
  

 

 

 

 

 

TISZTELT BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI 

LAKOSOK!  

OPERETTGÁLA ÉS TÁNCDALEST, 

BUGACPUSZTA 2016.05.21. 

2016. május 21-én második alkalommal kerül megrendezésre az 

Operettgála, melynek a varázslatos Bugacpuszta ad otthont. Neves 

művészek, nagy zenekar, tánckar előadása nyújt felejthetetlen élményt 

a közel 1000 fős közönség számára. 

Az idei év különleges, hisz most ünnepeljük a Táncdalfesztivál 50. 

évfordulóját. Az arany jubileum alkalmából neves sztárvendégek 

segítenek felidézni a Táncdalfesztiválok hangulatát. 

Az est programja: 

19:00  órakor         I. felvonás:    OPERETTGÁLA 

Művészek: Teremi Trixi, Benkóczy Zoltán, Sáfár Mónika,      

Egyházi Géza 

Nagy zenekar, tánckar, ismert operett énekesek előadását 

láthatják 45 percben. 

SZÜNET: 15 PERC 

20:00  órakor         II. felvonás:  TÁNCDALFESZTIVÁL 

Sztárvendégek: Poór Péter, Koós János és Dékány Sarolta 

Zenei kíséret:    Molnár György Lyra-díjas      

                          harmónikaművész és Koncertzenekara 

A Táncdalfesztiválok slágereit hallhatjuk 45 percben. 

                               III. felvonás:  LOVASBEMUTATÓ 

Pásztortüzes csikós bemutató, valamint négyesfogat bemutató 

világbajnokokkal.  

A rendezvény helyszínén lévő éttermi  sátoban, fél 6-tól finom 

ételekkel és italokkal várjuk kedves vendégeinket. 

Jegyrendelés: Kizárólag elővételben!  
                         /A jegyek számozott helyjegyek./ 

Jegyár:  4.000 Ft 

 

2016. május 2-től 

 személyesen: Bugaci Közös Önkormányzati 

Hivatalban Csendesné Lajkó Gyöngyinél  

 Tel.sz.: 70/463-9841, vagy 76/575-100/109 mellék 

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. május 
 

 

*************************************************** 

Jegyátvétel, fizetési módok:  

 személyesen készpénzzel  Csendesné Lajkó Gyöngyinél  

(Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal, Bugac Béke u.10) 

 Május 17-18-án készpénzzel az előre megrendelt jegyek 

átvételekor, az alábbiakban megjelölt helyeken 

 

Kecskemét: Fókusz Takarék (Centrum fiók)     

                   Nagykőrösi u. 2. 

Kiskunfélegyháza: TourInform  

 Kossuth L.u.1. 

 Átutalással (május 11-ig), átvétel a kijelölt 

jegyátvételi helyeken 

Kedvezményezett neve: Bugac Nagyközségi   

                                       Önkormányzat 

Kedvezményezett számlavezető bankja:  

                                       OTP Bank Nyrt. 

Kedvezményezett bankszámlaszáma:  

                                       11732071-15337881 

A közlemény rovatba kérjük feltüntetni: Operettgála, 

jegyrendelő neve, jegyrendelő címe 

Támogatóink: Goods Market, Fókusz Takarék, Kochs’ 

Torma Kft., Projektháló Kft, Félegyházi Pékség, 

Bugac Puszta Kft, Kefag Zrt, Fo-Rom Média Kft. 

************************************************** 

MAJÁLIS 
2016. május 7. 

(Bugacpusztaházi Parkerdő) 
Programok:  

11:00  Kecskeméti Városi Fúvószenekar előadása  

           Kuna Lajos karmester vezénylésével 

12:00  Ebéd 

12:45  Pörköltfőző verseny eredményhirdetése 

14:00  Parkerdő príma párosainak párbaja 

15:00  Lyra együttes előadása 

16:00  Mezei focibajnokság 

17:00  Falutortájának felszegése 

20:00  Erdei mulatság 

Egész napos programok: 

Íjászkodás – Fafaragás – Helyi Értéktár erdei minitára              

Kecskeméti Katona József Könyvtári társasjáték – Erdei vásár – 

Rejtélyek ösvénye – Kézműves foglalkozás – és egyéb más program 

XXII. évf. 5. sz. 

sz. 



LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

A Tisztelt Lakosság érdeklődésére közöljük, hogy a nem 

vízvezeték rendszerből származó ivóvíz (kútvíz) Bugac és 

Bugacpusztaháza területén arzén tartalmát illetően, 

különösen csecsemő és kisgyermekek tekintetében 

bevizsgálásra ajánlott. 

A vizsgálat önkéntesen, saját érdekből kérhető, az alábbi 

módon és költség figyelembe vételével: 

Egy db tisztára mosott 1,5 literes műanyag palackban 

mintaként vett kútvíz eljuttatása az alábbi címre 

személyesen: 

Bács-Kiskun Megyei Kémiai Laboratórium 

Cím: 6000 Kecskemét, Balaton u. 19. 

Ügyfélfogadási idő:  

Hétfő 07:30 - 09:00 

Csütörtök 07:30 - 09:00 

Telefon: +36 76 501 930  

Fax: +36 76 501 935 

E-mail: erzsebet.gaspar@synlab.com 

Laboratórium vezető: Gyurisné Gáspár Erzsébet 

Laboratórium vezető telefon: +36 30 815 2244 

A vizsgálat díja: 6.200,- Ft+Áfa, azaz 7.874,- Ft 

dr. Fröschl-Nagy Péter 

HIRDETMÉNY 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az ebek veszettség 

elleni kötelező védőoltása az alábbi helyeken és időpontokban 

lesz. 

Az ebek veszettség elleni oltása kötelező. A 41/2010 Korm. R. 

értelmében az ebeket az oltást megelőzően egyedi mikrochippel 

kell megjelölni. 

2016. május 23-án hétfőn 

 11 órakor Áron Istvánné tanyája előtt 

 16 órakor Győri István tanyája előtt 

2016. május 24-én kedden 

 10 órakor Nagybugacon a Kulcsos ház előtt 

 15 órakor Petróczi László tanyája előtt 

2016. május 25-én szerdán 

 10-12 óráig a Polgármesteri Hivatal hátsó kapuja előtt 

 13 órakor Fekete László tanyája előtt 

 15 órakor az Erdőgazdasági irodája előtt 

2016. május 26-án csütörtökön 

 10 órakor az alsómonostori ÁFÉSZ bolt előtt 

 16 órakor Csizmadia tanya előtt 

2016. május 27-én pénteken 

 11 órakor Kisbugacon Igmándi Mihály tanyája előtt 

 13 órakor Bugacpusztaházán a volt ÁG. Irodája előtt 

2016. június 1-én szerdán 

 17-19:00 óráig PÓTOLTÁS Bugacon a Polgármesteri 

 Hivatal hátsó kapuja előtt 

 
Bugac, 2016. május 4. 

 

 

Dr. Vígh István         dr. Fröschl-Nagy Péter 

FIGYELEM! 
 

A Polgármesteri Hírlevél XXII. évfolyamának  

4. száma 3. oldalán található a Tűzoltóság által 

kiadott LAKOSSÁGI FELHÍVÁS az erdő- és 

szabadtéri tüzek megelőzése tárgyában az alábbi 

kiegészítésről tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot: 

Bugac Nagyközség a helyi lakosok igényeihez 

igazodva rendeletében szabályozza a helyi 

tűzgyújtás feltételeit, így nem szükséges minden 

esetben a hatóságokhoz fordulni!  

Belterületen, Bugac lakossága számára és a levegő 

tisztasága védelme érdekében a kerti hulladék 

égetése megfelelő légköri viszonyok esetén február 

15-től május 15-ig, valamint szeptember 15-től 

november 30-ig terjedő időszakban, hétfői és pénteki 

napokon 0800 és 1800 óra, illetve szombaton 0800 és 

1200 óra között lehetséges, kivéve a munkaszüneti és 

ünnepnapokat. 
 

Korlátozó rendelkezések 

  
 Tilos az égetés folyamatának gyorsítása céljából 

légszennyező, bűzös, vagy tűzveszélyes segédanyag (pl.: 

benzin, gázolaj, hígító) használata. 

 Belterületen tilos a lábon álló növényzet égetéssel történő 

megsemmisítése. Külterületen pedig tilos a zöld növényi 

részeket tartalmazó lábon álló növényzet égetése. 

