
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TISZTELT BUGACI 

BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 

Szent István király ünnepe 

  Augusztus 20. 
Bugac 

 

Szentmise 8 órától a Szent István templomban 

Ünnepi műsor 10:00 órakor a Szent István 

szobornál 

       Ünnepi megemlékezés 
       Új kenyér szentelése - áldása 
       „Bugac községért” cím átadása 

Közreműködnek: 

 

Szabó László polgármester 

Kis István atya 

Faragóné Bencsik Dóra lelkipásztor 

Kálmán Lajos Népdalkör és Citerazenekar 

Lesták Sándorné 

8-12 óráig hagyományőrző kenyérsütés a község 

kemencéjénél a Művelődési Ház udvarán 

Sok szeretettel várunk mindenkit Szent István 

ünnepén! 

 

 

 

Értesítjük a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyermekek szüleit, hogy a gyermekekre járó 

egyszeri támogatás      - Erzsébet Utalvány formában  -  

kifizetése 

2018. augusztus 28-29-én  

 (kedd-szerda)  

 9-15 óráig  

a Polgármesteri Hivatalban a 12-es szobában történik. 

 

BÚCSÚ 

AUGUSZTUS 26-ÁN /VASÁRNAP/ 10:00 ÓRAKOR 

BUGACON SZENT ISTVÁN NAPI BÚCSÚ 

ALKALMÁBÓL MISE LESZ.  

István atya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AUGUSZTUS 19-20. RENDEZVÉNYEK 

Augusztus 19-20.-i rendezvényeinkre várunk 

mindenkit nagyon sok szeretettel!!! 

Augusztus 19. 

Zökkenjünk ki egy kicsit a hétköznapi 

taposómalomból, és kapcsolódjunk ki! 

18 órától a bugaci Gitáregyüttes csodás dalaival 

nyáresti koncertet ad nekünk a Művelődési Ház 

udvarán, majd Nemes Imre (Dj Lapi) a retro 

világába kalauzol bennünket!  

Az italokról és egy kis harapnivalóról (hamburger) 

a KicsiManó Presszó gondoskodik 

Augusztus 20.   

Délelőtt folyamán hagyományőrző kenyérsütés a 

község kemencéjénél a Művelődési Ház udvarán 

Nemes Imre felajánlásával. 

Várjuk a néniket, bácsikat, akiknek még ott van a 

tarsolyukban a sok történet, a sok recept a 

hagyományokról, a sütésről és várjuk mindazokat, 

akik szívesen hallgatják történeteiket! 

Jöjjenek el és kóstolják meg milyen ízletes egy ily 

módon elkészült kenyér. 

Költsön el velünk egy közösségként, egy csodás 

hétvégét, mindezt jó hangulattal, beszélgetéssel, 

autentikus zenével!  

Várunk mindenkit nagyon sok szeretettel! 

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a lakáscélú 

támogatási kérelmek benyújtási határideje 

2018. augusztus 31. 

Változtak a támogatás feltételei. Bővebb információ– 

kérelem, nyomtatvány - a polgármesteri hivatalban 

kérhető. 

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 

2018. augusztus 
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ISKOLAHÍREK-AUGUSZTUSI AKTUALITÁSOK 

 
Az iskolás gyerekeket érintő táborok időpontjai: 

1. Kecskeméti Aranyhomok Életmód- tábor 

(aug.13-17.)  

2. „A bugaci kincsesláda” –önkormányzati tábor  

(aug.21-25.) 

3. „A bugaci kincsesláda”-önkormányzati tábor 

(aug.27-31.) 

 

Tanszerlista: A tanév kezdéséhez szükséges eszközök 

listája megtalálható az iskola facebook-oldalán 

valamint a honlapján is! 

Tankönyvosztás időpontja:  
2018. augusztus 29. szerda 8-18 óra 

Tanévnyitó ünnepély:  
2018. augusztus 31. péntek 18 óra 

Első tanítási nap:  

2018. szeptember 03. hétfő 

 

TÁBOROZÁSI LEHETŐSÉG!!! 

