 felsős gyermeket vinnénk a 

Balatonhoz. A pályázat elbírálás alatt áll. 

 

Köszönjük a 2016/17-es tanévben a munkánkat segítő 

szülőknek, intézményeknek , közösségeknek, az 

önkormányzatnak az együttműködést, támogatást, 

A nyári VAKÁCIÓra minden tanítványunknak sok-

sok élményt, kikapcsolódást kívánunk! 

                                                                                                                              
Az iskola vezetősége 

  



Ovi-Bölcsi Hírek 

 

Április 26. 

2017. április 26-án a Maci csoportosok a 

Jászszentlászlói óvodába utaztak busszal komálásra. A 

Húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó hagyományként 

komatálat vittünk a vendégfogadóknak. Ezúttal 

szeretném megköszönni a szülőknek a felajánlott 

nyuszitojásokat, amivel gazdagították 

ajándékkosarunkat. A gyermekek sokat játszottak és 

ismerkedtek az ottani gyermekekkel. Felfedezték az 

udvart és szép emlékekkel gazdagodva tértünk haza. 

Május 4. 

2017.május 4-én óvodánkban „Csintalan Csilla 

„tanulságos történeteit láthattuk Rekedt- Nagy Gréta 

bűnmegelőzési előadó bábjátékában, aki gyakorlatias 

példákon keresztül mutatta be a gyermekeknek, hogy 

mit tegyenek, ha olyan emberekkel találkoznak, akit 

nem ismernek. Ezután, Gilicze István körzeti megbízott, 

megmutatta a gyermekeknek a rendőrautót és a bátor 

érdeklődök felpróbálhattak, egy igazi golyóálló 

mellényt is. Köszönjük Nekik a kedves és hasznos 

előadást az óvodások és a bölcsődések nevében! 

További jó munkát kívánunk! 

Május 5. 

2017. május 5-én a középső és a nagycsoportban, május 

9-én, pedig a bölcsödében és a kiscsoportban az 

Édesanyákat, Nagymamákat és Keresztanyákat 

köszöntötték a gyermekek egy-egy kedves kis műsorral 

és virággal! 

Május 8. 

Flórián nap alkalmából május 8-án Kósa István 

önkéntes tűzoltó mutatta meg a gyermekeknek a 

tűzoltóautó felszerelését és a tűzoltás folyamatát, ahol 

nagy meglepetés volt a szivárvány megjelenése. 

Köszönjük szépen Kósa Istvánnak, hogy eljött hozzánk! 

Május 24. 

Május 24-én Gyermeknapra hangoló „Búűző Móka” 

címmel előadást láthattak a gyermekek, amelyben a 

színészek egy kismalac és egy farkas mókás történetét 

interaktív előadásban mutatták be, amit közös tánccal 

zártak! 

Május 26. 

2017. május 26-án az óvodában és a bölcsődében 

Gyermeknapot tartottunk, ahol fellépet a Hupikék 

Holiday nevű gyermekeknek szóló együttes. Sok féle 

fény technikát állítottak fel és közismert 

gyermekslágereket adtak elő. A kicsik és nagyok 

egyaránt nagyon élvezték a szórakoztató kis koncertet.  

Ezután a nap az udvaron folytatódott a gyermekek 

kedvenc játékaikkal játszhattak és az arcukat is 

kifestethették. Ezen a napon egy új technikával 

ismerkedhettek meg a homokkép készítéssel, amelyben 

kitartóak voltak és ezeket a képeket a nap végén haza is 

vihették.   

 

 

 Június 2. 

2017. június 2-án tartottuk az óvodában a  Mókus 

csoportosok évzáróját, valamint a Maci csoportosok 

évzáróját és ballagását is egyben. A nagycsoportosok  

szép és érzelmes műsorral elköszöntek az óvodától és a 

társaiktól.  

A szülők megköszönték az óvoda dolgozóinak 

munkáját, mi pedig köszönjük, hogy ránk bízták, 

gyermekeik fejlődését.  

 

Tájékoztatás: Az intézmény 2017.07.03-tól - 

2017.07.21-ig  ZÁRVA TART. 

Megértésüket köszönjük. 

 

Jó pihenést és szép nyarat kívánnak az óvoda és 

bölcsőde dolgozói a gyermekeknek és kedves 

szüleiknek! 