 Tilos a kerti hulladék égetése hivatalok, egészségügyi és 

gyermekintézmények, kulturális és közösségi intézmények, 

nyitott sportlétesítmények 100 m-es környezetében, az 

intézmény működési ideje alatt. 

 Tilos a kerti hulladék égetése elektromos, távközlési és 

gázvezetékek 10 méteres övezetén belül. 

 Tilos a kerti hulladék égetése a véderdők és a helyi védelem 

alatt álló területeken. 

 Tilos az égetés közút mellett, az út tengelyétől számított 20 

méteren belül. Az égetés a közlekedés biztonságát nem 

veszélyeztetheti, a látótávolságot nem csökkentheti. 

 Tilos olyan időszakban égetni, amikor az erre feljogosított 

szerv a község területén vízkorlátozást rendel el, vagy az 

égetés helyszínén a vízszolgáltatás bármely okból szünetel, 

vagy korlátozott. 

 Belterületen május 16. és szeptember 14., valamint 

december 1. és február 14.  között a kerti hulladék égetése 

tilos. 

 Külterületen május 16. és szeptember 14. közötti időszakban 

növényi hulladékot égetni tilos. 

/Részletek a www.bugac.hu honlapon./  

                                                        dr. Fröschl-Nagy Péter  
 

„CSALÁDI NAP” ALSÓMONOSTORON 
Hagyományokhoz híven az idén is megrendezésre kerül 

Bugac-Alsómonostoron a kedvelt „Családi nap”, amelyen 

most is lehetőség lesz főzésre, játékra, kikapcsolódásra. 

Az ideje 2016. május 28-án, Alsómonostoron, a 

játszótéren. Részletes program később a honlapon és 

plakáton. Mindenkit szeretettel várunk. 

mailto:erzsebet.gaspar@synlab.com


ISKOLAHÍREK - VERSENYEZTÜNK!  

A tavasz a versenyek jegyében zajlott, ahol jó néhány 

kimagasló eredmény született! 

Márciusban részt vettünk a városi szavalóversenyen, ahol 

Borbély Boglárka 1. osztályos kisdiák különdíjban részesült, 

Káli Richárd negyedikes tanulónk az 1.helyet érte el, így 

képviselhette iskolánkat a megyei versenyen. Ricsi itt is jól 

teljesített, bár nem ért el dobogós helyezést. Köszönjük Fodor 

Béláné és Juhász Mária Ibolya tanító nénik munkáját! 

Április 4-én Orgoványon vettünk részt a hagyományosan 

megrendezésre kerülő matematika versenyen. 3. osztályosaink  

12 iskola közel negyven versenyzőjéből a következő, kiváló 

eredményeket érték el: 

Varga Álmos 3. a - IV. helyezett 

(felkészítő tanára: Tényi Tímea) 

Gyóni Csaba 3. b – VI. helyezett  

(felkészítő tanára: Fekete Katalin) 

Papp Anna 3. b - VII. helyezett  

(felkészítő tanára: Fekete Katalin) 

Negyedikes diákjainkat Csendes Kristóf és Varga Mihály 

képviselte. Ők is közel 40 diákkal mérték össze tudásukat: 

Varga Mihály III. helyen (felkészítő tanára: Kiri Sándorné) 

Csendes Kristóf a IX. helyen végzett 

(felkészítő tanára: Kiri Sándorné) 

Április 8-án Jakabszálláson helyesírási tudásukról adtak számot 

iskolánk alsó tagozatosai, ahol 18 iskola vett részt évfolyamonként 

közel 50 tanulóval. A sikerek itt sem maradtak el: 

2. osztályos eredmények: 

Kovács Emma 2.osztály - V. helyezett 

(felkészítő tanára: Pappné Németh Gabriella)  

 3. osztályos eredmények: 

Varga Álmos 3. a - III. helyezett  

(felkészítő tanára: Kalmár Piroska) 

Papp Anna 3. b - VII. helyezett 

(felkészítő tanára: Szabóné Tarjányi Mária) 

Gyóni Csaba 3. b – XI. helyezett 

(felkészítő tanára: Szabóné Tarjányi Mária) 

Csapatversenyben harmadikosaink a dobogó III. fokára 

állhattak fel, bronzérmesek lettek!  