Az augusztus 27-31-ig tartó Táltos panzióban rendezett 

ingyenes önkormányzati táborba van még lehetőség 

jelentkezni a 2018/19-es tanévben 4-8. osztályos 

tanulók számára! Jelentkezni a 0670/453-9176-os 

telefonszámon Kovácsné Kiss Évánál lehet augusztus 

17-ig!                                                                                                                                 

Az iskola vezetősége 

 

ÉRTESÍTÉS 

Tájékoztatom a Kedves Szülőket, hogy a Rigó 

József ÁMK Óvoda-Bölcsődében tájékoztató 

szülői értekezletet tartunk.  

2018. augusztus 16-án 1700 órakor a bölcsődében 

és 2018. augusztus 24-én 17 00 órakor az óvodában, 

azon gyermekek szülei részére, akik 2018-2019 -es 

nevelési évben kezdik meg a bölcsödét és az 

óvodát. 

Mindenkit szeretettel várunk. 

                                Köszönettel:                  Endre Edit 
                                                    ÁMK intézményvezető 
 

Kedves Szülők! 

A Rigó József ÁMK Óvoda-Bölcsőde dolgozói 

2018. szeptember 3-án minden kedves 

kisgyermeket szeretettel várnak vissza a nyári 

pihenésről. 

Endre Edit 
                                                   ÁMK intézményvezető 

ÁLLÁSHIRDETÉS 

Szociális Szolgáltató Központ - Bugac 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 

Szociális Szolgáltató Központ - Bugac családsegítő 

munkakör betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6114 Bugac, 

Béke utca 4.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 

járó lényeges feladatok: Család- és gyermekjóléti 

szolgáltatás családsegítői tevékenységének ellátása a 

szociális munka módszereivel a vonatkozó szakmai 

jogszabályok és szakmai protokollok alapján.  

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 

"Közalkalmazottak jogállásáról szóló"  

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: 
- Főiskola, 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. 

melléklet II.rész 1. pontjában meghatározottak 

szerint,  

- Felhasználói szintű MS Office (irodai 

alkalmazások),  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
családokkal, munkanélküliekkel, hátrányos helyzetű 

társadalmi csoportokkal való segítő tevékenység - 

Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

Elvárt kompetenciák: Szociális érzékenység, magas fokú 

empátia és kommunikációs képesség, határozottság, 

terhelhetőség,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai 

végzettséget igazoló okiratok másolata.  

- Pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban 

foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez hozzájárul.  

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a 

pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 
23. A pályázati kiírással kapcsolatosan további 

információt Rádiné Tabi Anita nyújt, a 76/372-512, 

70/453-7091 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
 Postai úton, a pályázatnak a Szociális Szolgáltató 

Központ - Bugac címére történő megküldésével 

(6114 Bugac, Béke utca 4.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 1-21/2018, valamint a 

munkakör megnevezését: családsegítő. vagy 

 Elektronikus úton Rádiné Tabi Anita részére a 

szocszolgkp@gmail.com E-mail címen keresztül 

vagy 

 Személyesen: Rádiné Tabi Anita, Bács-Kiskun 

megye, 6114 Bugac, Béke utca 4.  
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A benyújtott pályázatok alapján az intézményvezető dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.  



Mesés álom-csodás valóság 

2009. augusztus 22-én első alkalommal meghirdetett 

Nosztalgiatalálkozó Keresztszenteléssel 

Nagybugacon összehozta azokat az embereket, akik 

évtizedeken át boldog otthont találtak távol a világ 

zajától. Békében éltek a természet lágy ölén – Csoda 

történt. Felemelően szép és nemes érzés meghatóan 

tükröződött a jelenlévők tekintetéből a találkozás 

pillanatában mély nyomot hagyva mindenkiben. 

Hagyomány lett belőle. Július utolsó szombatján 

„Jézus Szíve” búcsúra jönnek egyre többen évről-

évre, idén több mint kétszázan. Megszületett egy 

álom, amely csodás valóvá vált, emléket állítva a 

puszta népének, bizonyítva, hogy az emberek minden 

nehézséget kibírnak, ha önmaguk maradnak. A 

hegedű húrjai külön állnak, mégis ugyanaz a zene 

szól rajtuk. 

