
KEDVES 

 BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 

 

ALSÓMONOSTORI  

NYÁRKÖSZÖNTŐ 

CSALÁDI NAP 
10 órától: 
Kispályás futball és főzőverseny 

Nevezés: a helyszínen 

     Asztalitenisz verseny 

    Családi sorverseny 
  Traktorhúzó verseny 

      Krétarajz-verseny 

           Nevezés: a helyszínen 
 

Egész nap: 
Ingyenes ugrálóvár 

Kézműves foglalkozás 

Családias bográcsozás 

Natura Hungarica Öko-játszótere 
nyereményjátékkal 

Kiskun Autósiskola Szimulátor 
Este:          Élő zene, Vidéki Tamással 

 

“In memorIam SInkò házaSpár” 
Emlékkoncertre  

szeretettel meghív minden érdeklődőt 

a Sinkó család és a Rigó József ÁMK  
2011. MÁJUS 21-ÉN 17 ÓRÁRA  

a bugaci Szent István templomba. 

A koncerten a  

budapesti Andor Ilona Baráti Társaság 

Kodály kórusa lép fel 
Vendégkórus: 

 kiskunfélegyházi Szent István 

templom Palestrina Kamakórusa 
A műsort támogatja a Polgármesteri Hivatal 

valamint a Bugac Puszta Kft. 

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. május 
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Az idei évben is megrendezzük a Falunapot! A korábbi 

évekhez hasonlóan ismételten színes programokkal 

várjuk a kicsiket és a nagyokat, a bugaciakat és a 

távolabbról érkezőket egyaránt! 

ÍZELÍTŐ A PROGRAMOKBÓL: 

Gyermekeknek: 

Ugrálóvár 

Óriáscsúszda 

Kézműves foglakozások 

Néder Norbi körhintája: "fából faragott  

szédület" az apróságoknak 

A Ládafia Bábszínház előadása 

Versenyszelleműeknek: 

Sakkverseny 

Strandfociverseny 
Idei különlegességünk: Taksony NB1-es NŐI  

csapata és a POLGÁRMESTER-válogatott  

mérkőzése 

Pörköltfőző verseny 

Idén más kerül a bográcsba! Szakítunk az  

eddigi évek hagyományával, a szakácsok ebben  

az évben kakaspörkölt elkészítésében mérhetik  

össze gasztronómiai jártasságukat! 

A versenyekkel kapcsolatos részleteket, nevezési 

időpontokat, egyéb tudnivalókat a május végén 

megjelenő hírlevelünkben olvashatnak! 

Minden kedves vendégünk figyelmébe: 

CAMERA OBSCURA: varázslat vagy  

valóság? Nagyteremből vagy cipősdobozból  

fényképezőgépet készíteni? Nálunk lehetséges!  

A fényképezés történetének kezdeteit idézzük  

meg a Falunapon! 

HALÁLGÖMB-SHOW: különleges motoros  

kaszkadőr bemutató, feszült, izgalommal teli 

hangulat a Művelődési Ház udvarán! 

FREESTYLE-FOCI BEMUTATÓ: egy új,  

fiatalos sportág mutatkozik be nálunk, mely  

egyesíti a futball technikát és az akrobatikát.  

Vendégünk lesz KOVÁCS PÉTER  

„PETIKE” 2011. freestyle világbajnoka, és  

barátaival ízelítőt adnak a freestyle foci  

világából! 

TŰVÉTEVŐK: a bugaci tanyaszínház tagjai  

lelkesen készülnek a TŰVÉTEVŐK című  

parasztkomédia bemutatójára 

UTCABÁL: a talpalávalót a FŐNIX  

BULIZENEKAR húzza hajnalig 

A részletes programot a május végén megjelenő 

hírlevélben, plakátokon, 

valamint a www.bugac.hu honlapon olvashatják 

hamarosan! 

Bízunk benne, hogy a fentiek mellett a gyönyörű, 

verőfényes napsütés is vendégünk lesz a Falunapon! 

 
 

„Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra”               
Weöres Sándor 

2011. április 16-án tartottuk a Rigó József ÁMK 

Művelődési Házában Hétszínvirág című programunkat, 

ahol az óvodások és az általános iskolás diákok mutatták 

meg a közönségnek, hogy ebben a tanévben miben 

szereztek jártasságot.  

