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Köszöntő

Kedves Látogató, Érdeklődő!

Ebben a kiadványban bemutatjuk Önnek Bugacot. A következő oldalakon olvashat 

történelmünkről, az otthonunkat jelentő gyönyörű tájról, és arról, hogy milyen 

rendezvényekkel készülünk az év folyamán arra, hogy vendégül láthassuk Önt és kedves 

családját!

Mi tudjuk, hogy milyen nagyszerű helyen élünk, tudjuk, hogy milyen lelkesen dolgozunk 

egy-egy program tervezésén és megvalósításán, ismerjük a helyi embereket, akik mindig a 

lehető legkedvesebben fogadnak minden hozzánk érkező vendéget! Jöjjön el ön is, ismerjen 

meg minket, és bizonyosodjon meg a következő oldalakon olvasottakról személyesen! 

Várjuk településünkön, Bugacon, látogasson el hozzánk családjával, vegyenek részt 

programjainkon, gyönyörködjenek a látnivalókban, kóstolják meg vidékünk ízeit, 

ismerjenek meg bennünket, és természetesen térjenek vissza hozzánk barátként újra meg 

újra!

Mi szívesen és örömmel hívjuk és várjuk Önöket Bugacra!

A kiadvány olvasásához kellemes időtöltést kíván:

a Bugaci Futóhomok Ifjúsági Egyesület

Találkozzunk Bugacon!
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Bugacról

Bugac a Duna és Tisza között, annak középső részén az ún. kiskunsági 

homokhátságon helyezkedik el, Kecskemét és Kiskunfélegyháza határában. A 

legismertebb magyar puszták egyike, területe védetté nyilvánított, a Kiskunsági 

Nemzeti Park része. Ennek, s olyan kiváló fogathajtóknak köszönhetően, mint 

Abonyi Imre, Juhász László, Kecskeméti László világbajnokok, településünk 

világhírnévre tett szert. A pásztor és betyárvilág emlékeit, valamint védett és 

fokozottan védett növény- és állatritkaságokat őriz a bugaci táj, mely az Árpád-

korban már lakott volt. Az idelátogató turisták ma is megtekinthetik az ősi 

foglalkozásból, a pásztoréletből fennmaradt tárgyi emlékeket, s az idegenforgalmi 

idényben a napi bemutatókon látható a puszta ötös, a csikós élet, az itt tenyésztett 

kisbéri lovakból álló ménes és a rackanyáj, valamint az ősi állatfaj, a magyar 

szürkemarha.  Aki egyszer látott már pusztai naplementét, soha nem felejti a 

páratlan élményt, és újra meg újra visszavágyik hozzánk.
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Látnivalók, kikapcsolódási lehetőségek Bugacon és Bugacpusztaházán
Pásztormúzeum

1975-ben épült meg Kerényi József - a szárazmalmokat idéző - terve alapján a Bugaci Pásztormúzeum, mely a 
nomád pásztorélet hagyományos eszközeit, fából, csontból, bőrből, illetve fémből készült használati tárgyakat, 
népi hangszereket mutat be, emellett megismertet a bugaci puszta és a homoki erdők élővilágával is.

Cím: 6114 Bugac, Nagybugac
Telefon: 76/575-112
Honlap: www.bugacpuszta.hu

Nyitva tartás:
május 1-től október 17-ig

Alföldfásítási Múzeum

Az alföldi fásítás a homok megkötése érdekében a XVIII. század közepe óta állandó törekvéssé vált, de csak 
lassan haladt előre. Csak az első világháború után, 1923-ban fogadták el azt a törvényt, amely megteremtette a 
szik- és homokvidéki erdő-telepítés alapjait. Az igazán jelentős fásítás 1947-ben kezdődött, ezt követően 
mintegy 300.000 hektárral növekedett az Alföld erdőterülete. E gigászi erdőtelepítési munka emlékhelye a 
bugaci Alföldfásítási Múzeum.

Cím: 6114 Bugac, Felsőmonostor 545.
Telefon: 76/575-520
Honlap: www.kefag.hu

Nyitva tartás: 
A múzeum előzetes bejelentkezés alapján .

