
 

 

 

 

 

 

TISZTELT BUGACI ÉS BUGACPUSZTAHÁZI 

LAKOSOK! 

IGAZGATÁSI SZÜNET 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Bugaci 

Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 

munkarendjében a nyári időszakban 

AZ IGAZGATÁSI SZÜNET 

2019. július 8. napjától – július 19. napjáig tart 

Az azonnal intézendő ügykörök – haláleset 

anyakönyvezése, illetve soron kívül intézendő 

szociális ügyek, a 06/30-160-3210 telefonszámon, 

előzetes egyeztetést követően elintézhetők.  

Szíves megértésüket köszönjük! 

   Mayer Ferenc 
jegyző 

„BUGAC KÖZSÉGÉRT” KITÜNTETÉS 

„BUGAC KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” CÍM 

Tisztelt Lakosság! 

Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi 

Önkormányzat Társult Képviselő-testülete szeretné, 

ha a „Bugac községért” kitüntetés és a „Bugac község 

Díszpolgára” cím az arra legérdemesebb személyhez 

kerülne 2019. augusztus 20-án. 

A testület döntéséhez a lakosság segítségét kéri: 

Várjuk a lakosság ötleteit az Önkormányzati Hivatal 

postaládájába 2019. június 30-ig. Olyan személyek, 

szervezetek megnevezését, jelölését, akik társadalmi 

munkájukkal sokat tettek településünkért, az itt 

lakókért, akik öregbítették Bugac hírnevét! 

(Az eddigi kitüntetettek névsora a www.bugac.hu 

honlapon olvasható) 

Köszönjük segítségét! 

Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi 
Önkormányzat Társult Képviselő-testülete 

 

FELHÍVÁS  

Kedves Szülők! 

A Rigó József ÁMK bölcsődéje szeretettel várja a 

gyermekeket a 2019-2020-as nevelési évre továbbra is! 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

A központi orvosi ügyeleti alapellátás 2019. július 1. 

napjától a régi SZTK-ban (6100 Kiskunfélegyháza, 

Korond u. 5.) érhető el. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TESTÜLETI ÜLÉSEN HOZOTT DÖNTÉSEK: 

- A Szociális Szolgáltató Központ házi 

segítségnyújtás alapszolgáltatást fog végezni 2019. 

június 1-jétől Pálmonostora és Gátér 

településeken! 
- 120.000,- Ft anyagi támogatást nyújtunk, a 

Szociális Szolgáltató Központ által, a Táltos 

panziónál júliusban megszervezésre kerülő, 2x1 

hetes tábor lebonyolításához! 
- Az év végi adatok ismeretében módosította a 

testület 2018. évi költségvetését. 
-  Elfogadtuk a 2018. évi gazdálkodásról szóló 

beszámolót, zárszámadást! 
- Elfogadtuk a belső ellenőri, 2018. évi éves 

összefoglaló jelentést! 
- A testület a döntések értelmében módosította a 

2019. évi költségvetési rendeletét. 
- Elfogadtuk a településkép védelméről szóló 

rendeletet. 
- Az EFOP pályázati támogatás mellett, további 

50.000,- Ft-ot biztosítottunk az Alsómonostori 

Családi nap megrendezéséhez! 
- A korábbi 3 óvodai csoport helyett, a 2019/2020-as 

nevelési évben 4 óvodai csoport indul. 
- Elfogadta a testület az AranyLó Bugac 

Önkormányzati Kft. 2018. évi beszámolóját! 
- Önkormányzataink 2019. július 1-jétől 

csatlakoznak, a régi SZTK-ban induló új 

háziorvosi ügyeleti feladatellátáshoz, melyet a 

Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft. fog 

szervezni! 
- Bugacpusztaháza 3 millió Ft értékben pályázik 

orvosi eszközök beszerzésére a Magyar Falu 

Program keretében, ezen eszközök a 

háziorvosainkhoz fognak kerülni. A pályázat 

benyújtásra került! 
- Bugac, a Belügyminisztérium pályázatán, 15 millió 

Ft támogatásra pályázik, az Alkotmány és az Árpád 

utca aszfaltborításának felújítására. Ezen 

projekthez 6,4 millió Ft önerőt biztosít 

Önkormányzatunk. A pályázat beadásra került! 