Köszönjük Szűcs Ferencnek-Erzsikének a család 

minden tagjának, hogy az egymástól távol, de mégis 

oly közel hozható, különálló húrokon ugyanazt a 

zenét tudják megszólaltatni. „Vár az őszi föld…” 

Köszönet mindenkinek, aki eljött.  

Az élet csak alapanyag, ízesíteni nekünk kell, de nem 

mindegy, hogy milyen „fűszereket” használunk. Az 

ízek harmóniája 10. alkalommal is egységet alkotott 

2018. július 28-án Nagybugacon. 

 

A résztvevők nevében  

Lesták Sándorné 

TÁJÉKOZTATÓ 

Tisztelt Bugaci Lakosok! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. augusztus 14-

én délelőtt 9 órától „Keressünk jó állást a neten” 

címmel egy szemléletformáló előadást szervezünk 

a Rigó József ÁMK Könyvtárban a 

 „Közösségi internet hozzáférési pontok 

fejlesztése, szolgáltatási 

portfóliójuk    bővítése” című, GINOP-3.3.1-16-

2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt 

keretein belül! 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Tisztelettel: 

Tajti Anna 

 

 

 

KÖSZÖNET 

Július 21-én Bugacon rendeztük meg a Nagycsaládosok 

Dél-Alföldi régiójának családi napját, nem kis feladatot 

vállalva fel ezzel, itt szeretném megköszönni a 

vezetőségnek, hogy az ötlet mellé állt. A rendezvényre 

közel 400 vendég látogatott ki. Szép számmal jöttek 

messziről például Orosháza, Budapest, Mórahalom, 

Kiskunmajsa, Dévaványa, Üllés, Kiskunfélegyháza stb. és 

közelről is. Igyekeztünk minden korosztály számára 

programot biztosítani. Volt érdekes kvízkérdéssátor ahol 

néha igen mulatságos válaszok születtek, illetve sok 

érdekességet megtudhattak a válaszokból. Játékokkal 

várták vendégeinket a Természetvédők. Felkészülten 

vártuk a gyerekeket a kézműves sátorba is, illetve 

megismerkedhettek a népi játékokkal a játékudvarban. A 

gyerekek nagy kedvence volt az ugrálóvár. Volt 

egészségsátor ahol a vérnyomás és vércukor mérés mellett 

ki lehetett próbálni például a részeg szemüveget is. A 

Máltai Szeretet Szolgálat jóvoltából ruha válogatásra is 

volt lehetőség, illetve tartós élelmiszer csomagot osztottak. 

Színpadunkon láthattuk a helyi Gitár együttes koncertjét, 

bűvészt, aerobik tornát, mesejátékot. Kis betekintést 

láthattunk hogyan dolgozik együtt rendőr és kutya. Fő 

attrakció pedig a csikósok bemutatója volt. Reméljük 

mindenki jól érezte magát. Szívből szeretném 

megköszönni, nem szeretnék kihagyni senkit a 

felsorolásból ezért nem említek név szerint senkit, de 

külön köszönöm a Bugaci tagcsaládjainknak, akik mellénk 

álltak és idejükkel, munkájukkal járultak hozzá a nap 

lebonyolításához, Bugac Önkormányzatának, a 

Polgármesteri Hivatal brigádjának, a Művelődési ház 

dolgozóinak, a polgárőröknek, az óvónéniknek, a Karikás 

csárdának, a Misisüti Kft. -nek, az AranyLó Kft. -nek, a 

Futóhomok Ifjúsági Egyesületnek, a Félegyházi 

Pékségnek, az Országos Nagycsaládos Egyesületnek és 

még sokaknak. Megköszönöm mindenkinek aki részt vett 

illetve közreműködött ennek a családi napnak a 

megszervezésében és lebonyolításában. Az összefogás 

ereje ismét megmutatta mire vagyunk képesek. 

Köszönettel: 

Antal Istvánné Orsi  
Nagycsaládosok Bugaci Egyesületének elnöke 

 

HÍRÖS-HÉT FESZTIVÁL 

 
Augusztus 19-26 között kerül megrendezésre 

Kecskeméten a Hírös Hét fesztivál, ahol Bugac község 

is helyet kapott. Bemutathatjuk településünket, lakóink 

munkásságát, tehetségeseit, kézműveseit. Egy-egy 

tárgy kerül kiállításra, melyeket a helyiek készítettek el. 

