
TISZTELT BUGACI ÉS BUGACPUSZTAHÁZI 

LAKOSSÁG! 

FIATALOK FIGYELEM! 

Bugac Nagyközség Önkormányzata korábban hozzájárulását 

adta ahhoz, hogy a tulajdonában lévő Bugac 229/4 hrsz. 

alatti területen - a Könyvtár  és  az  Agráriroda között- 

Leader-pályázati forrásból, mintegy 10 Millió Ft-ból, 

gördeszka és kerékpáros pálya kerüljön kialakításra. A 

pályázatot a Bugaci Futóhomok Ifjúsági Egyesület nyújtotta 

be, mert az Egyesületek támogatásintenzitása 100% volt. 

A pályázat nem nyert, ami ellen felebeztünk. Ennek 

eredményeként az illetékes MVH részben helyt adott a 

Bugaci Futóhomok Ifjúsági Egyesület gördeszka pálya 

komplett kivitelezése pályázati kérelmének. Eszközbeszerzés 

vonatkozásában 100% mértékben támogatta a kérelmezőt, 

míg építési munkák tekintetében nem  hagyott jóvá 

támogatást. Az Egyesület szeretné a támogatást igénybe 

venni, de a teljes projekt megvalósítása csak önkormányzati 

forrással valósítható meg. Az eszközök értéke, melyeket 

pályázati forrásból tud megvásárolni az egyesület : 6Millió 

Ft. A letelepítéshez szükséges aszfaltpálya bekerülési ára 

bruttó 3,9 Millió Ft. Sutus  János helyi vállalkozó társadalmi 

munkájának felajánlásával, ez a költség bruttó 3 millió Ft-ra 

csökkent. A társult önkormányzat képviselő testülete döntött 

arról, hogy támogatja a megvalósítást, ezért a 

költségvetéséből biztosítja az aszfaltpálya építéséhez 

szükséges 3 Millió Ft-ot. Köszönjük  Sutus  János segítségét, 

így a pálya szeptemberre elkészülhet. Régóta igény volt egy 

ilyen pályára, ahol biztonságos környezetben,(nem a 

közúton) erre a célra kialakított pályán tölthetik el hasznosan 

a szabadidőt azok, akik szeretik ezt a sportot. 

ÉPÜL A „FALUKEMENCE”…. 
Bugac Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hozzájárulását adta ahhoz, hogy a tulajdonában lévő 

Művelődési Ház, Bugac, Béke utca 27.sz [1] alatti területén 

fedett szín alatti kemence és sütögető egységek kerüljenek 

kiépítésre. Az épület helyét és formáját rögzítő látványterv 

már elkészült. A részletes, kiviteli szintű terveket július 

elejére kapjuk meg. A tervek költségét és a Falukemencéje 

megépítését a Magyar-Turán Alapítvány (1181. Budapest, 

Havanna u. 4. 1/1.) vállalta fel, hogy ezzel is megköszönje a 

bugaci emberek önkéntes segítségét, mellyel a Kurultaj és az 

Ősök Napja rendezvények megszervezését segítették, segítik. 

A beruházás elkészültével Magyar-Turán Alapítvány, Bugac 

Nagyközségi Önkormányzat kizárólagos tulajdonába adja az 

elkészült beruházást, aki annak közös használatára 

későbbiekben együttműködést köt a helyi civil 

szervezetekkel. Bugac és Bugacpusztaháza Községek Közös 

Önkormányzati Hivatalának vonatkozásában. 

NAV VIZSGÁLAT… 
A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei 

Igazgatósága, (névtelen feljelentés alapján) a 2008.01.01- 
2013.10.31. közötti, majdnem 6 év időtartam tekintetében 

átfogó, 6 hónapig tartó vizsgálatot folytatott le az adózó 

egyes adókötelezettségeinek  teljesítése, pályázatai és a 

Községgazdálkodási Kft tárgyában. Az ellenőrzés érintette 

az Önkormányzat könyvvezetési, számlaadási és bizonylat 

megőrzési kötelezettségét.   

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  
2014. június 

 

 

 
A vizsgálat során nyilatkozattételre lettek kötelezve az 

érintett közreműködő szervezetek, meghallgatásra kerültek 

munkavállalók és egyéb okirati bizonyítékok lettek bekérve 

megtekintésére. Az ellenőrzés hibát nem tárt fel, 

működésünk a törvényi előírásoknak megfelel. Az 

adóhatóság egyetlen intézkedést igénylő megállapítást sem 

tett, visszaigazolva, hogy hivatalunkban szabályszerű, 

lelkiismeretes és becsületes munkavégzés zajlik.  