Iskolánk összesítésben a VI. helyet szerezte meg. 

Bendegúz levelező versenyen is megmérettették felkészültségüket 

tanulóink. Büszkék lehetünk rájuk, hiszen a megyei szintű 

versenyen is szép eredményeket értek el a kecskeméti döntőben. 

Varga Álmos 3. a – matematika I. hely- országos döntőbe került 

(felkészítő tanára: Tényi Tímea) 

Varga Álmos 3. a – magyar nyelv és irodalom IV. helyezett 

(felkészítő tanára: Kalmár Piroska) 

Seregély Dominik 5.o – matematika V. hely  

(felkészítő tanára: Fazekas Szilvia) 

Primusz Fanni 5.o – matematika   VII.   

(felkészítő tanára: Fazekas Szilvia) 

Csernyik Ákos 5.o- matematika VIII. hely 

(felkészítő tanára:Fazekas Szilvia) 

Szűcs Anna 5.o – matematika XII. hely  

(felkészítő tanára:Fazekas Szilvia) 

Bálint Dorina 8.a - magyar nyelv III. hely  

(felkészítő tanára: Kovácsné Kiss Éva) 

Szűcs Anna 5.o - magyar nyelv IX. hely  

(felkészítő tanára: Kovácsné Kiss Éva) 

 

Gratulálunk azoknak a sportoló diákjainknak is, akik valamelyik 

sportágban (foci, judo) érnek el szép eredményeket, és köszönjük 

edzőik, Tholt János és Déri Csaba munkáját! 

Kiri Sándorné  

OVI-BÖLCSI HÍREK  
 Április 23-án a Hétszínvirág előadáson vettek részt a Nyuszi 

csoportosok – a Kiskakas gyémánt félkrajcárja című mese 

dramatizálásával, köszönet Takácsné Vörös Ibolya óvó néninek 

a felkészítésért. 

 Április 28-án és 29-én köszöntöttük az Édesanyákat, 

nagymamákat az óvodában és a bölcsődében. 

 Május 3-án és 4-én szeretettel vártuk a beiratkozásra leendő 

bölcsődéseket és óvodásokat az intézményünkbe. 

 Május 4-én a Maci csoportosok köszöntötték Szatmári Anett 

óvó néni felkészítésével az Időseket Anyák napja alkalmából. 

Köszönjük a meleg fogadtatást és a vendéglátást. 

 Május 21-én a LégvárVilág Babasarok ugráló várával, lufi 

hajtogatós bohóccal valamint kézműveskedéssel várjuk a 

kiscsoportos és bölcsődés gyermekeket és szüleiket egy vidám, 

játékos délelőttre. 

 Május 27-én tartjuk az óvodában és a bölcsődében a 

Gyermeknapot. 

 Június 3-án lesz az évzáró – ballagás az óvodában.  

                                                   Endre Edit 

HÉTSZÍNVIRÁG 

2016. április 23-án tartottuk a Rigó József ÁMK Művelődési 

Házában Hétszínvirág című programunkat - idén tizedik, 

jubileumi alkalommal- ahol az óvodások és az általános iskolás 

diákok mutatták meg a közönségnek, hogy ebben a tanévben, 

miben szereztek jártasságot.  

Műsorunk mottója idén is Weöres Sándor gondolata: 

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

Műsorunkban felléptek a Rigó József ÁMK óvodásai, a Kiskun 

Alapfokú Művészeti Iskola néptáncosai, az iskola furulyásai, 

versmondói, zongoristái, citerásai, drámásai. 

A gyermekek felkészítését végezték:  

Óvodások: Takácsné Vörös Ibolya 

Furulya csoport: Jankovszky Zoltán és Jankovszky Ferenc 

Zongoristák: Herbály Jánosné 

Citerások, énekesek: Herbály Jánosné 

Versmondók: Fodor Béláné, Pappné Németh Gabriella, Kalmár 

Piroska, Kovácsné Kiss Éva  

Néptánccsoportok: Varga Andreas 

Drámacsoport: Pappné Németh Gabriella 

Szervezők: Székely Gyuláné, Scholtz Brigitta 

Programunkat kísérte az iskolás gyermekek kerámiáiból és 

tűzzománc alkotásaiból rendezett kiállítás, melynek 

berendezését, megszerkesztését Feketéné Papp Éva végezte. 