Várjuk azok jelentkezését - augusztus 16-ig (csütörtök) 

- akik szívesen megmutatnák mit tudnak, legyen az 

foltvarrás, gyöngyfűzés, festés, kerámia stb.  

Jelentkezés, bővebb információ: 

Borics Krisztina 70/374-0028 

 

 



BESZÁMOLÓ - FALUNAP 

2018. június 30-án rendeztük meg 20. alkalommal 

községünk Falunapját! 

A nap folyamán mindenki, azaz: kicsik, nagyok, fiúk, 

lányok, kisgyermekesek, nagyobbacskák és felnőttek is 

találhattak maguknak szórakozási lehetőséget.  

Versenyeink eredményei:  

FŐZŐVERSENY: Idei témánk „TERÍTÉKEN A 

BAROMFIUDVAR ÉKE” volt. 

16 csapat nevezett a versenyre, valamint 3 csapat főzött 

nevezés nélkül, így a nap folyamán, több mint 1500 adag 

étel készült el 

1. Gajdácsi Krisztina 

2. Virág Zsolt 

3. Ónodi Norbert 

Különdíj: Polgárőrség 

Az ételeket elbíráló zsűri tagjai voltak: Dr Kovács Zoltán 

hatósági állatorvos, Tóth Mihály főtanácsos, Mayer 

Ferenc Bugac Nagyközség jegyzője. 

Ajándékkal kedveskedtünk mindenkinek, aki az idei 

falunapon főzött. Egy-egy Bugac címeres korsót kaptak 

ajándékba a főzők.  

STRANDFOCI VERSENY: 2 lány és 7 fiú csapat mérkőzött 

meg egymással. Az eredmény a következő: 

1. Majd Jövőre 

2. Dél Száz Mágusai 

3. Kispad Legjobbjai 

 

Legjobb kapus: Deli Mihály; Gólkirály: Szabó Norbert 

Legjobb mezőnyjátékos: Csertő Gábor 

Köszönjük a verseny előkészítését, lebonyolítását, 

megszervezését Szabó Józsefnek és segítőjének, Seregély 

Renátónak!  

SAKKVERSENY: 12 játékos mérte össze tudását 3 

korcsoportban. 

Felnőtt csoport: 1. Csányi Dávid, 2. Tholt János, 3. Kiss 

József Adorján  

10 és 14 év közötti csoport: 1. Szabó Márton, 2. Varga 

Álmos, 3. Tánczos Attila 

10 év alatti csoport: 1. Juhász Benedek, 2. Varga Emese, 

3. Tajti Bianka 

Legtapasztaltabb játékos: Válik József 

Legfiatalabb játékos: Varga Szabolcs 

A verseny lebonyolítását Körmendi Etelka és Varga Klára 

vállalta. Köszönjük közreműködésüket! 

Akiknek köszönettel tartozunk:  

A Bugaci Polgárőr Egyesületnek, vezetőjüknek, Petrovics 

Istvánnak és családjának, a Bugaci Önkéntes Tűzoltó 

Egyesületnek és a bugaci körzeti megbízottaknak, akik 

biztonságunkról gondoskodtak! Az Abonyi Imre 

Fogathajtó és Lovassport Egyesület tagjainak, akik 

lehetővé tették, hogy vendégeink lovas fogattal 

kocsikázhassanak községünk utcáin!  

A Nagycsaládosok Bugaci Egyesületének, amiért az 

ínycsiklandó palacsintát sütötték nekünk egész nap 

fáradhatatlanul! 

A Misi Sütinek a csodálatos tortát, melyet legalább 800 

szeletre vágtak!  

Kósa Istvánnak, Vaska Attilának, Csuka Jánosnak, 

Seregély Jácintnak, akiknek rendezvényünk kifogástalan 

hangminőségét köszönhetjük!  

Az iskola dolgozóinak, Bozorádiné Deli Klárinak és a 

Napközi Otthonos Konyha dolgozóinak, Horváth 

Sándornénak, Gondi Bélánénak, Farkasné Szarka-Kovács 

Anikónak, Feketéné Kovács Andreának, Forgó 

Jánosnénak, Baranyi Arankának, Vandzsár Mónikának 

akik idén is ízletes ebédet készítettek nekünk! 