Műsorunkban felléptek az iskola és az óvoda modern 

táncosai, a Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

néptáncosai, az iskola furulyásai, mesemondói, 

versmondói, népdalköre, citerásai, zongoristái, a 

társastáncokat tanulók, a drámaszakkörösök és a 4. 

osztályosok. 

A gyermekek felkészítését végezték:  

-Drámaszakkör: Kovácsné Kiss Éva  

-Mesemondók, versmondók: Fodor Béláné,  

 Juhász Mária, Németh Attiláné és Szabóné 

Tarjányi Mária  

-Zongoristák: Herbály Jánosné 

-Furulya csoport: Pataki Ágnes és Jankovszky   

 Zoltán 

-4. osztályosok: Németh Attiláné 

-Népdalkör és citerások: Herbály Jánosné 

-Modern táncosok: Kovács Sándor 

-Társastáncosok: Szepesi Judit és Szepesi József 

-Néptáncosok: Varga Andreas 

Programunkat kísérte az iskolás gyermekek rajzaiból, 

kerámiáiból, tűzzománc alkotásaiból rendezett kiállítás, 

melynek berendezését, megszerkesztését Feketéné Papp 

Éva végezte.A műsor kezdetén levetített gyurmafilmet 

Lesták Nikoletta 4. osztályos tanuló készítette. 

A műsort konferálták Fazekas Janka és Ónodi Kitti 8. 

osztályos tanulók, és technikai segítséget kaptunk Fekete 

Gergely és Nagy Zoltán 8. osztályos tanulóktól. 

A műsort Kósa István hangosította. 

Az előkészületekben közreműködött: Burján Mária, Kiss 

Istvánné, Gulyásné Dora Anita, Herbály János, Mészáros 

Andrásné, Pappné Németh Gabriella, a Polgármesteri 

Hivatal karbantartói, Szűcs Tibor, Ványi Csaba. 

Minden résztvevő gyermeknek és szüleiknek gratulálunk, 

és minden segítőnknek köszönjük, hogy munkájukkal 

hozzájárultak ahhoz, hogy idén is büszkén nézhettük 

végig a „mi gyermekeinket”! 

 

H I R D E T M É N Y 

Bugac és Bugacpusztaháza Községek Jegyzője és 

Hatósági Állatorvosa felhívja a lakosság figyelmét, hogy 

a 20/2001.(III.09.) FVM. rendelettel módosított 

41/1997.(V.28.).FM. számú Állategészségügyi 

szabályzatról szóló rendelet 212.§ és 213.§.alapján  

2011. május 16.–tól június végéig terjedő 

időszakban ebek veszettség elleni védőoltást kell tartani. 

Az oltásért ebenként 3.000.-Ft-ot kell az oltás 

megkezdése előtt, az azzal megbízott személynek 

kifizetni, amely a féregtelenítés díját is tartalmazza. 

Kérjük az ebtulajdonosokat , hogy az előző évben kiadott 

oltási bizonyítványt hozzák magukkal. 

Minden 3 hónaposnál idősebb ebet be kell oltatni. 

Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy minden be nem 

oltott ebet állami kártérítés nélkül le kell öletni és a 

tulajdonos ellen szabálysértési eljárást kell indítani, ami a 

218/1999./XII.28./Korm. Sz. rendelet 113.§ -a alapján 

50.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal járhat. 

2011. évi eboltások útiterve 

2011. május 16-án hétfőn: 

10 órakor          Gyánti Józsefné tanyája előtt 

15 órakor          Győri István 

2011. május 17-én kedden: 

10 órakor          Nagybugacon a Kulcsos Ház előtt 

13 órakor          Petróczi László  tanyája előtt 

2011. május 18-án szerdán:    

10-12 óráig        a Polgármesteri Hivatal hátsó  

                           kapuja előtt 

13 órakor            Fekete László tanyája előtt 

15 órakor            az Erdőgazdaság irodája előtt 

2011. május 19-én csütörtökön: 

10  órakor          Alsómonostori ÁFÉSZ bolt előtt 

15  órakor          Csizmadia tanya előtt 

2011. május 20-án pénteken : 

10 órakor          Kisbugacon, Igmándi Mihály  

             tanyája előtt 

12 órakor          Bugacpusztaházán a volt  

                          ÁG.irodája előtt 
2011. május  25-én  szerdán: 

10-12 óráig    PÓTOLTÁS   Bugacon a 

Polgármesteri Hiv.hátsó kapuja előtt. 

 

Heródekné Szász Ágota 
Dr. Vígh István   