Helytörténeti Gyűjtemény
A helytörténeti gyűjtemény anyagát Bugac és Bugacpusztaháza lakói adományozták, illetve adták át kiállítási 
tárgyként. A gyűjtemény segít megismerni a puszta világát, az itt élő emberek életét, mindenapjaikhoz tartozó 
eszközöket, használati tárgyakat, szokásokat.

Cím: 6114 Bugac, Béke u. 27/a.

Nyitva tartás:
A gyűjtemény előzetes bejelentkezés alapján ingyenesen látogatható.

Kiskunsági Nemzeti Park

A Kiskunsági Nemzeti Parkot az a cél vezérli, hogy mindazok, akik felkeresik a Duna-Tisza közének féltve 
őrzött tájait, a természetben történő élményszerzésen keresztül megerősödjenek a természet szeretetében és 
tiszteletében. 
A Kiskunsági Nemzeti Park változatos oktatási, ismeretterjesztési, turisztikai és szabadidős lehetőségeket 
kínál a látogatók részére. A lehetőségekről és egyéb érdekességekről, aktuális programokról a Kiskunsági 
Nemzeti Park Igazgatóság honlapján, a www.knp.hu oldalon kapnak részletes tájékoztatást.

ingyenesen látogatható

Telefon: 76/575-419/85-ös mellék

Puszta, napfény, lovak
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Puszta, napfény, lovak

Vadászati lehetőség

A vadászatot kedvelők a Bugac környéki erdőkben hódolhatnak szenvedélyüknek, ahol jelentős őz és 
kiváló trófeaminőségű dámállomány él. A Kefag Zrt. Bugaci Vadászháza várja e célból az érdeklődőket. 
Részletes információt a www.kefag.hu internetes oldalon kaphat.

Pusztaprogram

A Bugaci Pusztára látogatók számára csikósaink lovasbemutatóval elevenítik fel az érdeklődőknek a 
csikósélet hagyományait. Vendégeink megtekinthetik a világhírű pusztaötöst, a ménest, a szürkemarha 
gulyát. Lovaskocsikázás során lehetőség van a Bugac Puszta kínálta érintetlen környezet 
megismeréséhez, ahol a hagyomány és a látvány egységet alkot. Mindezeket és még számos egyéni és 
csoportos kikapcsolódási lehetőséget nyújt a Bugac Puszta Kft.. Részletes információt e kiadványunk 11-
12. oldalain és a www.bugacpuszta.hu internetes oldalon kaphatnak.

Lovaglási, lovasfogatozási lehetőség

Amennyiben ellátogat településünkre, és szívesen kipróbálná a 
lovaglást, vagy lovaskocsival végigjárná a település utcáit, vagy a 
környező látnivalókat, érdeklődjön az Abonyi Imre Fogathajtó és 
Lovassport Egyesületnél, ahol szívesen állnak rendelkezésére. 

Kapcsolattartó: Szabó László, polgarmester@t-online.hu

Pétermonostor

A Duna-Tisza közének legjelentősebb régészeti ásatása, mely során egy 
középkori település kolostora és temploma került feltárásra Bugac 
északkeleti határában (a Bugacról Kiskunfélegyházára vezető úton, 
Bugac település után kb. 2 km-re, az út bal oldalán egy „gázfogadó” 
épület előtti homokútra lehajtva, 500 méter után balra található a 
monostor rom.). A monostor területe turisztikai fejlesztés alatt áll, 
pillanatnyilag részben rekonstruált állapotában látogatható. A napvilágra 
került leletekből készült kiállítások a megye több múzeumában időszakos 
kiállítás során tekinthetők meg.

Kerékpárút, kerékpárkölcsönzés

A Művelődési Háznál elhelyezett kerékpártárolóból (Bugac, Béke utca 27.) 15 db női és 5 db férfi Csepel 
kerékpár, valamint 5 db gyermekülés bérelhető. Az aktív pihenés szerelmesei festői környezetben 
túrázhatnak településünkön, 2009-ben ugyanis kerékpárút épült Bugacon és annak közvetlen 
környezetében. Valamint kerékpárral akár 30 km-es túrákon is részt vehetnek az idelátogatók. 
Településünket Bugacpusztaházával kerékpárút is összeköti, és tekerve eljuthatunk Kiskunmajsára is, 
ahol termálfürdő és strand található.  A település turisztikai fejlesztéseinek köszönhetően a Bugac 
központjában található Művelődési Háztól kerékpárral vagy gyalogtúrával megtehető tematikus 
túraútvonalak indulnak a fentebb felsorolt látnivalók elérésére. 

