
 

 

 

 

 

 
TISZTELT BUGACI ÉS BUGACPUSZTAHÁZI 

LAKOSOK! 

2016. AUGUSZTUS 20. MEGHÍVÓ

Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza 

Községi Önkormányzat 

Tisztelettel meghívja Önt/Önöket 

az 

ÁLLAMALAPÍTÁS ÉVFORDULÓJÁRA 

RENDEZENDŐ ÜNNEPSÉGRE 

2016. augusztus 20. 
/ szombat/ 

17:30 órára 

Helyszín: 

Szent István szobornál 

Program: 

Ünnepi megemlékezés 

Új kenyér szentelése – áldása 
„Bugac községért” kitüntető cím átadása 

 
       Szabó László               Kerekes László Zoltán  

 
 

BÚCSÚ 

AUGUSZTUS 21-ÉN /VASÁRNAP/ 10:30 

ÓRAKOR BUGACON SZENT ISTVÁN NAPI 

BÚCSÚ LESZ.  

                                                                       Norbi Atya 

TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ!!  

A Bugaci Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat tájékoztatja az 

érintett lakótelek tulajdonosokat, hogy a részletfizetést vállaló 

telektulajdonosoknál a megbízott kivitelező a szennyvízbekötési 

munkákat elvégezte. 

Kérem azon részletfizetést vállaló telektulajdonosok jelentkezését, 

ahol a csatornabekötés egyéb okok végett elmaradt. 

                    A bejelentést a Polgármesteri Hivatalnál Tóth  Mihály   

                        műszaki  ügyintézőnél tehetik meg ügyfélfogadási   

                                                   időben. 

Szabó László 

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 

2016. augusztus 

 

 

Iskolahírek-aktuális információk a tanévkezdéshez 

Tankönyvosztás időpontja: aug. 29-30. 8-16 óra 

Alsó tagozatban (1-4.o) a tankönyvek ingyenesek! 

Felső tagozat: Ingyenes tankönyvtámogatáshoz az 

igazolásokat kérjük szépen leadni - amennyiben ez még nem 

történt meg (gyermekvédelmi határozat, beteg gyermek 

esetén orvosi igazolás, nagycsaládosok esetén határozat vagy 

bankszámlakivonat).  

A fizetős tankönyvekhez a csekkeket a fenti időponton 

kapják meg a szülők. 

Tanévnyitó ünnepség: aug. 31. 17 óra   

Első tanítási nap:         szept. 1. csütörtök 

A nyári szünet hátralévő részére tartalmas vakációt 
kívánunk! 

 Az iskola vezetősége 

ÉRTESÍTÉS 

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy 2016. 

augusztus 18-án 1630 órakor a bölcsődében és                  

1700 órakor az óvodában tartjuk meg a szülői 

értekezletet, melyre a régi és az új óvodások szüleit 

várjuk sok szeretettel. 

                                             Endre Edit 
                                        ÁMK intézményvezető 

   

 

 

 

Értesítjük a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermekek szüleit, hogy a gyermekekre járó egyszeri támogatás      

- Erzsébet Utalvány formában  (5800 Ft/gyermek értékben)  -  

kifizetése 

2016. augusztus 29-30-án  

 (hétfő-kedd)  

 9-15 óráig  

a Polgármesteri Hivatalban a 12-es szobában történik. 

 

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a lakáscélú támogatási 

kérelmek benyújtási határideje 

2016. augusztus 31. 

Változtak a támogatás feltételei. Bővebb információ 

– kérelem, nyomtatvány -  a polgármesteri hivatalban kérhető. 

 

XXII.  évf.  9. sz. 



2016. évi KURULTAJ – RÉSZLETES PROGRAM 

PÉNTEK 

10:00 Kézműves vásár megnyitó 
 

  
11:00 Lovasok első próbája 

   
16:00-tól Magyar dudazene – mozgó szabadtéri zene 

   
16:00 Lovas és gyalogos harcosok közös próbája (küzdőtér) 

   
17:30 Magyar dudazene (Tóth Zsombor) 

   
18:00 Fokos zenekar (Délvidék – Óbecse) /színpad/ 

   
19:00 Örökség zenekar (Budapest) /színpad/ 

   
20:00 Naplemente Táltosdobolással (3 dobcsapat) /színpad/ 

   
21:00 Keleti rokonnépek vezetőinek fogadása a Kurultáj táborában (fáklyás bevonulás) 

21:10 Tüzes csikós bemutató (küzdőtér) 
   

21:30 Vazul Vére (nemzeti rock opera – oratórikus kiskoncert) 
   

22:30 Táncház (élő dudazenével) 
   

SZOMBAT 

8:30-tól Nevezés, gyakorlás az íjász versenyre (íjászpálya) 

9:00 ”Atilla sátra”- a Világ legnagyobb jurtájában berendezett hun, avar, magyar antropológiai-régészeti kiállítás megnyitása. 