A műsort konferálták: Fekete Heléna Lilla és Csányi Bettina 8. 

osztályos tanulók. 

A műsort Tormási Noémi és Kósa István hangosította. 

Köszönettel tartozunk a Balogh családnak a torta elkészítéséért. 

 A műsor végén héliumos lufik elengedésével, és tortával 

ünnepeltük a Hétszínvirág ünnepség 10. születésnapját. 

Az előkészületekben és a műsor megvalósításában segítőként 

közreműködött: Szűcs Tibor, Mészáros Andrásné, Rokolya 

Györgyné, a Polgármesteri Hivatal karbantartó csoportja. 

Minden résztvevő gyermeknek és szüleiknek gratulálunk, és 

minden segítőnknek köszönjük, hogy munkájukkal 

hozzájárultak ahhoz, hogy idén is büszkék lehettünk a bugaci 

gyermekekre! 

Borics Krisztina 



„PÁSZTORÉNEK” 
„Mert pap vagyok én ma, hű, aranysarujú, 

napimádó táltos, aki 

hószín palástomból a szívem 

kitakarom, s a mellemből a hegyre 

vért csapolok a szent, 

felkelő nap elé: az én népemért…” 

Sinka István: Napimádó 

Sinka István (1897-1969) költőről emlékeztünk a Költészet 

Napján.  

Díszvendégünk volt a költő fia Sinka Zoltán, aki méltatta 

édesapja munkásságát, emelve ezzel műsorunk színvonalát. 

Sinka István az egyetlen pásztorköltő. 

Sem a társadalmi korok, sem az irodalom képviselői nem 

akarták észrevenni. 

Gyermek- és ifjú korában a pusztai élet minden szenvedését, 

megaláztatását uradalmi cselédként élte meg.  

A szegénység miatt nem jutott el a gimnáziumba, de több 

verseskötet, s a Fekete bojtár vallomásai c. életrajzi regénye 

bizonyítja zseniális tehetségét. 

Saját erejéből küzdötte fel magát az irodalomba. 

Példaképe Petőfi Sándor volt. 

1990-ben posztumusz Kossuth díjjal tüntették ki. 

Ünnepi megemlékezésünk közreműködői, kedves kollegáim: 

Lesták Sándorné, Németh Attiláné, Endre Gábor, a Kálmán 

Lajos Népdalkör, valamint iskolánk 20 tanulója.  

Köszönet és dicséret érte. Pusztai hangulatú meghívónkat 

Herbály Melinda tervezte. 

Köszönöm Polgármesterünk megnyitó szavait és a Művelődési 

Ház dolgozóinak segítségét. 

Herbály Jánosné 

KÖLTÉSZET NAPJA 

Köszönet a Költészetnapi irodalmi műsor szervezőjének, Herbály 

Jánosné Jolikának fáradságot nem ismerő munkájáért, aki hisz abban, 

hogy a versek által nemesedik a lélek, gazdagabb és erősebb lesz a hit. 

Szívének teljes szeretetével vesz kezébe egy-egy verseskötetet, s addig 

nem nyugszik, még bensőséges kapcsolatba nem kerül írójával. Ez 

történt most is.  

Sinka István író és költő műveiből kiválasztva számára a 

legkedvesebbeket, előadásukhoz társakat keresve a közönség 

élményévé tette azokat.  

Köszönet minden fellépőnek és Sinka Zoltán úrnak, aki 88 évesen 

elfogadta a meghívást. Hiteles tanúként csodálatosan beszélt édesapja 

életének megpróbáltatásairól teljes átéléssel, mindannyiunk számára 

felejthetetlen élményt nyújtva.  

Köszönjük és kívánjuk, legyen még nagyon sok megosztanivaló 

ötleted. 

Lesták Sándorné 

SAKK-MATT 

A XXIII. SAKK-MATT április 26-án lett megrendezve, új helyszínen 

és új időpontban. 

22 bugaci versenyző mérte össze tudását. 

