
TISZTELT BUGACI ÉS BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSSÁG! 

KURULTAJ 2016 
 

2016. augusztus 12. és 14. között ismét Bugac 

településen kerül megrendezésre a KURULTAJ 2016. 

Európa legnagyobb hagyományőrző ünnepe.  

Várjuk azoknak az önkénteseknek a jelentkezését, akik 

társadalmi munkával szeretnének részt venni a 

rendezvény sikeres lebonyolításában. Az elmúlt 

évekhez hasonlóan a parkolókba várunk segítőket 

péntek délutánra, szombatra és vasárnapra 

parkolójegyek árusítására. Félnapos beosztásokkal 

összesen ötven embert várunk. Az elmúlt évnek 

megfelelően, most is minden félnapos műszak 

teljesítéséért 1 ételjegyet és egy Kurultaj-os pólót 

adunk, megköszönve az önkéntes segítséget. 

Jelentkezni személyesen a Polgármesteri Hivatalban 

Csendesné Lajkó Gyöngyinél vagy telefonon         a  

06-76/575-100/109 mellék vagy a        06-70/463-9841  

telefonszámokon lehet.  

Kérünk mindenkit, hogy lehetőség szerint legkésőbb 

augusztus 5-ig jelentkezzen. A feladatok kiosztása 

augusztus 9-én kedden 18 órakor lesz a hivatalban.   

Segítségüket előre is köszönjük! 

Szabó László 

 

KURULTAJ, BUGAC NAGYKÖZSÉG 

FOGADÁSA A DÍSZVENDÉGEKNEK! 
 
A 2016-os KURULTAJ keretében, augusztus 12-én 

péntek délután, Bugac településen látjuk vendégül a 27 

országból és tagköztársaságból érkező, majd 300 fős 

delegációkat. A meghívott protokoll vendégekkel együtt, 

mintegy 340 főnek készítünk magyaros vacsorát, jó idő 

esetén a parkban, ahol településünk kulturális életének 

szereplői is bemutatkozási lehetőséget kapnak. Szeretnénk 

minden idelátogató vendégnek maradandó élményt nyújtó 

estet szervezni, közös erőből, összefogással, ezért kérünk 

mindenkit, aki munkával (főzés, felszolgálás, mosogatás 

feladatokra 12 fő) vagy alapanyag felajánlásával 

(gyümölcs, birka, tej, zöldség, krumpli, stb.) részt kíván 

venni a vendéglátásban, jelentkezzen a Polgármesteri 

Hivatalban Csendesné Lajkó Gyöngyinél, vagy telefonon a 

06-76/575-100 vagy a   06-70/463-9841 telefonszámokon. 

Mutassuk meg közösen, milyen a bugaci vendégszeretet! 

                                                               Szabó László 
 

BBÚÚCCSSÚÚ  
 

JÚLIUS 31-ÉN /VASÁRNAP/ 12:00 

ÓRAKOR BUGAC-ALSÓMONOSTORON 

SZENT ANNA NAPI BÚCSÚ LESZ. 

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. július 

 

 
 

 
              KURULTAJ ŐSTERMELŐKNEK! 
 

Nap mint nap tapasztaljuk a segítő szándékot a helyiek 

részéről. Nélkülük évről - évre nem jöhetett volna létre, s 

most is szegényebb lenne a magyar törzsi gyűlés. Szeretnénk 

viszonozni a sok önzetlen támogatást és felajánlást, ezért - 

viszonzásul- ezen az ünnepen lehetőséget teremtünk azon 

helyi, bugaci és bugacpusztaházi őstermelőknek, 

kézműveseknek, akik hagyományos technológiával állítják 

elő termékeiket, zöldséget, gyümölcsöt, mézet, tovább 

feldolgozott élelmiszert (tésztát, lekvárt, befőttet, 

savanyúságot, fűszereket), hogy minél szélesebb körben 

megismertessék áruikat. Azoknak a bugaci és 

bugacpusztaházi termelőknek akik igazoltan saját termékeiket 

árusítják - a vásározókra vonatkozó szabályok betartása 

mellett -  ingyenesen biztosítunk árusító helyet. A 

kézműves vásárban kiállítani és árusítani szándékozók 

részére felhívás a kurultaj.hu/vasarozoknak/ honlapon 

elérhető. 