KURULTAJ 2014. 

Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi 

Önkormányzatok, a helyi lakosok támogatásával, 2012-ben 

fogadást adtak a Szent István Parkban a Kurultajra látogató 

külföldi delegációknak és a települések protokoll 

vendégeinek. Ennek a vacsorának nagyon jó volt a 

fogadtatása és jó hírét vitték a vendégek településeinknek. 

Önkormányzataink és a helyi önkéntesek közreműködnek a 

2014. augusztus 8-10 napokban, Bugac területén 

megrendezésre kerülő Kurultáj Magyar Törzsi Gyűlés 

rendezvény megszervezésében. 

A rendezvény hivatalos megnyitója, ebben az 

évben is a településeink által szervezett pénteki fogadáson 

lesz. A fogadás költségeit részben a helyi vállalkozók, a 

lakosság adományai, alapanyagok és aktív önkéntes munka 

fedezi, másrészt szükséges az Önkormányzat vállalása is a 

költségekből. 2014 évben az Önkormányzat 300.000Ft 

összeget biztosít a fogadás méltó megrendezéséhez.  

Ebben az évben is három fogásos, igazi magyar vacsorával 

készülünk a 300-350 vendég fogadására. Újházi 

tyúkhúslevest, birkapörköltet és tejes pitét szeretnénk 

felszolgálni. Kérjük, hogy aki alapanyaggal vagy önkéntes 

munkával segíteni szeretné a fogadás sikerét, jelezze 

hivatalunkban a titkárságon. Köszönjük! 

SZENNYVÍZCSATORNÁZÁS…. 

Előző hírlevelünkben beszámoltunk arról, hogy további 

10%támogatást nyert településünk a csatornaberuházás 

megvalósításához. A megváltozott, 207.000Ft-ról 70.000Ft-

ra csökkent ingatlanonkénti lakossági hozzájárulás miatt, 

újratárgyalta testületünk a Víziközmű társulat alakítását és az 

önerő biztosítására felkínált lehetőségeket. A testület döntése 

értelmében kettő lehetőséget kínálunk a lakosoknak. Az 

egyik: egyösszegű befizetés 70.000,-Ft, október 1.-ig, ebben 

az esetben, ezen felül  kell az ingatlanon belüli bekötést az 

ingatlan tulajdonosnak megfizetni jövő évben, a bekötéskor. 

A másik: OTP LTP szerződés kötését javasoljuk, 45 

hónapos, havi 1890 Ft megfizetésével, ebben az esetben a 

megtakarítás, állami támogatással, a hozzájárulást és az 

ingatlanon belüli bekötést is tartalmazza. Víziközmű Társulat 

alakításához szükséges, korábban aláírt belépési 

nyilatkozatok most is érvényesek, így rövid előkészítés után 

várhatóan júliusban megszervezésére kerül az alakuló ülés, 

ahol az aláírásgyűjtők képviselik az aláírókat, de bárki 

személyesen is részt vehet az alakuló ülésen. Előtte 

természetesen tartunk még lakossági fórumot is.  

Kérem figyeljék az értesítéseket! 

 

Szabó László 

 

XX. évf. 7.  sz. 



GGRRAATTUULLÁÁLLUUNNKK……..  

2014. június 21.-én rendeztük meg 

községünkben a Falunapot 
 

Versenyeink eredményei: 
 

Pörköltfőző verseny:  

 
1. Iskola konyhája 

2. Polgárőrség 
3. Fekete István 

 

 Sertés sültek kategóriában: 

 
1. Abonyi Lovas Egyesület,  

2. Nagycsaládosok Bugaci Egyesülete, 

Különdíj: Sakk klub. 

 

 A pörkölteket elbíráló zsűri tagjai voltak: Flóring 

Lászlóné, Endre Gábor, Néma József, Tóth Mihály, 

Tóth Zsolt. Mindenkinek, aki az idei Falunapon 

főzött, egy-egy ajándék köténnyel kedveskedtünk. 