Látnivalók, kikapcsolódási lehetőségek Bugacon és Bugacpusztaházán
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Programjaink 2014-ben

ÉLMÉNYEK, HAGYOMÁNYOK, ÍZEK ÉS MULATSÁGOK

Programjaink időpontjai részletesen 2014-ben

Január 25. Zenés versünnep a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Művelődési Házban
Február 8. Nagycsaládosok farsangi mulatsága a Művelődési Házban
Február 12. Farsang az óvodában
Február 15. Az általános iskola szülői közösségének bálja
Február 21. Iskolai farsangi mulatság
Február 22. A bugaci óvoda 50 éves jubileumi ünnepsége
Március 15. Nemzeti ünnep a Szent István park Petőfi szobránál
Április 12. A Magyar Kultúra Lovagja: Herbály Jánosné önálló estje
Április 18. Húsvéti készülődés a Művelődési Házban
Április 26. Hétszínvirág , tehetséggondozó rendezvény az általános iskolás gyerekeknek
Május 2. Bugacpusztaházi Majális
Május 17. Nagycsaládosok családi napja, versenyekkel, drogprevenciós előadással
Május 17. Tavaszköszöntő családi nap Alsómonostoron
Május 24. Operettgála – Lechar in die Puszta, német nyelvű egész napos program
Május 25. Abonyi Imre Hajtófesztivál a lovaspályán
Május 30. Óvodai ballagás
Június 2. Gyereknap az óvodásoknak és iskolásoknak
Június 14. Iskolai ballagás
Június 21. Falunap, este a Bugaci Tanyaszínház Naftalin című előadásával
Június 22. Nemzetközi kutyakiállítás a pusztán
Július 12. Vacsora fehérben a Szent István parkban
Július 14-20 „Bűnmegelőzés Bugacon” című pályázat balatoni tábora iskolások számára
Augusztus 8-9-10 Kurultaj
Augusztus 20. Az államalapítás ünnepe a Szent István szobornál
Augusztus 23. „Monostor napjai“ a Pétermonostornál, este a Művelődési Háznál Utcabál
Augusztus 24. Búcsú 
Szeptember 6. Pásztorünnep a pusztán, este a Bugaci Tanyaszínház Naftalin című előadásával
Szeptember 20. Bugaci Szüreti Mulatság
Szeptember 27. Alsómonostori Szüreti Mulatság
Október 23. Ünnepi megemlékezés az emlékműnél
November 8. Juhász Károly sakk emléktorna
November 15. Óvodai szülői közösség bálja
November 30. Adventi gyertyagyújtás
December 5. Házhoz megy a Mikulás
December 7. Nagycsaládosok Mikulás ünnepe
December 12. Karácsonyi vásár,  Betlehemezés, Betlehem állítás
December 19. Karácsonyi ünnepség a Művelődési Házban
December  31. Szilveszteri bál a Nagycsaládosok szervezésében
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Nagyobb rendezvényeink részletesen

Tavaszköszöntő családi nap Alsómonostoron

Időpont: 2014. május 17.
Helyszín: Alsómonostor központja

A már hagyományossá vált szabadtéri rendezvényen vidám 
és bensőséges hangulattal és nagy-nagy vendégszeretettel 
vár minden kedves családot, látogatót az alsómonostori 
szervezők közössége. 
Ízelítő a nap eseményeiből: Labdarúgó mérkőzések a 
benevezett csapatok között 10 órától. Ekkor kezdenek a 
családi és baráti társaságok az ebédfőzéshez. A délutáni 
szórakoztató programok során látható Hajagos Máté, a 
tehetséges alsómonostori fiatalember Freestyle 
bemutatója, Langaléta Garabonciások gólyalábas műsora. 
Családi sorverseny, kötélhúzás, kamionhúzó- és toló 
verseny szórakoztatja a kilátogató családokat. A gyerekek számára egész nap ingyenesen van lehetőség 
kézműveskedni, íjászkodni és az ugráló várat elfoglalni. Egész nap folyamán: Élő kívánságműsor „Szív 
küldi szívesen!” Kvíz kitöltés (nyereményekért). 20 órától pedig Zenés mulatság veszi kezdetét.