Várjuk jelentkezésüket!  
Bővebb információ, jelentkezés: a Polgármesteri Hivatalban 

Csendesné Lajkó Gyöngyinél vagy telefonon a 06-76/575-100 

vagy a 06-70/463-9841 telefonszámokon.  

                                                    Szabó László 

Vacsorázzunk együtt 
fehérben…  
2016. JÚLIUS 30-ÁN,  

/szombaton/  

18 ÓRÁTÓL  

A BUGACI SZENT ISTVÁN PARKBAN! 

 

Hozza el családját, barátait és költsenek el együtt egy 

nyugodt, hangulatos vacsorát a Parkban!  

A kellemes hangulatról a Bugaci Gitáregyüttes tagjai 

gondoskodnak.  

Önnek arról kell gondoskodnia, hogy vendégei fehér 

ruhában (férfi vendégek esetleg világos nadrágban) 

jöjjenek, és hozzon magával az asztaltársaság ételt, 

italt, amit az este alatt fogyaszt majd.  

A vacsorához asztalokat, padokat, fényeket díszítést mi 

biztosítunk majd.  

Jöjjön el szeretetteivel, állítsuk meg egy estére a 

rohanó idő kerekét, és…  

VACSORÁZZUNK EGYÜTT FEHÉRBEN! 

A vacsora részleteivel kapcsolatban a                      

76/575-498-as és a 70/3740028-as telefonszámokon 

érdeklődhet.  

Ha úgy dönt, hogy velünk tart, kérjük, július 28-án 

estig jelezze részvételi szándékát a fenti számon vagy 

személyesen a Művelődési Házban az asztalfoglalások 

miatt. 

                                         Borics Krisztina 

 

XXII. évf. 8. sz. 



FFAALLUUNNAAPPII  RREENNDDEEZZVVÉÉNNYYÜÜNNKKRRŐŐLL..........  
 

2016. július 9-én rendeztük meg községünkben a 

Falunapot. 
 

Versenyeink eredményei:  
 

FŐZŐVERSENY: 
 

15 indulónk volt a főzőversenyre, és a nap folyamán, több 

mint 1000 adag étel készült el. 
 

1. Kiss Sándor 

2. Fekete István 

3. Polgárőrség 
 

Aranybogrács díj:  Sutus Norbert 

Ezüstbogrács díj:   Abonyi Fogathajtó Egyesület 

Bronzbogrács díj:  Fekete Sándor 

Szakmai fődíj: Abonyi Fogathajtó Egyesület, akik 

ezennel meghívást kaptak a Kalocsai Paprikafesztivál 

Főzőversenyére.  

A pörkölteket elbíráló zsűri tagjai voltak: 

A főzőverseny zsűrijeként megtisztelő vendégünk volt, 

Németh József szakács, a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. 

vezérigazgatója, a Magyar Gasztronómiai Szövetség 

Vendéglős és Hagyományőrző Bizottság Elnöke, valamint               

2009-ben az Év vendéglátója cím tulajdonosa. 

Kerekes László, Bugacpusztaháza polgármestere,                   

Dr. Szabó Gyula bugaci háziorvos, és Szabó László, 

Bugac polgármestere. 

Ajándékkal kedveskedtünk mindenkinek, aki az idei 

falunapon főzött. Egy-egy kötényt kaptak ajándékba a 

csapatok.  

STRANDFOCI VERSENY: 

1. Mágusok 

2. Kicsi Manó 

3. Kispad Legjobbjai 
 

Legjobb kapus:    Polyák Sándor 

Gólkirály:   Tholt János 

Legjobb mezőnyjátékos:  Deli Mihály 
 

A lányok képviseletében az általános-és középiskolások 

mérték össze tudásukat, mely 1:1-es döntetlennel zárult. 

Köszönjük a verseny előkészítését, lebonyolítását, 

megszervezését, Bálint Dezsőnek és Szabó Józsefnek!  
 