A kötények megvarrását Plattner Évának /P&H 

Bugac Kft/ és Néma Józsefnénak köszönjük. Tóth 

Zsolt és Néma József minden versenyzőnek 

felajánlottak egy-egy üveg pezsgőt. 

 

Strandfoci verseny: 
1. Lovas Vendéglő csapata  

2. Kicsi Manó 

3. Szarvasi vagányok 
 

 További helyezések: 
4. IFI csapat 
5. Másnaposok 

   
Legjobb kapus:      Rokolya Zsolt 

Gólkirály:      Jókai Dániel 
Legjobb mezőnyjátékos:   Seres Norbert 

Legjobb mezőnyjátékos:   Fekete Krisztián 
   

Az Astra HFC, a Polgármester Válogatott és az 

Öregfiúk összecsapását az Öregfiúk nyerték. 

Köszönjük a verseny előkészítését, lebonyolítását, 

megszervezését Kovács Györgynek, Bálint 

Dezsőnek, Szabó Józsefnek, valamint Hajagos 

Máténak, aki a közönséget kápráztatta el freestyle 

bemutatójával. Ahhoz, hogy a vállalkozó 

kedvű focisták lába puha talajon rúgja a gólokat, 

Virág Istvántól kaptunk segítséget. Köszönjük! 

  

SAKKVERSENY: 26 játékos indult a versenyen 6 

fordulóban született meg a végeredmény. 
  

Felnőtt csoport: 

 
1. Varga Klára WIM 6 pont 

2. Retkes Péter  5 pont 

3. Tóth Tibor 4,5 pont 
 

14 év alatti csoport: 

 
1. Csányi Dávid 4 pont 

2. Csányi Gábor 3 pont 

3. Petrovics Tamás 3 pont 

 

10 év alatti csoport: 

1. Tajti Bence 3 pont 

2. Bónus Balázs 2 pont 
3. Petróczi Lilla 2 pont 

  

8 év alatti csoport: 
 

1. Petrovics Dominik 2 pont 

2. Papp Anna 1,5 pont 
3. Tóth Dominika 1,5 pont 

  

Mesterek Tornája: A Vaksakk bemutató bugaci 

játékosai Varga Klára WIM, kihívója Szabó László 

Polgármester és konzultánsa Juhász 

Barbara WFM. Az izgalmas megmérettetés 

végeredménye döntetlen lett. 

 

SAKK Szimultán: Juhász Barbara WFM és Varga 

Klára WIM részvételével 23 táblán játszottak: 20 

győzelmet értek el, 1 játszma döntetlennel 

végződött és csak 2 játékos tudott nyerni ellenük. 

 

SAKK MATT 2014-es versenysorozat összesített 

eredményébe a Falunapi Sakkverseny 

végeredménye is beszámít. 

A hat hónap hat csoportjának  3 legjobb 

részeredménye: 

 
Felnőtt csoport: 
Juhász Bence 32,5 pont, Papp János 24.5 pont, 
Kiss József Adorján 21 pont 

Felsős csoport: 
Csányi Dávid 24 pont, Csányi Gábor 19 pont, 

Petróczi Szabolcs 12.5 pont 

3-4 osztályos csoport: 
Petrovics Tamás 15,5 pont, Csernyik Ákos 12,5 pont,             

Kis-Szabó Adrián 8,5 pont 

2 osztályos csoport: 
Tajti Bence 26,5 pont, Varga Mihály 22 pont,  

Lesták Viktória 18 pont 

1 osztályos csoport: 
Varga Álmos 21,5 pont, Papp Anna 15 pont,  

Csala Boglárka 11,5 pont 

Óvodás csoport: 
Hajagos Boglárka 3 pont, Kovács Emma 2,5 pont, 

Petrovics Máté 1,5 pont 

 

A SAKK MATT versenysorozaton elnyert kupák 

és érmek, a 2014. november  8-án Bugacon 

megrendezésre kerülő országos Juhász Károly Sakk 

Emlékversenyen lesznek átadva. 

 SAKK KLUB a nyár folyamán is lesz, minden 

pénteken 16 órától a Művelődési Házban. Tábláknál 

s számítógépen is lehet edzeni, tanulni, gyakorolni! 

A verseny lebonyolítását Körmendi Etelka 

vállalta. Köszönjük közreműködését! 