Szervező: Alsómonostori családok közössége, Telefon: 70/452-77-61
 Bugac Nagyközségi Önkormányzat, Telefon: 76/575-100

Abonyi Imre Hajtófesztivál

Időpont: 2014. május 25.
Helyszín: Bugac és Bugacpusztaháza közötti lovaspálya

A lovas sportok, azon belül is a fogathajtás szerelmesei vehetnek részt 
Bugacon az Abonyi Imre Hajtófesztiválon. A rendezvény délelőttjén 
az amatőr fogathajtók mérhetik össze tudásukat, majd délután a nap 
fénypontja minden évben az a különleges verseny, mely nem a 
hagyományos versenyszabályok szerint zajlik. Az ideérkező vendégek 
a magyar fogathajtás élmezőnyét, világbajnokok, volt és jelenlegi 
válogatott kerettagok humoros, látványos, hangulatos, 
egyedülálló ügyességi versenyét izgulhatja végig. A versenyen 
egy kombinált versenypályát kell a versenyzőknek teljesíteni, ahol 
a fogathajtáson túl kerékpározásból, autóvezetésből is meg kell 
mutatni rátermettségüket. A verseny mellett a gyermekeket 
ugrálóvár, kézműves foglalkozás, pónifogatozás várja. Barátságos 
árral üzemelő büfénk étellel és itallal várja a vendégeket.

Szervező: Abonyi Imre Fogathajtó és Lovassport Egyesület
Szabó László: 76/575-100; polgarmester@t-online.hu
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Falunap
Időpont: 2014. június 21.
Helyszín: Művelődési Ház és a település központja

Bugacon 1998 óta rendezi a Művelődési Ház és a település önkormányzata a Falunap elnevezéssel programot, 
melynek során a különféle korosztályú és érdeklődési körű vendégeinknek szervezünk felhőtlen nyári 
kikapcsolódást. Rendszeres programjaink: pörköltfőző verseny, strandfoci verseny, tájjellegű ételkóstoló, 
gyermekeknek kézműves foglalkozások, és este utcabállal zárul a program. Minden évben törekszünk arra, 
hogy a kulturális, szórakoztató programok is minél szélesebb kör ízlését kiszolgálják. Az elmúlt évekhez 
hasonlóan a szervezők gondoltak a technikai sportok kedvelőire: a Dakar rallyt megjárt Sebestyén Sándor 
fotókkal illusztrált előadását és természetesen autóját is megcsodálhatják az érdeklődők. A sport szerelmesei 
igazi ínyencprodukciót tekinthetnek meg ebben az évben: akrobatikus rúdtánc bemutatót láthatnak Szigili 
Andreával, és a Stick-Grips férficsapat street-workout bemutatót tart. Természetesen nem hiányozhat a 
szórakoztató repertoárból a stand up comedy, mely során a Dumaszínházból ismert Szomszédnéni Produkciós 
Iroda humoristái nevettetnek idén. A nap gyermeknek szóló produkciója Gryllus Vilmos előadása lesz, s 
természetesen a kicsik egész nap ingyenesen vehetnek részt a kézműves foglalkozáson és használhatják az 
ugrálóvárat és az óriáscsúszdát, valamint kipróbálhatják az íjászkodást is, és játszhatnak a Bűnmegelőzés 
Bugacon pályázat ügyességi és kvíz játékain. Izgalmas előadásnak 
ígérkezik a kultúra és történelem iránt érdeklődőknek Rosta 
Szabolcs régész vetítéssel egybekötött előadása a bugaci 
Pétermonostorról. 
2010 óta a Bugaci Tanyaszínház előadása a nap egyik fénypontja. 
A 2014-es évadban Heltai Jenő Naftalin című bohózatát láthatjuk a 
társulat előadásában.
Évek óta több százan látogatják Falunapi rendezvényünket, ahová 
idén is nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, az eddigi 
évekhez hasonló színes ingyenes programokkal.