Szabó László 
polgármester 

 



Iskolahírek: május-június 

 Május 13-14-15-én 6 környékbeli iskola összesen kb. 

400 diákját láttuk vendégül immár harmadszor 

Bugacon. A témanapok visszajelzései nagyon 

pozitívak, jól sikerült programsorozaton vagyunk túl. 

Köszönet az Önkormányzat „A bugaci kincsesláda” 

című pályázatának a lehetőségért! 

 Május 16-án a Waldorf iskolások előadásában 

tekinthettük meg „A Pál utcai fiúk” című zenés 

színdarabot. Köszönjük a Szülői Közösség 

támogatását, a Művelődési Háznak, hogy ezen a 

héten, extrán az iskola szolgálatában állt, Ficsór 

Istvánnak az önzetlen segítséget a technika 

beállításához, ifj. Csuka Jánosnak a fénytechnika 

kezelését! 

 Május 21-én csatlakoztunk a településünkön áthaladó 

„Békefutás” rendezvényéhez. Az 5. osztályosaink 

várták a futókat, a 6. b-sek és Fekete Zsuzsanna 

műsorral kedveskedtek nekik. Az iskola részéről 

Scholtz Brigitta fogta össze a szervezést, köszönjük 

neki! 

 Május 24-én zajlott a Gyermeknapunk. Bár az idő 

nem volt kegyes hozzánk, mégis a siker élményével 

zárhattuk a napot, hiszen a tervezett programok 

megvalósultak, a gyerekek jól érezték magukat- és ez 

a legfontosabb! A „Menő menzák” csapata, a DÖK, 

kollégáink és a gyerekek nevében hálás köszönetünk: 

a Szülői Közösségnek, minden résztvevő, segítő 

szülőnek, a polgárőrségnek, a rendőrségnek, a 

szakácsnéniknek, az önkormányzat brigádjának, 

valamint az önkormányzatnak – a Táltos 

Lovaspanzió, mint helyszín biztosításáért, illetve 

mindenkinek, aki önzetlen munkájával, felajánlásával 

segítette a megvalósulást! 

 Május 22-én és 29-én országos mérések zajlottak a 6. 

és a 8. osztályos tanulóink részvételével. 

 Az osztálykirándulások folyamatosan zajlanak. 

Köszönjük a segítő szülők munkáját! 

Versenyeztünk!  

Június 1-jén Szűcs Anna 8. osztályos tanulónk részt vett 

a Bendegúz magyar nyelvi levelezőverseny országos 

fordulóján, Szegeden, ahová megyei első helyezettként 

jutott tovább. Anna a 24 pontos feladatból 22 pontot ért 

el, a segédpontokat is beszámító versenyben országos V. 

helyezettként tért haza! Gratulálunk a szép 

eredményhez! Köszönjük Szűcsné Mészáros Ágnesnek a 

kíséretet! Felkészítő Tanár: Kovácsné Kiss Éva 

Sportolóinknak is nagyon sikeres volt a május-

június!!! 

Köszönjük szépen Tholt Jánosnak, hogy a 

focieseményekben bővelkedő májusban-júniusban (is) 

ott állt a gyerekek mellett szép sikerekhez juttatva őket. 

A focisták eredményeit megtekinthetik majd külön 

hírben a hírlevélben! Gratulálunk mind a diákoknak, 

mind az edzőjüknek!!! 

2019. május 25-én került megrendezésre 

Kiskunfélegyházán a KÉSZ ARÉNÁBAN az ez évi 

Grappling országos diákolimpia és országos 

rangsorverseny, melyen több diákunk nagyon szép, 

dobogós eredményekkel szerepelt. (A részletes 

eredményeket olvashatják a bugaci judo-klub 

beszámolójában). Gratulálunk a gyerekeknek és 

felkészítőjüknek, Déri Csaba edzőnek! 