A finom ebéd mellé felajánlásként a kenyeret a Félegyházi 

Kenyérgyár biztosította számunkra! 

Takácsné Vörös Ibolya, Tormási Nóra, Feketéné Szűcs 

Zsuzsanna, Szikszai Nikolett óvó néniknek, valamint 

Feketéné Papp Éva tanár néninek és segítőinek Dora 

Nikolettnek és Vécsei Reninek, akiknek köszönhetően 

egész nap kézműves foglalkozásokon vehettek részt a 

gyermekek. Tóth Ilonának pedig a csodás arcfestést, és 

csillámtetoválást köszönhetjük! Az általános iskola 

takarítóinak, akik az esti előadás előkészületeinél, 

berendezésénél sok segítséget nyújtottak. 

Köszönettel tartozunk Szabó Csabának, Szabóné Beának, 

Szabó Kamillának, Tóth Rékának, Csányi Dávidnak, 

Banó-Szabó Dorinának, Bálint Dorinának, Ország 

Fanninak, Ónodi Anasztáziának, Nyíri Veronikának, 

Fekete Tibornak, Dávid Máténak és Horváth Leventének, 

akik az előkészületeknél, és a lebonyolításnál voltak nagy 

segítségünkre! 

Szeleczki Sándornak, Bacsó Ildikónak, akik 

megörökítették ezt a szép napot fotóikkal! 

Köszönjük, hogy előadásaikkal, műsorukkal színesítették 

Falunapi programjainkat a Hell Fighters Judo és Jiu-jitsu-

klubnak, és felkészítőjüknek, Déri Csabának, a Helvécia-

Bugac-Ballószögi Református Egyházközösség tagjainak; 

a Halacska bábcsoportnak! 

Köszönjük, hogy újra a Bugaci Tanyaszínház koronázta 

meg az estét, a Miniszter félrelép című előadásával! 

Köszönjük továbbá elsősorban Lesták Lászlónak, aki a 

Falunap háttérmunkálatainak koordinálásában vállalt nagy 

szerepet, és köszönjük Burján Istvánnak, Illés Józsefnek, a 

közcélú munkaprogramban foglalkoztatottaknak, akik az 

udvar felépítésében voltak nagy segítségünkre!  

Nem utolsó sorban pedig Vandzsár Mónikának, Mészáros 

Andrásnénak, Tormási Nikolettnek, Rokolya 

Györgynének, Bacsó Ildikónak, hogy a rendezvény elő és 

utómunkálataiban, és a nap során felmerülő nem csekély 

feladat elvégzésében számíthattam rájuk! 

Találkozzunk jövőre is, egy legalább ennyire jókedvű 

Falunap alkalmával!  

     Borics Krisztina 

Rigó József ÁMK Művelődési Ház 

Bugaci Futóhomok Ifjúsági Egyesület 



  

2018. évi KURULTAJ – RÉSZLETES PROGRAM 

Péntek (augusztus 10.) 

12:00   Kézműves vásár megnyitó 

16:00-tól   Magyar népzene –katona zene – mozgó szabadtéri műsor 

17:00  Lovas és gyalogos harcosok közös próbája (küzdőtér) 

17:00-17:30  Sólyomfi Nagy Zoltán (színpad) 

17:30-18:00   Regélő Fehér Táltos dobcsapat (színpad) 

18:00–18:30   Fehér Holló Öskü (színpad) 

19:00-19:30 ”Táltosok álma” (táltosdobos zenei műsor – színpad) 

19:30–20:00   Magyar dudazene és néptánc  (színpad) 

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

21:10-21:30 Tüzes csikós bemutató (küzdőtér) 

21:30- 22:00  ”Csángó Menyekező” (Moldvai népi zenekar, nagy életképes koncertje) 

22:15  Ismerős Arcok koncert 

24:00  Táncház (élő dudazenével) 

Szombat (augusztus 11.) 

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

9:30  ”Atilla sátra”- a Világ legnagyobb jurtájában berendezett hun, avar, magyar antropológiai-régészeti kiállítás megnyitása. 