                                                                                                                                                                                                                                                

Endre Edit 

Intézményvezető 

Jelentkezzen térítésmentes informatikai képzésekre 
A júniusban induló képzések időpontja: 

Bugacon: 

Kezdőknek: jún. 14-júl. 5. 

Szerdai, pénteki napokon 16 órától 

Haladóknak: jún. 13-júl. 20. 

Keddi, csütörtöki napokon 16 órától 

Bugacpusztaházán: 

Kezdőknek: jún. 19-jún. 23. 

Hétfőtől péntekig 8-15.30 óráig 

Haladóknak: jún. 26-jún. 30. 

Hétfőtől péntekig 8-15.30 óráig 
35 óra alatt elsajátíthatja a számítógép, tablet, 

okostelefon használatához szükséges alapvető tudást. 

A képzésen mindenki részt vehet, aki 

- 16-65 év közötti,  

- nem igazodik el a digitális világban, s úgy érzi emiatt 

sok mindenből kimarad, 

- könnyebben szeretne munkát találni, 

- megtanulná használni az okos eszközöket, 

- otthonról szeretné intézni hivatalos dolgait, 

- munkájához szükséges a számítógép alapszíntű 

használata, vagy csak szeretné a családdal, 

ismerősökkel az Interneten keresztül is tartani a 

kapcsolatot. 

Bővebb tájékoztatás, jelentkezés: 

 Burján Mária mentornál 

Telefonon: 06/30/6479573  

Személyesen: Rigó József ÁMK könyvtára , 

Bugac, Béke u. 15 
 

 



 
 
 
 

         
Színhely: Művelődési Ház és környéke  

 
08:00   Főzőverseny: Idén hagyományos pásztorételek rotyognak a bográcsban. 

Bármilyen hús   felhasználásával készült bográcsos étel készítésével lehet 
nevezni. Mindenki otthonról hozott alapanyagból főzhet bármilyen húsos 
bográcsos ételt. Nevezni, vagy versenyen kívüli főzésre jelentkezni Borics 
Krisztinánál (0670/3740028) telefonon vagy a Művelődési Házban (76/575-498) 
június 19-én 19:00 óráig lehet. Az első 30 fő jelentkezését tudjuk elfogadni. 
Helyszíne: Művelődési Ház környékén, a főutcán. A verseny napján 8:00-kor 
helyek elfoglalása. 9:00 tűzgyújtás. 10:00-11:00-ig a zsűri végigjárja a főzőket 
és pontozza a környezetet és a higiéniát. 12:00-tól zsűrizés. A tavalyihoz 
hasonló módon, az irodába kérünk minden nevezőtől egy-egy tányér ételt, amit 
a zsűri pontozni fog íz és küllem alapján. 
   A Falu tortája: A Kurultaj program burkolózik édességbe, a Misi- Süti 
jóvoltából. A bugaci pusztán megrendezett nagy sikerű Kurultaj alapján lesz 
elkészítve az a torta, amelyet a Művelődési Ház nagytermében állítanak össze 
az alkotók és ennek folyamatát tekintheti meg az érdeklődő. 

10:00   ’Hogyan neveljünk?’ című színjáték a bugaci dráma szakkörös gyerekek    
előadásában 

10:00   Strandfoci verseny: először a hölgyek mérik össze tudásukat, majd a férfiak 
mezőnye lép pályára. A versenyre 4+1 fős csapatok (+ csapatonként minimum 
két tartalék játékos) nevezését várjuk június 19-ig a Művelődési Háznál 
(Tel.:76/575-498) az első 8 csapat nevezését fogadjuk el/. 

10:30   Sakkverseny: alsó-és felső tagozatos és felnőtt kategóriában. Érdeklődni: 
Körmendi Etelkánál lehet, 30/3649519 telefonszámon! 