És ami még előttünk áll: 

 Június 14. utolsó tanítási nap 

 Június 15. szombat 10.00 óra: Ballagás 

 Táborok: Június 17-21: tankerületi napközis tábor I. 

turnus 

önkormányzati „táltosos tábor” I. turnus 

Június 24-28: tankerületi napközis tábor II.turnus 

      önkormányzati „táltosos tábor” II. turnus 

A tankerületi táborokat meghatározott évfolyamoknak 

hirdették meg, így a „táltosos táborokat” az onnan 

kimaradó évfolyamoknak tudtuk megajánlani. 

 Június 21. péntek 18.00 Tanévzáró ünnepély 

KÖSZÖNET 

 Szeretnénk megköszönni Bálint Dezsőnek és Kun-

Szabó Ferencnek, hogy az utolsó héten fogadják 

gyerekcsoportjainkat- alternatívát mutatva a helyi 

gazdasági lehetőségekre. 

 Szűcsné Egri Judit Évának köszönjük az angol és 

német nyelvű ifjúsági újságokat. 

 Szeretnénk megköszönni az Önkormányzatnak (az 

AranyLó Kft-nek), hogy a 8.-osok számára ingyen 

biztosította a Táltos Lovaspanziót utolsó 

osztálykirándulásuk helyszínéül. 

És, itt az év végén szeretnénk köszönetet mondani 

azoknak a személyeknek, akik nélkül a 2018/19-es 

tanév nagyrendezvényei, színes programjai nem jöttek 

volna létre, önzetlen segítségükkel, támogatásukkal, 

munkájukkal mindig ott álltak mellettünk: 

ifj. Csuka János, Fehér Vilmosné, Kiss Gabriella, 

Kósa István, Nemes Imre, Szatmári István, Tholt 

János, Vaska-Potharn Attila, köszönjük a sok-sok 

segítséget!!!!!!! 

Ezen kívül köszönjük a lehetőségeket az Önkormányzat 

pályázatainak, a sok-sok, ezzel járó munkát a hivatal 

dolgozóinak a gyerekek nevében! 

Köszönjük azoknak a szülőknek a támogatását, akikre 

mindig számíthatunk- egy-egy osztályprogram 

megvalósulásánál- ők is sokan vannak! 

Köszönjük a „Menő menzák” csapatának a sok-sok 

programot! 

És végezetül: június 4-én, pedagógusnap alkalmából a 

Szülői Közösség és az Önkormányzat meglepetésében 

volt része nevelőtestületünknek. Nagyon jólesett a 

gesztus mindannyiunknak. Köszönjük szépen!!!! 

Az iskola lassan lezárja a 2018/19-es tanévet, a diákjaink 

megkezdhetik a nyári szünetet…  

Kellemes pihenést, hasznos időtöltést, sok-sok élményt 

kívánunk a gyerekeknek, hogy feltöltődve kezdhessünk 

neki a következő tanévnek! Elballagó diákjainknak 

sikeres, boldog középiskolás éveket kívánunk! 

      

 Az iskola vezetősége 



Ovi-Bölcsi Hírek 

 2019. május 2-án a nagycsoportosok népviseletben 

Jászszentlászlóra utaztak autóbusszal „Komálni”. A 

sok éves hagyomány szerint, ilyenkor 

megajándékozzuk egymást. Most Ők fogadtak 

minket, meleg szeretettel és sok finomsággal. 

Köszönjük Nekik! Köszönjük Kovács Balázs 

bácsinak és a Fenntartónknak, hogy biztosították 

számunkra az autóbuszt.  

 2019. május 6-án Ópusztaszerre kirándultunk a 

középső és nagy csoportosokkal. Sajnos az időjárás 

nem kedvezett számunkra, de így is felejthetetlen 

élmény volt a gyermekeknek a Csillagösvény 

labirintusa. A konyhás nénik által, finomságokból 

összekészített csomagból jó ízű ebédelés után 

Kiskunfélegyházán folytattuk a napot a moziban, ahol 

megnéztük a Csodapark című mesefilm vetítését. 