Információ: Rigó József ÁMK Művelődési Ház
muvhazbugac@gmail.com
Telefon: 06/76 575-498

Vacsorázzunk fehérben

Időpont: 2014. július 12. 18 órától
Helyszín: Szent István park

A világszerte már jól ismert, nálunk még csak egy éves múlttal 
rendelkező eseményt a Művelődési Ház és a Futóhomok Ifjúsági 
Egyesület szervezi. A településünk szívében található park zöld gyepe 
és öreg fái adják a rendezvény díszletét. A szervezők biztosítják a 
fehérterítős asztalokat, ülőhelyet, hangulatvilágítást és zenét. A 
vendégek, baráti társaságok, családok, párok minden mást – ételt, italt, 
tányért, poharat- magukkal hozzák. A park lassan megtelik fehér 
ruhába öltözött emberekkel és különleges hangulatban, együtt költjük 
el ezen az estén vacsoránkat.

Információ: Futóhomok Ifjúsági Egyesület Tel.: 06-70/453-78-04
Rigó József ÁMK Művelődési Ház Tel.:06/76 575-498

Nagyobb rendezvényeink részletesen
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Pusztai pásztornapok

Időpont: 2014. szeptember 6.
Helyszín: Bugacpuszta

A bugaci miliő ma is múltat idéző, a Pásztornapok szervezői élővé kívánják tenni a pásztor- és 
lovasélet hagyományait. Gasztronómiai különlegességekkel, amatőr fogathajtó versennyel, 
hagyományőrző gyermekfoglalkozásokkal, szórakoztató progra-
mokkal, kézműves vásárral, hagyományőrző zenei és táncos színpadi 
műsorokkal, természetismereti foglalkozásokkal, túrákkal várják a 
látogatókat. Már hagyományosnak mondható, hogy az estét a Bugaci 
Tanyaszínház aktuális előadása zárja. A társulat Heltai Jenő Naftalin 
című bohózatát adja elő a vendégeknek.

Információ:
Bugaci Nagyközségi Önkormányzat, polgarmester@t-online.hu
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, mailknp@knp.hu
Bugac Puszta Kft., info@bugacpuszta.hu

Szüreti felvonulás és mulatság
Időpont: 2014. szeptember 20.
Helyszín: Művelődési Ház és környéke

Évente rendezzük meg községünkben a szüreti felvonulást és mulatságot. A feldíszített lovas fogatok 
és mezőgazdasági járművek vidám zene mellett végigjárják a falu utcáit a csikósok kíséretében. A 
főutcán a népviseletbe öltözött párok menettánccal csalogatják a nézelődőket a Művelődési Ház 
udvarára, ahol számos programmal várják a szervezők a vendégeket. A színpadon néptánccal, 
népzenével, népdalokkal, hagyományőrző műsorokkal, a sátorban finom ételekkel, italokkal várjuk 
az érdeklődőket. Az őszhöz kapcsolódóan az ügyeskezűek madárijesztő készítő versenyen és 
tökfaragó versenyen mérhetik össze tudásukat. A népviseletbe öltözött nevezők közül megválasztjuk 
a „Szüret Szépét” és a „Muslinca Királyt.
A gyerekek kézműves foglakozásokon, népi játékokban vehetnek 
részt. Az este fergeteges, hajnalig tartó báli mulatsággal zárul.

Információ: „Futóhomok” Ifjúsági Egyesület 
Telefon: 70/453-7804
E-mail: toth.m.mariann@gmail.com

Nagyobb rendezvényeink részletesen
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A Kurultaj
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Bugac Puszta Kft.

Garantált program május 1 – szept. 30.

11.00 Érkezés a Bugaci Karikás Csárdához
11.15 Kocsikázás a pusztában, Pásztormúzeum, istálló
12.15 Csikósbemutató
12.45 Visszakocsikázás a Karikás csárdához
13.00 Ebédelési lehetőség a Karikás csárdában

Guaranteed programme 1st May – 30th Sept.

11.00 Programme starts at Bugaci Karikas Csarda
11.15 Horse-carriage tour, Shepherd's Museum, stables

12.15 Horse-show
12.45 Back to the Csarda by horse-carriages

13.00 Lunch in the Csarda (optional)

Garantiertes Programm 1. Mai – 30. Sept.

11.00 Ankunft in der Bugaci Karikas Csarda
11.15 Kutschenfahrt, Hirtenmuseum, Stallungen
12.15 Pferdevorführung
12.45 Kutschenfahrt zurück zur Csarda
13.00 Mittagessen in der Csarda (fakultativ)

Üdülőtanyák és kemping Bugacpusztán
Töltsön el egy kellemes hétvégét pusztai környezetben, a nemzeti park területén. Üdülőházaink őrzik 
a népi építészet hagyományait. Kétágyas fürdőszobás szobákkal, és garázzsal rendelkeznek. 
Félpanziót a Karikás csárdában biztosítunk. Árnyas kempingünkben zuhanyozó, elektromos áram 
áll vendégeink rendelkezésére.