9:30  ”Megelevenedik a fejedelmi kíséret”- című, a legrangosabb Honfoglalás-kori temetők  hagyatékából rendezett tematikus kiállítás 

megnyitója (Ősök Sátrai) 

9:30-tól Zenés ébresztő, mozgó népzenei (magyar dudazene, dob, furulya) műsor 

9:30 Párbajverseny-szablyavívás (hadi ketrecekben- vásártéren) 

10 :00 Tradicionális (gyalogos) íjászverseny kezdete (íjász pálya) 

10:00 Agarász (vadász és kutya) bemutató: Agarászat a pusztában  (Magyar Agár Hagyományőrség és Országos Agarász Egyesület) -küzdőtér 

10:30  Lovas solymász bemutató (Krekács Zoltán és csapata) – küzdőtér 

10:45 Gyalogos harci bemutató (Turán harcosai, Keleti Szövetség, Tiszafia, Nyugati Gyepű) - küzdőtér 

11-11:30  ”Puszták népe” ügyességi lovas viadal - küzdőtér 

12:00  ”Turán harcosai”- lovasíjász és lovas- harc bemutató- küzdőtér 

12:30  ”Hun- onogur harci bemutató”- Bagatur csapata (Bulgária) - küzdőtér 

12:50-13:10  Török hagyományőrző íjászok bemutatója (Törökország) 

13:30  ”Seregszemle” lovas és gyalogos hadak felvonulása – küzdőtér 

14:00  Ünnepi beszédek és köszöntők- Turáni népek zászlóinak felvonulása 

15:00 Távolsági íjlövések a nagy Ősök tiszteletére (rekord kísérletek) - a Farkas (Mónus József) – küzdőtér 

15:20  ”Turul szárnyán” – csatajelenet (Árpád népének serege lecsap az ellenségre) – küzdőtér 

16 :00 Őseink legendás lova: Az aranyszőrű paripa, a ”Turáni –ló” Gillich Sándor lótenyésztő és csapata 

16:30  Nagycsapatos köböre – lovasnomád, csoportos harci játék (két nagy csapat között) 

17 :00  Vermes-törzs harci bemutatója - küzdőtér 

17:30  Párbajverseny-szablyavívás folytatás (hadi ketrecekben- vásártéren) 

17:30  Pusztavágta: gyorsasági lovas versenyek – küzdőtér-lovaspálya 

19 :00 Lovasbírkózás -küzdőtér 

VASÁRNAP 

9:00 Mozgó tábori zene (népzenészek ébresztője) 

10:00 Párbajverseny-szablyavívás folytatása 

 (hadi ketrecekben – vásártéren) 

10:00 Íjászverseny kezdete (íjászpálya) 

10:00 Lovas solymászat bemutató 

 (Krekács Zoltán) – küzdőtér 

10:30 A Felvidéki Baranta bemutatója 

11:00 Salföldi Kopjások lovasharc bemutatója 

11:30 Gyalogos harci bemutató 

12:00 Pusztai Rókák – lovasharc bemutatója 

12:30 Őseink legendás lova: Az aranyszőrű paripa, a    

”Turáni –ló” Gillich Sándor lótenyésztő és csapata 

13:00 ”Puszták népe” lovasviadal, döntő 

13:30 ”Seregszemle” lovas és gyalogos hadak f 

            elvonulása-  küzdőtér 

14:30 Tradicionális íjjal távlövő bemutató 

15:00 ”Turul szárnyán” – Csatajelenet 

           (Árpád népének serege lecsap az  

           ellenségre)- küzdőtér 

15:40  Bugaci csikós bemutató 

16:00  Köböre döntő 

17:00  Puszta vágta – döntő 

17:40  Eredményhirdetés 

18:00  Szertűz 

A TURÁN ALAPÍTVÁNY A 
HÉTVÉGI RENDEZVÉNYRE RÉGI 
VATTAPAPLANT VÁSÁROLNA. 