Délután jó hangulatban és élményekben gazdagon 

érkeztünk haza. A kirándulásunk buszköltségét a 

Szülői Közösségnek köszönjük, a belépő jegyeket 

pedig az Adrenalin Kupán ajándékba kapott 

pénzösszegből finanszíroztuk.  

 2019. május 9-10-én megtörtént a 2019-20-as 

nevelési évre a beiratkozás az óvodában és a 

bölcsődébe. Örömünkre szolgált, hogy sok kis 

gyermek jelentkezett intézményünkbe, így újabb 

csoport indulhat szeptembertől az óvodában.  

 2019. május 18-án Alsómonostoron megrendezett 

Családi Napon Szalainé Őrző Emília és Szeleczki 

Brigitta kézműveskedett, Tóth Ilona  Krisztina 

arcfestést készített a gyermekeknek.  

 2019. május 21-én községünket is érintette a „Béke 

Futás”.  A Rigó József ÁMK óvodásai az óvoda előtt, 

Bugac zászlójával köszöntötték a futókat és 

jelképként átadták a „Békegalambot”. 

 2019. május 24-én a Gyermeknap örvendeztette meg 

a gyermekeket. Két ugrálóvár és különböző játékok 

biztosították számukra a vidám napot. A Szülői 

Közösség az imádott palacsintával, Bozorádiné Deli 

Klárika pedig eperrel kedveskedett a gyermekeknek- 

köszönjük Nekik. Az anyukáknak, akik elkészítették 

a különböző ízesítésű palacsintákat, amelyeket 

jóízűen fogyasztottak el a gyermekek a nap folyamán. 

Romhányi Ferenc fényképész ismét biztosította 

számukra az elektromos kisautót, melyet minden 

korosztály nagy örömmel vett birtokba. Az időjárás 

szerencsére a délelőtt végéig kegyes volt hozzánk, 

majd amikor megjött az újabb égi áldás”, mi már a 

sószobában nézhettük a „Négy évszak” 

természetfilmet 3D-ben, még a bölcsisek is örömmel 

vettek részt a vetítésen. A vidám és örömteli 

Gyermeknapunkat az iskolával közös Alapítványunk 

anyagi támogatásának köszönhetjük. A 

Gyermeknapunk zárásaként, minden gyermek a 

német családtól kapott Kinder tojással térhetett haza. 
Köszönjük Nekik! 

 2019. május 29-én a bölcsődések egy kellemes 

hangulatú délutánon elbúcsúztak Icus, Nóri és Margó 

nénitől, ahol a szülőkkel közösen barkácsoltak, 

csemegéztek. 

 2019. május 30-án tartottuk a Mókus és a Maci 

csoportban a Tanévzáró Ünnepségeinket. Nagy 

örömünkre, György László fafaragó elkészítette a 

Rigó József ÁMK Óvoda - Bölcsőde „Címerét” és 

egy „Családi Képet” is, amelyek szintén, ezen a 

napon kerültek felavatásra Szabó László 

Polgármester Úr által. Intézményünk nagyon büszke 

az elkészült alkotásokra. Köszönetünket és hálánkat 

fejezzük ki a gyermekek nevében is, Laci bácsinak, 

ezekért a maradandó ajándékokért. Kívánunk, jó 

egészséget Laci bácsinak és feleségének Marika 

néninek! 

 2019. május 31-én a Nyuszi csoportban tartottuk a 

Tanévzáró Ünnepséget és a nagy csoportosok 

Ballagását. Az óvoda virágba borult, még a kis 

ballagók is csodálattal fogadták a feldíszített óvoda 

kapuját. Köszönjük a gyönyörű virágokat Kósa 

Jánosné Matildka néninek. 

 2019. június 4-én a Szülői Közösség az 

Önkormányzattal közösen a felújított Bugaci 

Csárdában tartotta meg a Pedagógus Napot. 

Köszönjük a kedves köszöntést és a gyermekeknek: 

Kovács Borinak, Bónus Fanninak, Bónus Lilinek a 

szép verseket. 