A végeredmény pontjai a helyezés szerint: 

Tholt János 7, Tajti Bence 5,5, Varga Álmos 5, Varga Mihály 

5, Petrovics Dominik 4,5, Papp Anna 4,5, Hajagos Boglárka 4, 

Kovács Emma 4, Szalai Tamás 4, Petrovics Tamás 3,5, 

Petróczi Lilla 3,5, Tánczos Attila 3, Ferenczi Sári 3, Lesták 

Viktória 3, Varga Emese 3, Zelei Boldizsár 3, Tánczos Tünde 

2,5, Somogyi Eszter 2, Petróczi Levente 2, Csala Boglárka 2, 

Cseri Bence 1,5, Kócsó Krisztián 0,5 

Körmendi Etelka 

SSZZOOCCIIÁÁLLIISS  SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÓÓ  KKÖÖZZPPOONNTT  HHIIRREEII  

Január 15. 

Újév köszöntés a Polgármester Úrral, Intézményszentelés 

Ruskó Norbert Atyával. 
 

Január 18. 

Farsangoltunk, a nappali ellátást igénybevevők és a kollektíva 

is beöltözött, mi voltunk a „nagy kőműves brigád” az 

„építkezéshez” a papír téglákat az ÁMK óvodától kaptuk 

kölcsön. A nagy munka után a szórakozásról zenész 

gondoskodott, a tánctól megéhezve és megszomjazva farsangi 

fánkkal és forralt borral zártuk a vigasságot. 

Köszönet az ÁMK konyha dolgozóinak a finom fánkért az 

Óvodának a téglákért! 
 

Március 08.  

Nőnapi ünnepségünkön saját kézzel, papírból készített, soha el 

nem hervadó virággal köszöntöttük napközink hölgy tagjait, 

majd a közös ünneplés zenésszel folytatódott, aki mindenkinek 

eljátszotta a kedvenc nótáját és természetesen a sütemény sem 

maradhatott el. 
 

Március 11. 

 A Rigó József Általános Iskola meghívására Március 15-e 

alkalmából színvonalas megemlékezésen vettünk részt az 

iskolában. Ezúton is ismét nagyon köszönjük a meghívást! 
 

Március 24. 

 Némedi Varga Sándorné Marika néninket 90. születésnapja 

alkalmából köszöntöttük a Polgármester Úrral. A finom 

tortákról Marika néni Lánya gondoskodott, Köszönjük! 
 

Március 30.  

Húsvétolás a Rigó József ÁMK óvodásaival. A középső, Maci 

csoportos kisfiúk gyönyörű locsolóversekkel érkeztek és még 

kölni vizet is hoztak magukkal nehogy a hölgyek 

elhervadjanak. A kölni vízzel öntözésért, mint tudjuk fizetség 

jár. A fizetséget, a „nyuszi tojásokat” az intézmény udvarán 

fűben, fa alatt, kerítés mellett találták meg a legények. A 

gyermekek felkészítését és a vidám délelőttöt köszönjük Endre 

Edit intézményvezetőnek és Szatmári Anett óvónéninek. 
 

Május 04.  

Anyák napi megemlékezést tartottunk, gazdag műsorral, melyet 

a Rigó József Általános Iskola negyedik osztályosainak Juhász 

Mária tanítónő vezetésével és a Rigó József ÁMK Maci 

csoportosainak Endre Edit és Szatmári Anett vezetésével 

köszönhettünk. Az előadások láttán szem nem maradt szárazon, 

meghatódva tapsoltuk meg a gyerekeket, mindenki számára 

maradandó élmény maradt a sok szép vers és ének. Nagyon 

szépen köszönjük a gyerekeknek és felkészítőiknek, hogy 

gondoltak az idősekre Anyák napján! 

Rádiné Tabi Anita 

TUDJA-E, HOGY? 

 A bugaci Kálmán Lajos Népdalkör és Citerazenekar Herbály 

Jánosné vezetésével ARANY fokozatot ért el Orosházán a 

népzenei együttesek országos minősítőjén 2016. április 23-án. 

 Varga Mihály ugyanitt énekes és hangszeres szólisták országos 

minősítőjén ARANY fokozatot ért el. 

Gratulálunk, s mindannyiunk nevében köszönjük Bugac 

hírnevének öregbítését! 