KÉRJÜK AZOKAT A LAKOSOKAT, 
AKIKNEK VAN FELESLEGESSÉ 

VÁLT VATTAPAPLANJUK 
JELEZZÉK A HIVATAL 

TITKÁRSÁGÁN, VAGY PEDIG AZ 
575-100/107-ES ÉS 104-ES 

MELLÉKEN, IRÁNYÁR 
KÖZLÉSÉVEL. 

 



14:00 Ünnepi beszédek és köszöntők – Turáni népek zászlóinak felvonulása  

SZÍNPADI MŰSOR (SZOMBAT) 

10:30  Táltos dobkör- Kelj fel Nap (közös dobolás) 

11:00  Kaya Kuzucu és együttese (anatóliai és közép-ázsiai népzenék, 

Törökország) 

11:20  Dudazene-pásztorzenék (Tóth Zsombor) 

11:40 Kirgiz népzene (tradicionális hangszereken játszik a Manas 

együttes, Kirgizisztán) 

12:00 Baskír népzene és ”kuraj” szóló (Baskíria) 

12:20  Sainkho Namtschylak – Tuvai sámánzene (Tuva köztársaság) 

12:40  Török népzene és néptánc Ciprus szigetéről (Ciprusi Török 

Köztársaság Állami Ifjúsági Tánc és Zenekara) 

13:00 Ujgur népzene és tánc (zene, tradicionális ujgur hangszerekkel) 

S z ü n e t  

15:00 Kiskunsági népzene és néptánc (Bugac- Kiskunfélegyháza) 

15:20  Akay Kine – Sámánzene az Altájból (Altáj Köztársaság) 

15:40 Sólyomfi Nagy Zoltán – Táltos zene 

16:00 Török Tilla és zenekara. Magyar és keleti (kazak, török) 

népzene. 

16:30 Alla és Dzsamila – Kaukázusi török zene-balkár népzene 

(Kabard –Balkár Autonóm Köztársaság) 

17:00 Fehérholló Öskü – Hollószárnyán (Táltos zenei műsor) 

17:20 Türkmén zene és néptánc (Ahal Vilajet – Türkmenisztán) 

17:45 Regélő Fehér Táltos Dobcsapat koncertje 

18:20 Ahmet Zakariev – Kaukázusi avar dalok (Dagesztán) 

18:40 Gagauz népzene és tánc (Gagauzia-Moldova) 

19:00 Nilufar Abdulaliyeva és Rovshanjon Junusov – Üzbég népzene 

és táncműsor (ének, Horezm csillaga, Taskent dobosok) 

19:30 Tuvai zene: Sainkho Namtschylak és a hegyi tuvai törökök 

legszebb ünnepi viseleteinek bemutatója, Modellek: Chayana Tumey 

szépségkirálynő és Ondar Dolgarma 

19:50 Hajdux- Magyar népzenei összeállítás (duda, furulya, bőgő) 

20:20 Tigrahaud – Tradicionális kazak népzene 

21:00 ”A hegyek tüze és a tenger tükre” (A Kaukázus és a Kaszpi 

hangja) Nurriye Husseynova (ének) és a Bakui Zenei Konzervatórium 

tradicionális hangszeres zenekara, valamint Shamistan Alizamanli 

énekes a Kurultájra komponált Atilla dala (a Turáni testvériség 

üzenete) – Azerbajdzsán 

21:45- 22:15 ”A szibériai vadon hangja”. Yuliana (Jakutia) – Doromb 

zene és speciális énekhangok. 

22:30  Táncház – élő népzenével (Hajdux Zenekar) 

SZÍNPADI MŰSOR (VASÁRNAP) 

11:00 Táltos dobkör műsora 

11:30 Gagauz népzene és tánc (Gagauzia- Moldova) 

11:50 Regélő Fehér Táltos (magyar táltos zene) 

12:10  Alla és Dzsamila – Kaukázusi török zene-balkár népzene 

(Kabard–Balkár Autonóm Köztársaság) 

12:30  Nilufar Abdulaliyeva és Rovshanjon Junusov – Üzbég népzene 

és táncműsor (ének, Horezm csillaga, Taskent dobosok) 

13:00-13:20  ”A szibériai vadon hangja”. Yuliana (Jakutia) – Doromb 

zene és speciális énekhangok 

S z ü n e t  

14:30  Tigrahaud – Tradicionális kazak népzene 

15:00 Baskír népzene és ”kuraj” szóló (Baskíria) 