Tematikus kiállítás: Hunok a Kárpát–medencében 

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- agárkutya) bemutató: Agarászat a pusztában (Magyar Agár Hagyományőrség és Országos Agarász Egyesület) 

– küzdőtér 

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

10:45   Gyalogos harci bemutató (Turán harcosai, Keleti Szövetség, Tiszafia, Nyugati Gyepűk Pajzsa Haditorna Egyesület) – küzdőtér 

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

11-15:00 Nemzeti Övbirkózó bajnokság (Óriás sport sátor) 

11-12:00 Turán Kupa – Lovasíjász bajnokság (selejtező) – küzdőtér 

12-12:30 ”Nomád lovasharc”- fegyveres lovasharc ügyességi bemutató (szablya, lándzsa, fokos, íj)- Nyugati Gyepűk Pajzsa Haditorna 

Egyesület és az Anda Lovasság közös bemutatója – küzdőtér 

12:30-12:50 ”Hun-onogur harci bemutató”- Bagatur csapata (Bulgária) - küzdőtér 

12:50-13:10 TURUL NÉPE Lovas solymászat bemutató (Krekács Zoltán) – küzdőtér 

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

14:00 Ünnepi beszédek és köszöntők 

- A turáni népek zászlóinak felvonulása 

- Köszöntőt mond: Kövér László a Magyar Országgyűlés elnöke 

- Bíró András Zsolt a Magyar Turán Szövetség elnöke, főszervező 

- Köszöntőt mondanak a kazak, török, azerbajdzsáni, türkmén, mongol, üzbég, kirgiz delegációk vezetői, valamint Szabó László Bugac 

polgármestere és Menyhárt József a felvidéki MKP elnöke 

15:00  A nagy Ősök tiszteletére távolsági íj lövések (rekord kísérletek) a ”Fehér Farkas” (Mónus József) – küzdőtér 

15:20 A POZSONYI CSATA 1111. évfordulójának tiszteletére, csatajelenet: A magyar törzsszövetség serege lecsap az országra támadó 

frankok hadseregére – küzdőtér 

16:00 Őseink legendás lova: Az aranyszőrű paripa, a ”Turáni –ló” Gillich Sándor lótenyésztő emlékének szentelt ahal-teke bemutató. 

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

17:00 ”Turán harcosai”- lovasíjász- és lovasharc bemutató – küzdőtér 

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

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

19:00 Lovasbirkózás-küzdőtér 

Vasárnap (augusztus 12.) 

 9:00 Mozgó tábori zene (népzenészek ébresztője) 

10:00  Párbajverseny-szablyavívás folytatása (hadi ketrecekben- vásártéren) 

10:00 Íjászverseny kezdete (íjászpálya) 

10:00 Agarász bemutató bemutató-küzdőtér 

10:30  Felföldi Dalia Iskola bemutatója 

11-17:00 Bothúzó (Mas Wresling) profi Európa Bajnokság (Óriás sport sátor) 

11:00 A ”Zengő nyíl” hagyományőrző csapat lovasharc bemutatója – küzdőtér 

11:30  Gyalogos harci bemutató – Turán Harcosai – küzdőtér 

12:00 Pusztai Rókák lovasharc bemutatója – küzdőtér 

 



 

 

12:30  Őseink legendás lova: Az aranyszőrű paripa, a ”Turáni –ló” Gillich Sándor lótenyésztő emlékének szentelt ahal-teke bemutató – 

küzdőtér 

13–13:20 TURUL NÉPE – Lovas solymászat bemutató (Krekács Zoltán)- küzdőtér 

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

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

14:30   Török hagyományőrző íjászok gyalogos hadi bemutatója 

15:00  POZSONYI CSATA 1111. évfordulójának tiszteletére, csatajelenet  – A magyar törzsszövetség lovas serege lecsap az országra 

támadó frankok hadseregére – küzdőtér 

15:40  Bugaci csikós bemutató 

16:00  Köböre – Lovasnomád, csoportos harci játék – döntő 

16:30   Puszták Népe lovasviadal – döntő – küzdőtér 

17:00 Puszta vágta – gyorsasági lovas verseny -  döntő 

17:40  Eredményhirdetés 

18:00 Szertűz 

Színpadi programok (szombat) 