 

 
 
 
A nyári időszakra, minden Kedves Szülőnek 
és Gyermeknek, jó pihenést kívánnak az 
óvoda és bölcsőde dolgozói.         
             Endre Edit 

Intézményvezető 

FELHÍVÁS! 

Közeledik június 22-e, községünk Falunapja! 

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 2019. június 22-re a Bugaci Falunapra!  

Mivel nagyszabású rendezvényről van szó, sok segítő 

kézre van szükségünk!  

Várjuk, azok a diákok és felnőttek jelentkezését, akik 

szívesen részt vennének, és segítenének nekünk a 

lebonyolításban. Jelentkezni Tóth Icusnál 0620/253-

9896-os telefonszámon lehet! Előre is nagyon-nagyon 
köszönjük! 

                                               A Művelődési Ház csapata 

 

 



MAJÁLISI KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki 

valamilyen formában hozzájárult a bugacpusztaházi 

Majális sikeres lebonyolításában!  
 

"A siker egyetlen kulcsa a közös erőfeszítés, a  

csapatmunka, mert az önzéstől csak kisebb lesz az 

ember."                            (James Ramsey Ullman) 

 
Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat  

Fénypillangó Egyesület 

KÖSZÖNET 

Szeretnénk megköszönni a sok segítséget és 

támogatást, mindazoknak, akik hozzájárultak 

a 2019. május 18-án megrendezett 

Alsómonostori Családi nap sikeréhez. 

Elsősorban a Bugaci Futóhomok Ifjúsági 

Egyesületnek és Bugac Nagyközségi 

Önkormányzatnak az anyagi támogatását. 

Külön köszönet: Szabó Csillának, aki a plakát és az 

oklevelek elkészítésében közreműködött. Szatmári 

Istvánnak, aki egy régen felmerülő villanyszerelési 

probléma megoldásában volt segítségünkre. 

Mészáros Róbertnek, Szalai Károlynak és Rádiné 

Tabi Anitának, akik a „kerge-bringa” szállításában 

segítettek.  Antal Istvánnak, feleségének Orsikának és 

családjuknak a traktoros ügyességi pálya, valamint a 

„részegszemüveg” versenyszámok szervezését, 

kivitelezését.  A traktorhúzó versenyekhez a 

traktorokat biztosította  Antal István és Banó Szabó 

Mihály. Flóring Tündének a lovas-kocsikázási 

lehetőséget, Kósa Istvánnak pedig a tűzoltóautó 

bemutatását, a tűzoltó eszközökkel való 

megismertetést. A nap folyamán kézműveskedésre és 

arcfestésre is volt lehetőség, melyet Szalainé Őrző 

Emilának és Szeleczki Brigittának, valamint Tóth 

Ilonának köszönhetünk. Nem telhetett el a Családi 

nap foci meccs nélkül, melyben Szabó László és 

Ónodi Tibor, valamint a játékosok közreműködését 

köszönjük. Szeleczki Sándor fotói örökítették meg a 

felejthetetlen pillanatokat, amelyet ezúton is 

köszönünk. A hangulatfelelős és a kívánságműsor 

házigazdája Vaska-Potharn Attila volt, köszönjük 

egész napos munkáját.  

Mindenkinek köszönjük, aki hozzájárult a nap 

sikeréhez és azoknak, akik időt, fáradságot nem 

sajnálva, sütöttek-főztek, hiszen nélkülük nem jöhetett 

volna létre ez az esemény.   

Igazán örülünk, hogy ilyen sokan ellátogattak hozzánk 

és részt vettek a Családi napon. Reméljük jól érezték 

magukat és jövőre is hasonlóan tartalmas napot 

tölthetünk majd együtt.                                                   

Endre Edit 
szervező 

FIGYELEM! 

Bugacpusztaházán a szelektív hulladékgyűjtő sziget 

mellett elhelyezett KOMMUNÁLIS 

HULLADÉKGYŰJTŐ KONTÉNER rendeltetésszerű 

használata a következő: 

- Kizárólag az önkormányzattól megvásárolt 

műanyag zsákban szabad kommunális hulladékot 

elhelyezni.  