15:20  Ujgur népzene és tánc (zene tradicionális ujgur hangszerekkel) 

15:45  Fehérholló Öskü:  Hollószárnyán (Táltos zenei műsor) 

16:10 ”A hegyek tüze és a tenger tükre” (A Kaukázus és a Kaszpi 

hangja) Nurriye Husseynova (ének) és a Bakui Zenei Konzervatórium 

tradicionális Azerbajdzsán hangszeres zenekara, valamint Shamistan 

Alizamanli énekes a Kurultájra komponált Atilla dala (a Turáni 

testvériség üzenete)- 

16:30 Török népzene és tánc Ciprus szigetéről (Ciprusi Török 

Köztársaság Állami Ifjúsági Tánc és zenekara) 

16:50 Tuvai zene: Sainkho Namtschylak és a hegyi tuvai törökök 

legszebb ünnepi viseleteinek bemutatója, Modellek: Chayana Tumey 

szépségkirálynő és Ondar Dolgarma 

17:00 Türkmén zene és néptánc (Ahal Vilayet – Türkmenisztán) 

17:20  Táltosok Dala: Akay Kine (Altaj) és Sólyomfi Nagy Zoltán 

 

SZOMBATI ELŐADÁSOK (AUGUSZTUS 13.) 

10:00-10:30 Dr. Pusztai Tamás (Herman Ottó Múzeum-Miskolc, 

főigazgató): “ELIT ALAKULAT” — A Kárpát-medence leggazdagabb 

honfoglalás kori temetői. A Herman Ottó Múzeum állandó régészeti 

kiállítása. (30 perc vetítéssel) 

10:30–11:00 Bernert Zsolt (Magyar Természettudományi Múzeum- 

Embertani Tár, antropológus): A Honfoglalás kori népesség embertani 

jellegeinek vizsgálata az adatbázisok és, az újabb honfoglalás kori leletek 

tükrében. (30 perc vetítéssel) 

11:00-11:45 Dr. Szabados György (MTA- Magyar Medievisztikai 

Kutatócsoport, történész): Steppe-állam Európa közepén, Magyar 

Nagyfejedelemség. (45 perc vetítéssel) 

11:45-12:15 Keszi Tamás (régész, Intercisa Múzeum): Volt-e Levedia, és 

ha igen, hol? 

12:15-13:00 Prof. Angela Marcantonio (Università di Roma “La 

Sapienza”- Római Egyetem, nyelvész): Az uráli nyelv-család állapotáról, 

és a magyar nyelv eredetéről 

13:00–13:30 Dr. Török Tibor (MTA- Szegedi Biológiai Kutatóközpont, 

genetikus): Archaikus DNS-vizsgálattal őseink nyomában. 

Szünet 13:30-15:00  

Fórum: 15-16  

15:00–15:30 Lezsák Sándor (író, a Magyar Országgyűlés Alelnöke) – 

Moderált beszélgetés az íróval: ”Nemzetben gondolkodni, a nemzetért 

cselekedni” 

15:30-15:50 Dr. Askhat Kessikbayev (International Turkic Academy 

/Nemzetközi Türk Akadémia ) A Türk Akadémia kutatási stratégiája az 

eurázsiai nomád civilizációk feltárása és méltó bemutatása mentén. (20 

perc-orosz nyelvű előadás, fordítással) 

16:00-16:30 Dr. Sipos János (MTA- Zenetudományi intézet): 30 év 

népzenekutatás a török népek között – a magyar népzene keleti gyökerei 

16:30-17:00 Prof. Kadyrali Konkobaev (Manas Egyetem – Kirgizisztán, 

Bishkek): Ótürk feliratok Belső Ázsiában (30 perc, expedicióinak az 

anyagaival kiegészítve) 

17:00-17:30 Dr. Medgyesi Pál (Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága, 

régész-igazgató): A honfoglalás kor fegyverei a régészeti kutatások 

alapján. (45 perc vetítéssel) 

17:30-18:00 Szabó Péter (Karos Honfoglalás Kori Látogató Központ, 

igazgató): A karosi Honfoglalás Kori Látogató Központ működésének 

ismertetése és a  kiállításainak sajátosságai 

VASÁRNAPI ELŐADÁSOK (AUGUSZTUS 14.) 