11:00  ”Lélekhívó” közös táltos dobolás 

11:30  Hajdux: magyar duda zene, népzene 

11:50  Ala too és Burulcha Baktibekizi – kirgiz népzenei koncert (Kirgizisztán) 

12:20  Fehér Holló Öskű – magyar táltoszene 

12:40  ”Khasgar”- Ujgur népzene és tánc (Ujgurisztán) 

13:00  Kaya Kuzucu – Anatóliai népzene (Törökország) 

szünet 

15:00 Fehér Boglárka : Magyar kikelet (magyar népzene és ének) 

15:20  Sólyomfi Nagy Zoltán – magyar táltoszene 

15:40  Volgai tatár népzene és néptánc (Tatársztán) 

16:00 Regélő Fehér Táltos dobcsapat – zene és táncműsor 

16:30  Türkmén népzene és tánc, Türkmén Állami Népi Zenekar és Tánckar (Türkmenisztán) 

17:00 Nomád együttes: Magyar és keleti, valamint bolgár népzene (Felvidék) 

17:30  Mariana Albotova – karacsáj népdalok (Karacsáj–Cserkeszija) 

17:50  Artem Noskov – Csuvas népzene (Csuvasföld) 

18:10  Arslanbek Sultanbekov: Dombrakoncert és nogáj népzene (Nogajföld) 

18:30  Rovshanjon Yunusov és Abbos együttes: Üzbég zene és néptánc (Üzbegisztán) 

19:00 Kovács Nóri (népdalénekes)- Magyarnak lenni (szólókoncert) 

19:40  Nuriyye Huseynova és Semistan Alizmanli: Vatan (Haza) és Turán himnusz (Azerbajdzsán) 

20:10  Arpanatólia : Anatóliai instrumentális zene (Törökország) 

20:40  Turán Együttes: Ulu dala (a Nagy Sztyepp) – kazak népzene és sámánzene (Kazakisztán) 

21:10  Yuliana: ”Az erdő hangja” – tradicionális jakut zene (Szaha Köztársaság / Jakutia) 

21:40 Petrás Mária és zenekara – Moldvai csángó zene (Csángóföld) 

22:10   Huun-Huur Tu – hagyományos tuvai zene és torokének (Tuva) 

22:40  Midigma Dorzhieva: Hunok hangja (Burjátia) 

Táncház-hajnalig 

Színpadi programok (vasárnap) 

10:00  Közös táltos dobolás: ”Ősök hangja” 

10:30  Regélő Fehér Táltos dobcsapat – zene és táncműsor 

11:00      Zaira – Kumik zene és népdalok (Dagesztán) 

11:30  Arslanbek Sultanbekov: Nogáj népzene és dombrakoncert (Nogájföld) 

12:00  Zuhra: Balkár népzene (Kabardino-Balkária) 

12:30  Pásztordalok és Kiskunsági táncok 

13:00 Volgai tatár népzene és néptánc (Tatársztán) 

13:30  Ahmet Zakariev: Hunzak – Avar dalok a Kaukázusból (Dagesztán) 

14:00 Kirgiz népzenei koncert és néptánc (Kirgizisztán) 

14:30  Islam Satirov – Nogaj népzene 

15:00 Turán Együttes: Ulu dala (a Nagy Sztyepp) – kazak népzene és sámánzene (Kazakisztán) 

15:30  Rovshanjon Yunusov és Abbos együttes: Üzbég zene és néptánc (Üzbegisztán) 

16:00 ”Khasgar”- Ujgur népzene és tánc (Ujgurisztán) 

16:30  Arif Erdem Ocak: Török zenei koncert (Törökország) 

17:00 Török Tilla és testvérei – Magyar és keleti népzene 

17:30  Huun-Huur Tu: hagyományos tuvai zene és torokének (Tuva) 

szünet- szertűz 

19:00 Yuliana: ”Az erdő hangja” – tradicionális jakut zene (Szaha köztársaság / Jakutia) 

19:30  Midigma Dorzhieva: Hunok hangja (Burjátia) 

20:00  Nuriyye Huseynova és Semistan Alizmanli: Vatan ( Haza) és Turán himnusz (Azerbajdzsán) 

-közös búcsúzene 

 

 