Bungalows & Camping in Bugacpuszta
Verbringen Sie eine angenehme Wochenende in der Puszta auf dem Gebiet des Nationalparks. 
Unsere Bauernhäuser bewahren die Traditionen die Volksbaukunst. Das Haus verfügt über 
Zweibettzimmer mit Badezimmer und Garage. In unserem schattigen Camping steht Dusche, Strom 
zu Ihrer Verfügung.
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Bugaci Karikás Csárda és Bogáncs Rendezvényház

A csárda közvetlenül a Kiskunsági Nemzeti Park bugaci főbejáratánál található. Kun Péter, 

mesterszakács különösen nagy hangsúlyt fektet a magyaros ízek megőrzésére.

Az étlapon megtalálható a bográcsgulyás, a pusztapörkölt és más hagyományos ételek. 150 

fős csárdánkkal és 250 fős Bogáncs rendezvényházunkkal állunk rendelkezésükre esküvők, 

céges találkozók, grill-partyk lebonyolításában.

Bugaci Karikás Csárda (Restaurant)  und  Bogáncs Veranstaltungshaus

Die Csarda befindet sich direkt am Haupteingang des Nationalparks Kiskunsag in Bugac. 

Unser Chefkoch, Peter Kun liegt großen Wert auf die Bewahrung des ungarischen 

Geschmack Gulaschsuppe, Pusztapörkölt und andere traditionelle Speise sind auf der 

Speisekarte zu finden. Wir stehen zu Ihrer Verfügung mit unserer Csarda für 150 Gäste und 

mit unserem Bogáncs Veranstaltunghaus für 250 Gäste für Hochzeiten, Vertriebstagungen 

und Grill-partys.

Bugaci Karikás Csárda ( Restaurant )  and Bogancs Event House

The restaurant is situated directly at the main entrance ofNational Park of Kiskunsag. Our 

chief cook, Peter Kun attachesgreat importance to bear Hungarian taste considering the 

modern

healthy kitchen. Goulash soup, Puszta stew and other traditional dishes are to be found on 

the menu. Our restaurant for 150 and our Bogáncs Event House for 250 guests are available 

for wedding parties, meetings and grill-parties.

Bugac Puszta Kft.

12



Vendéglátás, szálláshelyek

Lótusz Vendégház Napsugár Vendégház
Cím: 6114. Bugac, Félegyházi u. 42. Cím: 6114 Bugac, Régi Templom u. 3.
Telefon: +36/30/364-95-19 Telefon: 06-76/372-865; 06/20/550-15-83
E-mail: lotusz108@citromail.hu E-mail: ani.almasi@gmail.com

Muskátli Vendégház Szemerédy Ferencné
Cím: 6114 Bugac, Rákóczi u. 4. Cím: 611 Bugac, Alkotmány u. 4/A
Telefon: +36/30/999-22-66 Telefon: +36/76/372-620

Seregély Vendégház Csernik Ház
Cím: 6114 Bugac, Nyár u. 2. Cím: 6114 Bugac, Béke utca 37.
Telefon: +36/76/362-102, +36/70/453-69-87 Telefonszám: 76/372-506
Honlap: szallasinfo.info
E-mail: seregelyjanos@t-online.hu Cinege vendégház

Cím: Bugacmonostor, Felsőmonostor 465
Telefon: 06/30 434 2722

Lovas Vendéglő

Kiváló konyhával, kedves kiszolgálással várunk minden kedves bugaci 
és Bugacra látogató vendéget. A község centrumában található 
vendéglőnk alkalmas fogadások, baráti találkozók, születésnapok 
megrendezésére is.