10:00-10:30 Évinger Sándor (Magyar Természettudományi Múzeum – 

Embertani Tár, antropológus): ”Szóra bírt csontok”: Koponyatorzítás, 

koponyalékelés, harci sérülések és egyéb érdekességek a népvándorlás és 

honfoglalás korából. 

10:30-11:00 Aybolat Kushkumbayev (Eurásia Universitet- Kazakhistan/ 

Astana ): Мадьяры в Золотой Орде” (orosznyelvű előadás). Madjarok az 

Arany Hordában 

11:00-11:30 Gallina Zsolt (régész): ”Vasakarat” – Az acél hatalma az 

avaroktól a honfoglalókig 

11:30–12:00 Lezsák Gabriella (régész): Vezéri sírok a honfoglalás korában 

12:00–12:30 Mátéffy Atilla (Szegedi Tudományegyetem, turkológus): A 

Csodaszarvas- és a Turul-monda – egy ősi hiedelemrendszer mozaikjai 

12:30-13:10 Prof. Firdaus Hiszamitdinova (Orosz Tudományos Akadémia 

Baskíriai Tudományos Központ- Ufa, igazgató): A baskír eredetlegendák 

kutatásának története 

Szünet 13:10 – 15:00  

Fórum: 15:30-16:00 

Bán János (Bán Mór- Történelmi regényíró) író –olvasó találkozó. 

Történelem, tradíció, inspiráció – beszélgetés az íróval 

16:00–16:30 Krim Altinbek (Ostrov Krim- Archeo restaurációs központ, 

Almaty / Kazakisztán): Szkíták, hunok, türkök: a sztyeppei civilizáció nagy 

népeinek régészeti hagyatékát feldolgozó restaurációk módszertanáról és 

legszebb darabjairól. 

16:30-17:00 Leila Djansugurova (genetikus Almaty Genetikai Intézet, 

Kazakisztán): Magyarországi és kazakisztáni, Hun kori csontanyagok 

összehasonlító archeogenetikai vizsgálata 

17:00-17:30 Gillich Sándor (lótenyésztő): A vért izzadó mennyei lovak! 

(Az aranyszőrű paripa ) 

17:30-18:00 Dr. Ömer Turan (antropológus Istanbul University): A Nyugat 

Anatóliai régió csontvázleleteinek taxonómiai vizsgálata (török nyelvű 

előadás, magyar fordítással és vetítéssel) 

 



Újra „Itt” voltunk „Otthon” 

Nagybugacon július 30-án Jézus Szíve búcsú alkalmával, 

ahova magunkkal hoztuk azt a szeretetet, mely fenntartja ezt 

a találkozót. Mi még a természet lágy ölén, Isten tenyerében 

kuporogva nőttünk emberré.  

Mindenki büszke a saját múltjára, emlékszik a régi időre, 

leginkább a szépre. Szüleink, nagyszüleink emlékezéseiben 

az évek múltával még szebb lesz a messzeség. 

Ami igazán fontos az az, hogy az emlékezés ma mit jelent 

nekünk. Mennyire ad erőt, öntudatot, lelki azonosulást 

múltunkkal. 

Nekünk a szülői ház emléke mindig egy „Világítótorony” 

még ebben a nagy távolságban is. Annyi tartalékot adott, s 

ha nem hagyjuk kifogyni, életünk végéig kitart. 

A mai civilizáció elvesztette a lélek értékeit, s ezért nem hoz 

boldogságot az embereknek. De, mi kivételek vagyunk.  

Kaptunk egy Szűcs Ferencet – Erzsikét és Családjukat, 

akiknek fontos, hogy emlékezzünk azokra, akik valaha itt 

éltek, egy kis „oázist” teremtve a homoktengerben. 

Mi boldogok és büszkék vagyunk, hogy ebből a kis külön 

világból indultunk. 

Köszönet az Úrnak, hogy gondja van az útra, amelyen 

járunk. Közel 150 embert vezetett ide. Köszönet Isten 

áldásával kísért találkozó minden előkészítőjének és a 

jelenlévőknek. 

Reméljük jövőre ismét „Itt leszünk Otthon”. 

Hiszem, hogy rajtunk kívül még sok 100-150 fős közösség 

él, akiket hasonló szemlélet köt össze. Alkothatnánk egy 

nagy egységet, és elmondhatnánk:  

„Teremthetnénk egy új világot 

Ember-szépet, nagyszerűt”… 

Lesták Sándorné 

Kirándultunk!!! 