12:15   TÁJJELLEGŰ ÉTELEK KÓSTOLÓJA, EBÉD 
12:15   A nagy sikerű utca szoborművészek közül az ezüst ember látogat el hozzánk, 

15 óráig találkozhatunk vele 
13:15 A falu tortájának átadása 
14:00   Halacska bábcsoport előadása: A szeretetre vágyó süni 
14:30   Bugac-Kiskunfélegyháza Judo és Jiu-Jitsu bemutató 
14:50   A bugaci 4-6. osztályosok aerobik bemutatója 
15:00   A bugaci zumba csoport bemutatója 
15:15   A bugaci 7-8. osztályosok aerobik bemutatója 
15:40   A kecskeméti Nevelt Ebek kutyasuli zenés produkciója 
16:30   Irigy Hónaljmirigy műsora 4 fővel 
17:30   Motoros show, Gergely Sándor mutatványaival 
18:30   Eredményhirdetés 
20:00   Légy OT(T)Hello! című bohózat a soltszentimrei Csonka Színkör       

előadásában  
22:00   Utcabál: A Művelődési Ház mellett. Hangulatfelelős: Reflex Team zenekar 

Kísérőprogramok: 

UGRÁLÓVÁR 
WATER ROLLER, egy nagy medence, ahol kedvükre mókázhatnak a gyerekek egy 
felfújható „mókuskerékben” 
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK 
MINI VITRIN TÁRLAT:  
KIRAKODÓ VÁSÁR 
LOVASKOCSIKÁZÁS 
„HARC A GUMIKÖTELEK ELLEN”, egy gumiköteles pálya, (melynek keretein belül 
versenyt is rendezünk) 

       ALKOTÓKIÁLLÍTÁS, BUGACIAK MUNKÁIBÓL A NAGYTEREMBEN  

Bugac Nagyközségi Önkormányzata szeretettel várja az érdeklődőket! 
(programjaink ingyenesek) 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk. 



  

VÁR A BUGACI NYÁRI TÁBOR!!! 
A Szociális Szolgáltató Központ szervezésében 

  
7-13 éves gyermekek részére*nyári táborokat szervezünk 

1. Tábor  
szálláshellyel 24 órás felügyelettel, „bentlakással”: 

A tábor időpontja: 2017. június 26. – 2017. június 30. 
 

A tábor helye:  Táltos Lovaspanzió  főépület, 
(elhelyezés 2 ágyas fürdőszobás szobákban) 

Tervezett létszám: max. 20 fő /7-13 éves gyermekek/ 
Jelentkezési határidő: 2017. július 05. 

Részvételi díj: 5.000-Ft/gyermek + a napi háromszori étkezés térítési 
díja  

( a nyári gyermekétkeztetésben részesülőknek ingyenes az ebéd) 

2. Napközis tábor: 
A tábor 3x 1 héten keresztül kerül megrendezésre,  

hétköznaponként  08.00 – órától 16.00 - óráig: 
A tábor időpontjai: 

2017. július 24.        – 2017. július 28. 
2017. július 31.     – 2017. augusztus 04. 

2017. augusztus 07. – 2017. augusztus 11. 
A tábor helye: Rigó József ÁMK Művelődési Ház 

Tervezett létszám: max. 15 fő/ hét  /7-13 éves gyermekek/ 

Jelentkezni lehet a tábor teljes idejére, illetve egy-egy hétre is! 
Jelentkezési határidő: 2017. július 12. 

Részvételi díj: 2.500-Ft/fő/hét + ebéd térítési díja (a nyári 

gyermekétkeztetésben részesülőknek ingyenes az ebéd) 
 

Napközis tábor szolgáltatásai: 
- 8.00-órától 16.00-óráig gyermekfelügyelet biztosítása, 

 színes programok szervezése mellett 

- Vetélkedők, társasjátékok, kézművesség, túrázás, strand 
 

Érdeklődni és Jelentkezni a Szociális Szolgáltató Központban lehet 
személyesen vagy a 76/372-512 telefonszámon: 

Rádiné Tabi Anita intézményvezetőnél, 

Ladányi Dóra családsegítőnél 
 Horváth Klaudia családsegítőnél 

A tábor részvételi feltétele a Jelentkezési lap és Szülői nyilatkozat 

kitöltése és leadása, a részvételi díj befizetése! 
 

* Elsősorban azon gyermekek jelentkezését várjuk, akiknek a felügyelete nem 
vagy nehezen megoldható a nyári szünetben.  

 

Tájékoztató 
TISZTELETTEL ÉRTESÍTJÜK AZ ÉRINTETTEKET, HOGY INTÉZMÉNYÜNK 

2017. JÚNIUS 16-ÁN PÉNTEKEN ZÁRVA TART, 

EZEN A NAPON ELLÁTÁST NEM NYÚJTUNK! 

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK! 

Szociális Szolgáltató Központ 