 
Íjászat 

 

Felnőttek: 
1. Fehér Vilmos  
2. Lesták Zoltán,  

3. Endre Gábor 

15 év felett: 
1. Vakulya Nikoletta 

2. Kispál Klaudia 

 

 



15 év alatti fiúk: 
1. Nagy Bence 

 2. Dora Krisztofer  
3. Lovas Gábor 

 

15 év alatti lányok: 
1. Csete Bernadet 

2. Vakulya Anett 

3. Csányi Bettina 
 

11 év alatt: 
1.  Bónus Balázs 
 2. Horváth Patrik 

3. Tóth Zsombor 

  

Köszönet Mészáros Gyulának és Endre Gábornak. 

Köszönjük továbbá Fehér Vilmosnak, hogy az 

íjászkodáshoz hátteret biztosított számunkra. 

 

 Akiknek köszönettel tartozunk:  
  

Kósa Istvánnak és Banó-Szabó Viktornak, akiknek 

rendezvényünk kifogástalan hangminőségét 

köszönhetjük.  

Borics Krisztinának, aki a Falunapon, és az azt 

megelőző napokon is segítette a szervezők 

munkáját. 

Virág Veronikának, aki sokéves tapasztalatával 

segítette munkánkat. 

Ruskó Norbert atyának, aki ünnepi szentmisét 

celebrált Falunapunk  alkalmából.  

Az iskola vezetőségének, az iskola dolgozóinak, 

Görög Juditnak és a Napközi Otthonos Konyha 

dolgozóinak, akik idén is ízletes ebédet készítettek 

nekünk. 

Tajti Anna, Kovács Sándorné és Keserű Eszter óvó 

néniknek, valamint Feketéné Papp Éva és Juhász 

Mária tanár néniknek, akik segítségével egész nap 

kézműves foglalkozásokon vehettek részt a 

gyermekek.  

 A Bugaci Polgárőr Egyesületnek, a Bugaci 

Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek és a bugaci körzeti 

megbízottnak, akik biztonságunkról gondoskodtak. 

Az Abonyi Imre Fogathajtó és Lovassport 

Egyesület tagjának, Korom Józsefnek, aki lehetővé 

tette, hogy vendégeink lovas fogattal 

kocsikázhassanak községünk utcáin. 

Varga Mihályné Székely Emesének, aki a 

Helytörténeti Gyűjtemény udvarán fogadta a népi 

kézműveseket, és (valamint) az érdeklődőket 

bevezette a szövés rejtelmeibe (bevezette). 

A Nagycsaládosok Bugaci Egyesületének, amiért az 

ínycsiklandó palacsintát – ami hozzávetőleg 2000 

db volt - sütötték nekünk egész nap fáradhatatlanul. 

Csányi Klaudiának, Rehák Barbarának, Juhász 

Tímeának, Juhász Anitának, Szűcs Ágnesnek, 

Szabó Máriának, Szeleczki Dánielnek, Bozorádi 

Máténak, Kengyel Alexandrának, Latki Enikőnek, 

Szalai Szabinának, Csendesné Lajkó Gyöngyinek, 

Tóth Mariannának, akik a programok 

lebonyolításában részt vettek. 

Szeleczki Sándornak, aki megörökítette ezt a szép 

napot fotókon és videókon. 

Köszönjük a Görög Gergelynek, a Polgármesteri 

Hivatal karbantartóinak és a közcélú 

munkaprogramban foglalkoztatottaknak, hogy a 

rendezvény elő és utómunkálataiban, és a nap során 

felmerülő nem csekély feladat elvégzésében 

számíthattunk rájuk.                        

Köszönjük továbbá a sok munkát, és a segítőkész 

hozzáállást a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, 

Mészáros Andrásnénak és családjának, az iskola 

takarítónénijeinek, Rokolya Györgynének. 
  

Falunapi rendezvényünket támogatta:                                   
Abonyi Fogadó 

Tóth Zsolt 

Ősborókás Gyógyszertár 

P&H Bugac Kft, Plattner Éva 

Fehér Vilmos 

KOCH Torma Kft 

Hentesbolt Bugac 

Megatone Kft 

Pálmonostora Község Önkormányzata 
Rigó József ÁMK Művelődési Háza 

 

„BUGAC ÖRÖKSÉGÜNK, 

ÉRTÉKEINK” 