SAKKVERSENY: 

 

16 játékos mérte össze tudását.  

A „Ketrecharcok” 5-5 perces küzdelmek voltak                

7 fordulóban. 

14 év feletti:  

1. Varga Klára   7 pont 

2. Kocsis András   5 pont 

3. Tholt János   5 pont 
 

14 év alatti csoport: 

1. Tajti Bence   4 pont 

2. Varga Mihály   4 pont 

3. Lesták Viktória  3 pont 
  
10 év alatti csoport: 

1. Varga Álmos   4 pont 

2. Tánczos Attila   3 pont 

3. Hajagos Boglárka  3 pont 
 

Legfiatalabb játékos: Varga Emese 

Legtapasztaltabb játékos: Kocsis András 

 

A verseny lebonyolítását Körmendi Etelka és lánya Varga 

Klára vállalta. Köszönjük közreműködésüket! 

Akiknek köszönettel tartozunk: 
 

Kósa Istvánnak és Banó-Szabó Viktornak, Vaska 

Attilának, Oláh Sándornak, akiknek rendezvényünk 

kifogástalan hangminőségét köszönhetjük. 

Az iskola vezetőségének, az iskola dolgozóinak, 

Bozorádiné Deli Klárinak és a Napközi Otthonos Konyha 

dolgozóinak, akik idén is ízletes ebédet készítettek 

nekünk. Ahhoz, hogy ez a nagyszerű ebéd elkészülhessen 

felajánlást kaptunk Börcsök Erzsébettől, Marton Pétertől, 

a bugaci hentesüzlet tulajdonosától, a Szőke és Társai 

Kft.-től, a Félegyházi Kenyérgyártól. Köszönjük 

mindannyiuknak a támogatást! 

Takácsné Vörös Ibolya, Tajti Anna, Tormási Nóra, 

Szatmári Anett óvó néniknek, valamint Juhász Mária tanár 

néninek és testvérének, Juhász Lászlónak, 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.  

A Nagycsaládosok Bugaci Egyesületének, amiért az 

ínycsiklandó palacsintát – ami hozzávetőleg 700 db volt - 

sütötték nekünk egész nap fáradhatatlanul.  

A Misi Sütinek a csodálatos tortát, melyet legalább 800 

szeletre vágtak fel. 

Csányi Klaudiának, Szabó Kamillának, Kengyel 

Alexandrának, Kovács Fanninak, Román Erikának, Tóth 

Diának, Mile Máténak, Fekete Tibornak, akik a 

programok lebonyolításában részt vettek. 

Köszönjük, hogy előadásaikkal, műsorukkal támogatták 

Falunapi programunkat, a bugaci drámaszakkörös 

gyerekeknek, és felkészítőjüknek Pappné Németh 

Gabriellának, az általános iskolás aerobikosoknak, és 

felkészítőjüknek Szele Zsófiának, a judosoknak, és 

felkészítőjüknek, Déri Csabának, a Helvécia-Bugac-

Ballószögi Református Egyházközösség tagjainak, a 

Shelters Rockegyüttesnek, a Veterán Autósok és 

Motorosok Kiskunhalasi Egyesületének. 

Köszönjük a Bugaci Tanyaszínházasoknak a Lúzer c. 

bohózatával a több mint 700 nézőnek nyújtott élményt. 

Szeleczki Sándornak, aki megörökítette ezt a szép napot 

fotókon és videókon. 

Köszönjük Fehér Vilmosnak, 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. 
 

Rendezvényünket támogatta:  
Félegyházi Kenyérgyár, 

Fókusz Takarék,  

Börcsök Erzsébet,  

Szőke és Társai Kft.,  

Marton Péter ev.  

Csősz Barbara és Társa,  

Körmendi Etelka, 

Kaiser Söröző.  

Köszönjük a bugaci lakosoknak, minden kisebb-nagyobb 

közösségnek, a messzebbről érkező vendégeinknek, hogy 

ezen a szombaton ilyen sokan a Falunap programjait 

választották!                                                     
                                                        Szervezők 