Cím: Bugac, Szabadság tér 4/b/1.
Telefon: 70/453-6943
Honlap: www.lovasvendeglo.hu

Helyi termékek: Bugaci Piaccsarnok

Minden szerdán és szombaton kora reggeltől a déli órákig a 
helyi és térségbeli termelők  várják a vásárlókat, a 
csarnokban hétfőtől szombatig nyitva tartó hentesüzlet is 
található. 
Bugac, Szabadság tér (a Művelődési Ház mögött)

Szálláshelyek Bugacon

Vendéglátás és helyi termékek Bugacon
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Vendéglátás, szálláshelyek

Gál Tanya KEFAG Zrt. - Bucka Szálló
Cím: 6114 Bugac, Felsőmonostor 545.Cím: 6114 Bugac, Nagybugac 144.
Telefon: 76/575-500; Fax: 76/372-603Telefon: +36/30/239-50-85
Honlap: www.kefag.huHonlap: www.galtanya.hu
E-mail: fodorm@kefag.huE-mail: galtanya@galtanya.hu

KEFAG Zrt. - Bugac VadászházPanka Puszta
Cím: 6114 Bugac, Felsőmonostor 545.Cím: 6114 Bugac, Nagybugac 169.
Telefon: 76/575-520; Fax: 76/372-603Telefon: +36/30/583-39-23
Honlap: www.kefag.huHonlap: www.pankapuszta.hu
E-mail: fodorm@kefag.huE-mail: info@pankapuszta.hu

Bugaci CsárdaGarzó tanya
Cím: 6114 Bugac, Nagybugac 65.Cím: 6114 Bugac, Felsőmonostor 550.
Telefon: +36/76/372-522Telefonszám: 76/575-482
Honlap: www.bugacicsarda.huEmail: ori550@t-online.hu
E-mail: info@bugacicsarda.hu

Varga Pálné
Gedeon Tanya PanzióCím: 6114 Bugac, Kossuth Lajos u. 4.
Cím: 6078 Jakabszállás II. kerület 150.Telefon: +36/70/453-82-65
Telefonszám: +36/76/722-800E-mail: erzsebet0705@freemail.hu
Honlap: www.gedeonfarm.com
Email: info@gedeonfarm.com

Bugac Puszta Kft. 
Cím: H-6114, Bugac, Nagybugac 135.
Telefon: +36/76/575-112 vagy -113
Honlap: www.bugacpuszta.hu
E-mail: info@bugacpuszta.hu

Pihenés, gasztronómia a bugaci Pusztán
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Nyomdai munkák: Tóth Papír Kft., 6100 Kiskunfélegyháza, Deák F. u. 6.
www.tothpapir.hu  -  info@tothpapir.hu  -  76/655-477  -  30/249-16-55

Civil szervezeteink:

Abonyi Imre Fogathajtó és Lovassport Egyesület Elnök: Szabó László 76/575-100
Nagycsaládosok Bugaci Egyesülete Elnök: Antalné Balogh Orsolya 70/453-95-54
Bugaci Nyugdíjasklub, Nyugdíjasklub néptánccsop. Vezető: Szemerédy Ferencné 76/372-620
Bugaci Sportegyesület Elnök: Kovács György 20/569-27-09
„Futóhomok“ Ifj. Egyesület, Bugaci Tanyaszínház Elnök: Tóth Mariann 70/453-78-04
Kálmán Lajos Népdalkör és Citerazenekar Vezető: Herbály Jánosné 76/372-651
Bugaci Polgárőr Egyesület Elnök: Petrovics István 70/452-52-78
Bugaci Önkéntes Tűzoltó Egyesület Elnök: Kósa István 30/437-5659

Ahová kérdéseivel fordulhat, és ahol mindig szívesen fogadják az Ön érdeklődését:

Polgármesteri Hivatal Rigó József ÁMK Művelődési Ház
Címe: 6114 Bugac, Béke u. 10. Címe: 6114 Bugac, Béke utca 27.
Telefon: 76/575-100 Telefon: 76/575-497
E-mail: plhivatal@bugac.hu E-mail: muvhazbugac@gmail.com

Ajánljuk figyelmébe a településünk honlapját www.bugac.hu, ahol valamennyi fenti információról bővebben 
kap felvilágosítást. Szállás lehetőségekről, fontosabb elérhetőségekről, aktuális történésekről is naprakészen 
tájékozódhat. Aktuális rendezvényeink részletes programjait megtalálja honlapunkon!

 eMagyarország Pont a Művelődési Házban és a Könyvtárban
Megközelíthetőség: az M5-ös autópályán, Kiskunfélegyháza Centrum kijárattól 13 km
GPS koordináta: N46.68566 E19.67488
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