Bugac Nagyközség Önkormányzata, 2012 évben a  

TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0031 számú, "Alattad 

a föld, fölötted az ég, benned a létra" című pályázat 

keretében kiadványt készíttetett, „Bugac 

örökségünk, értékeink” címmel. A kiadvány 

impozáns kivitelben készült el, a település 

környezeti szépségeit, mindennapjait és ünnepeit 

mutatja be 100 oldalban, tehetséges fotográfusok, 

helyi amatőrök és fotószakkörös gyerekek képein 

keresztül. Sokan jelezték, hogy szívesen 

vásárolnának a kiadványból, mert a képeken 

felfedezték magukat, családtagjukat, barátjukat, 

unokájukat, szeretnék ajándékba adni vagy  

egyszerűen csak a könyvespolcukon tudni ezt az 

albumot. Mindezek alapján a Testület jóváhagyta 

200 db könyv megrendelését, melyet Önök 2450 Ft-

os beszerzési áron tudnak majd megvásárolni. 

A könyvet megnézhetik és megrendelhetik a Közös 

Önkormányzati Hivatalban, Némedi Varga 

Kláránál. Várhatóan pár héten belül megérkeznek a 

könyvek, erről természetesen tájékoztatjuk a  

regisztrálókat. Fizetni a könyv átvételekor kell. 
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KKÖÖZZTTIISSZZTTVVIISSEELLŐŐKK  NNAAPPJJAA  
 

Bugac Nagyközségi Önkormányzat jegyzője értesíti a 

tisztelt lakosságot és az ügyfeleket, hogy 
 

2014. július 1-jén (kedd) 

a köztisztviselők napja 

 

alkalmából a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal  

ZÁRVA TART! 

Dr. Fröschl – Nagy Péter 



VIII. ABONYI IMRE FOGATHAJTÓ FESZTIVÁL 

2014. május 25.-én tartottuk a VIII. Abonyi Imre Fogathajtó 

Fesztivált. A rendezvény segítői voltak:  Börcsök Erzsébet, 

Szalai István, Borics Zoltán, Csöndör Mária, Apatóczkiné dr. 

Könyves Mónika Gyógyszertár Bugac, Hársfa bolt, Csilla 

virágbolt, Fricska László, Platner Éva, Szűcs Tibor, Kun-

Szabó Ferenc és családja, Androvicz János, Farkas Ferenc, 

dr. Berkes István, Dr. Vígh István, Vörösváczki István, 

KEFAG Zrt., Koch –Torma Hírös Doboz Kft., Ford Hovány 

Kft.,  Nissan Hovány Kft., Abonyi Fogadó, Bugaci 

Polgárőrség, Kézműves Tanító nénik, Önkormányzat brigád, 

Antal János és neje /virág/ Kurucz Péter, Tóth Benjamin 

/vadászok/ Virág Zoltán, Szabó Zoltán, Jókai János, Kósa 

István, Hegyi Sándor, Ifj. Juhász László és verseny bírok, 

Dobrovicz József és családja Korom Tibor, Varga Pál, 

Tűzoltó Egyesület, Szűcs Tibor, Abonyi Imre Lovassport 

Egyesület tagjai és vezetőjük,   

Pályaszolgálatot teljesített: ifj. Fekete István, ifj. Somogyi 

Szilveszter, Miklós Márk, Szabó Zoltán, Szabó Norbert. 

Köszönjük önzetlenségüket, s bízunk a jövőbeni 

támogatásukban is:                              Vezetőség 

TISZTELT LAKOSOK ! 

Ezúton tájékoztatom Önöket arról, hogy a 2011. évi CXC. tv. 6. 

§. (4) bekezdés alapján az érettségi bizonyítvány kiadásának 
feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A 

teljesítés érdekében önkormányzatunk vállalja az 

együttműködést a környékbeli középiskolákkal, ahol bugaci, 
bugacpusztaházi gyermekek tanulnak. Jelenleg a 

kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnáziummal, a Constantinum 

Intézménnyel, valamint a kecskeméti Katedra Középiskolával és 
a Katona József Gimnáziummal írtunk alá  megállapodást. 

Erre tekintettel az érintett tanulók Bugac településen tudják 

teljesíteni 50 órás kötelezettségüket.  
Várjuk a megkereséseket mind a tanulók, mind a középiskolák 

részéről a további együttműködési megállapodások megkötése 

céljából. 