A Bács-Kiskun megyei Mozgáskorlátozottak  bugaci 

csoportja 25 fővel részt vett a 

„Sportoljunk Együtt az Épekkel!”  című megyei 

rendezvényen, Tiszakécskén 2016.07. 30-án. 

A jó hangulatú kora reggeli utazás után szép környezetbe 

érkeztünk, ahol már várt bennünket a felszerelést és 

kellékeket szállító főzőcsapat (Bíró Sándor és neje, valamint 

Rúzsa Gábor és neje) az elkészített „alaptáborral”, melyet 

köszönünk. A rendezvényen az alábbi programok vártak 

ránk: főző-, sakk-, horgász-, asztalitenisz-, malom-, manuális 

és elektromos kerekesszékes verseny. A programból mi a 

főző- és a sakkversenybe neveztünk be. Mindkettőben első 

helyezettek lettünk: főzésben Bíró Sándor és csapatának 

marhapörköltje tarhonyával, sakkban Kiss József Adorján. 

Ebéd után lehetőségünk volt különböző bemutatók /kutya 

idomítás, kerekesszékes tánc stb./ megnézésére, majd 

„csihuval” és lovas kocsival  bejártuk a várost. 

A napot tombolával fejeztük be, melyen a mi csoportunkból 

került ki a főnyeremény tulajdonosa /1 hetes tőserdei 

faházban eltölthető nyaralás/. Kissé fáradtan, de jókedvűen 

érkeztünk haza.  

Kiss Józsefné 

A PARLAGFŰ - IRTÁSI 

KÖTELEZETTSÉGRŐL 

Köztudott, hogy a parlagfű a szénanátha legfőbb kiváltója, a 

legveszélyesebb allergének egyike. Virágzása júliustól 

októberig tart. Ezért felhívással fordulunk a lakosság felé, 

hogy mindannyiunk egészsége érdekében aktív 

közreműködéssel vegyen részt a parlagfű terjedésének 

megelőzésében. Továbbá kérjük a  belterületi lakótelek 

tulajdonosokat, hogy a  lakótelkek előtti közterületeken és a 

lakótelkükön belül folyamatosan végezzék a  fűkaszálást és a 

gyomok irtását, hiszen az érvényben lévő  helyi közterület-

használati rendelet  erre is kötelezi a telektulajdonosokat.  

A belterületre vonatkozó bejelentéseket telefonon a 76/575-

100-as telefonon és elektronikus úton a www.bugac.hu 

honlap „FÓRUM” cím alatt lehet megtenni. 

A külterületi parlagfűvel fedett területekre vonatkozóan a 

Kiskunfélegyháza Járási Földhivatalnál lehet bejelentést tenni 

a 76-462-633 számon. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amely telektulajdonos a 

parlagfű irtását nem,- vagy csak részben végzi el, 

szabálysértést követ el, mely szabálysértési eljárást a 

Polgármesteri Hivatal fogja lefolytatni. 

Az erre vonatkozó ellenőrzéseket a Polgármesteri Hivatal 

bejelentésre és Hivatalból folyamatosan végezni fogja. 

A Közegészségügyi előírások betartásának, a falukép 

szépítése, a településen átutazók és az idegenforgalmi 

megítélések érdekében kérjük a lakosság összefogását. 

Köszönettel:                                   Tóth Mihály 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Futóhomok Ifjúsági Egyesület szervezésében 
SZÜRETI FELVONULÁS, SZÜRETI BÁL  

2016. szeptember 10-én kerül megrendezésre! 
/Részletek a következő Polgármesteri Hírlevélben/ 

 

FIGYELEM!  
Bugacpusztaháza Könyvtár és IKSZT  

/6114 Bugacpusztaháza, Számadó utca 28./ 
telefonszáma megváltozott. 

Az új szám: 36/76/850-076 

      Retro party és lézershow 

               Augusztus 20-án szeretettel várunk  
    Minden szórakozni vágyót a Művelődési házhoz, 
      ahol 21 órától RETRO UTCABÁLAT rendezünk,  
    a 80-as és a 90-es évek és napjaink slágereivel                                   

                                  22 órától 
         HUNGARIKUM ANIMÁCIÓS LÉZERSHOW 
   bemutatót tartunk Magyarország történetével. 
   Hangulatfelelős: DJ Kopi  

Az italokról a Kicsimanó Presszó gondoskodik! 
                                A részvétel ingyenes! 

http://www.bugac.hu/