- Csak és kizárólag KÜLTERÜLETEN 

élő bugacpusztaházi lakosok számára fenntartott 

hulladékgyűjtő pont.  (a külterületen élők nem 

rendelkeznek szürke kukával) 

Aki nem az önkormányzattól vásárolt műanyag zsákban 

helyezi el a hulladékot a konténerben, az szabálysértést 

követ el, mely PÉNZBÍRSÁGOT von maga után! 

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 

BESZÁMOLÓ A 2019. MÁJUS 25.-EI 

GRAPPLING ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIA 

EREDMÉNYEIRŐL 

2019. május 25-én került megrendezésre 

Kiskunfélegyházán a KÉSZ ARÉNÁBAN az ez évi 

Grappling országos diákolimpia és országos 

rangsorverseny. A verseny megrendezését a magyar 

Grappling Szakszövetség megbízásából a Bugaci Judo és 

Jiu-Jitsu (GRAPPLING) klub rendezte meg. A verseny 

megrendezésében több bugaci vállalkozó segített, 

nélkülük biztosan nem sikerült volna. 

KÖSZÖNET AZ ÖNZETLEN SEGÍTSÉGÉRT: Sutus Bau 

KFT-nek, Fehér Vilmosnak, Fehér Róbertnek, Néma 

Józsefnek, Bugaci MOL benzinkútnak, Szálas 

Máriának 

EREDMÉNYEINK: Petrovics Máté 1.; Petrovics 

Dominik 2.; Antal Csaba 2.; Petrovics Tamás 4. 

(Nem az iskola tanulója); Vízhányó Zoé 3.; Forgács 

Raul 3;. Bónus Bence 3.; Kürtösi Kornél 3.; Gulyás 

Balázs 3.; Ország Győző 5.; Gulyás Kevin  6.; 

Szentgyörgyi Anna 3. (Kiskőrösi tanuló, de a mi 

sportklubunk versenyzője.) 

Szeretném megköszönni a szülőknek, hogy megtiszteltek 

a bizalmukkal és rám bízták a gyermeküket. Igyekszem 

megszolgálni ezt a bizalmat és a gyerekeknek a sport 

által egy új, egészséges alternatív utat mutatni, amit az 

életük során hasznosan tudnak felhasználni.  

Köszönöm a versenyzőknek a kitartást és várom őket 

vissza az edzőterembe a következő szezonra is. 

SENSEI Déri Csaba: judo és jiu-jitsu mester,  
Magyar Grappling Szövetség elnökségi tag,                       

a  fegyelmi bizottság elnöke 



21. Falunap 

Bugac 

2019. június 22. szombat 

Programjaink: 
Színhely: Művelődési Ház és környéke 

08:00  Családi főzőverseny: Idén a főzőverseny témája, a BAB. Bármilyen babból, babbal készült 

étellel lehet nevezni! Minden főző támogatásként 4000Ft húsutalványt kap. Ezenkívül 

mindenki otthonról hozott alapanyagból is főzhet! 

Nevezni, vagy versenyen kívüli főzésre jelentkezni Tóth Icusnál 0620/2539896-os 

telefonszámon 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: Idén egy óriási emeletes torta készül, a Misi- Süti jóvoltából, amelyet a 

Művelődési Ház nagytermében állítanak össze az alkotók és ennek folyamatát tekintheti meg 

az érdeklődő. 

10-16-ig VIRTUÁLIS KALANDOK , High-tech szemüveg (kisteremben) 

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 Tóth Icusnál 0620/2539896-os telefonszámon, az első 8 csapat nevezését 

fogadjuk el/. 