Szabó László 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

A 2013/2014-es Országos Tanévzáró Fesztivál került 

megrendezésre Telkiben 2014. június 15-én vasárnap, 

melyen a bugaci III-as korcsoportú lányok képviselték Bács-

kiskun megyét. A csapat tagjai: Nagy Liza, Vass Virág, 

Nyíri Veronika, Csete Bernadett, Baranyi Zsófia, Farkas 

Nina, Tóth Klaudia, Borbola Dóra, Csányi Bettina, Vakulya 

Anett. 

Új lebonyolítási rend alapján 5 négyes csoportra sorsolták a 

19 megye csapatait, a mi csoportunkban Pécs, Bugac, Rum 

és Töltéstava kerültek.  

1. mérkőzés Bugac- Pécs 1-2 (Baranya megye) 

2. mérkőzés Bugac –Töltéstava 3-0 (Győr-Moson-Sopron 

megye) 

3. mérkőzés Bugac- Rum 5-0 (Vas megye) 

Mivel a csoportban 2. helyezettek lettünk így csak a B 

döntőbe kerülhettünk, melyet a csoportok 2. helyezettjei 

alkottak. Ahol a 6-10. helyezésig folytak a küzdelmek. A B 

döntőbe Tolna, Szolnok, Gyöngyös, Tab és Bugac került. 

Tolnával (Tolna megye) 3-3-as döntetlent, Szolnokkal (Jász-

Nagykun-Szolnok megye) 2-1-es győzelmet, Gyöngyössel 

(Heves megye) 3-0-ás győzelmet, Tabbal (Somogy megye) 

5-0-s győzelmet értek el a lányok. Ezzel az eredménnyel a B 

döntőt megnyertük, így a 2013/2014-es tanévben 6. helyezet 

lett a bugaci lány csapat! Mellyel a Bács-Kiskun megyéből 

induló korosztályok a legjobb helyezést értük  el. 

Köszönjük a támogatást az iskolának, a Kiskunfélegyházi 

Tankerületnek, a megyei labdarúgó szövetségnek, a bugaci 

Polgármesteri hivatalnak, a bugaci szülői 

munkaközösségnek. A támogatók jóvoltából a csapat, a 

hozzátartozók, az iskola szurkolói 40 fős buszt tudtak 

indítani Telkibe. 

IPA PROJEKT 

Bugac Nagyközség Önkormányzata, mint 

projektpartner megbízásából június végén 

kihelyezésre kerültek Bugacon és külterületén, a 

„Közös kulturális örökségünk, mint a Milánói 

Ediktum következménye, megjelenése turisztikai 

eseményekben” - EDICT című, határon átnyúló 

szerb-magyar IPA projekt keretében tervezett 

tematikus utakhoz a tájékoztató táblák és 

pihenőhelyek. Az érdeklődök a 

témaútvonalakon: a középkori templom és 

településrendszer, a generációs tanyák, a 

természeti értékek és látnivalók mentén, 

valamint a lovas és biciklis túraútvonalon 

végighaladva fedezhetik fel településünk és a 

régiónk értékeit. A projekt az Európai Unió 

társfinanszírozása segítségével valósult meg. 
 

 

  

  

  

  

  

VVAACCSSOORRÁÁZZZZUUNNKK  

EEGGYYÜÜTTTT  FFEEHHÉÉRRBBEENN……..  

 

2014. július 12-én,  

szombaton 18 órától  

a bugaci Szent István Parkban! 
 

Hozza el családját, barátait és költsenek 

el együtt egy nyugodt, hangulatos 

vacsorát a Parkban! 

Önnek arról kell gondoskodnia, hogy 

vendégei fehér ruhában (férfi vendégek 

világos nadrágban) jöjjenek, és hozzon 

magával az asztaltársaság ételt, italt, 

amit az este alatt fogyaszt majd. 

A vacsorához asztalokat, padokat, a 
hangulathoz zenét, fényeket, díszítést 

mi biztosítunk majd. 
 

Jöjjön el szeretteivel, és  

 

VVAACCSSOORRÁÁZZZZUUNNKK  EEGGYYÜÜTTTT  

FFEEHHÉÉRRBBEENN!!  
 
A vacsora részleteivel kapcsolatban a 
70/4537804-es és a 70/3820544-es 
telefonszámokon érdeklődhet.Ha úgy dönt, 
hogy velünk tart, kérjük július 10-én estig 
jelezze részvételi szándékát a fenti számokon 
az asztalfoglalások miatt.  