12-13-ig SZENTGYÖRGYI RÓMEÓ világbajnok aerobic sportoló előadása 

12:15  TÁJJELLEGŰ ÉTELEK KÓSTOLÓJA, EBÉD 

13:00  A falu tortájának átadása 

13:40 A bugaci dráma szakkörösök: „A fekete tulipán nyomában” c. ifjúsági regény részlet 

14:20 Halacska bábcsoport előadása: Az ikerpár 

15:00 MAGYARÓSI CSABA videoblogger közönségtalálkozója a helyi fiatalokkal 

15:00 Magyar zenés színház előadásában operett és musical részletek 

15:50  Bugaci általános iskolások néptáncos bemutatója 

16:00  Király Petra tánc bemutatója 

16:10  Eredményhirdetés: Strandfociverseny, Főzőverseny, Exatlon  

17:00  Motoros bemutató a Demény Team közreműködésével   

18:00  Sztárvendégünk: Vastag Csaba 

20:00 Végjáték címmel bohózat 2 felvonásban, a Bugaci Tanyaszínház előadásában a Rigó 

József Általános Iskolánál 
22:00 Udvarbál: A Művelődési Ház udvarán.  

Hangulatfelelős: REPETA zenekar 

 

A nap, és az este folyamán az ételekről és az italokról a KicsiManó Presszó és Hegedűs Laci gondoskodik!  

Kísérőprogramok: 10-18 óráig 

EXATLON/NINJA akadálypálya versennyel (Versenyre jelentkezés a helyszínen) 

KVÍZ NYEREMÉNYJÁTÉK, Téma: Egy ropi naplója 

UGRÁLÓVÁR és FELFÚJHATÓ AKADÁLYPÁLYA 

AXELTHROWING baltadobálós játék 

BUBORÉKFOCI/Buborékszumó 

ÍJÁSZAT 

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK 

ARCFESTÉS 

KIRAKODÓ VÁSÁR 8-18 óráig 

LOVASKOCSIKÁZÁS  

PIHENŐSAROK 

 

A Bugaci Futóhomok Ifjúsági Egyesület és  

Bugac Nagyközségi Önkormányzata szeretettel várja az érdeklődőket! 

(programjaink ingyenesek) 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk. 



 
 Bugac Nagyközségi Önkormányzat 

EFOP-3.9.2-16-2017-00010 sz. projektjének keretében 
 

VÁR A BUGACI NYÁRI TÁBOR!!! 
 

A Szociális Szolgáltató Központ szervezésében 
  

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 
EFOP-3.9.2-16-2017-00010 sz. projektjének keretében 

 
7-13 éves gyermekek részére nyári táborokat szervezünk 

  

 Tábor bentlakással: 
 

A tábor 2 x 1 héten keresztül (hétfőtől-péntekig) 
kerül megrendezésre  

         A tábor időpontjai:  
2019. július 08.        – 2019. július 12. 

      2019. július 22.     – 2019. július 26. 
       

A tábor helyszíne: Táltos panzió területe 
Tervezett létszám:   max. 27 fő/ hét  /7-13 éves gyermekek/ 

Jelentkezni lehet a tábor teljes idejére, illetve egy-egy hétre is! 
Jelentkezési határidő: 2019. július 01. 

 
 
 
 

 
 

Részvételi díj: ingyenes az EFOP-3.9.2-16-2017-00010 számú pályázatnak 

köszönhetően. 

 

 
A tábor szolgáltatásai: 

- napi háromszori étkezés 
- gyermekfelügyelet biztosítása, színes programok szervezése mellett 

- vetélkedők, társasjátékok, kézművesség, túrázás,ki-mit tud, diszkó, stb. 
 
 

Érdeklődni és Jelentkezni a Szociális Szolgáltató Központban lehet személyesen 

vagy a 76/372-512  és a 30/190-1926 telefonszámokon: 

Rádiné Tabi Anita intézményvezetőnél, 
Szatmári Anett családsegítőnél 

 Fodor Kitti családsegítőnél 
 

A tábor részvételi feltétele a Jelentkezési lap és Szülői nyilatkozat kitöltése és 
leadása! 

  
 

 
 
 
Bugac Nagyközségi Önkormányzat 
6114 Bugac, Béke u. 10  
EFOP-3.9.2-16-2017-00010 

 
 


