
KEDVES 

BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 

 

 

Bács-Kiskun megye egyik legjobb középkori 

lelőhelye Bugacon 

FELHÍVÁS 
Minden kedves bugaci lakosnak, civil 

szervezetnek! 
 

Bizonyára már sokan hallották a hírt, hogy Rosta 

Szabolcs, a megyei múzeumok igazgatójának vezetésével 

újra régészek dolgoznak falunk mellett. 

A feltárandó bencés kolostor, az egykori 

Pétermonostoron állt, és a tatárjáráskor pusztult el. A 

monostor 1219-ben szerepel írásos dokumentumban 

először. Feltárására uniós pályázati projekt keretében 

kerül sor. 

A megyei múzeumi szervezet és önkormányzatunk a 

feltárási munkák befejezése után egy látogatható 

emlékkert kialakítását tervezi. 

Ahhoz, hogy a kolostorromból minél több napvilágra 

kerüljön, és látogatható legyen, igen nagy mennyiségű 

kézi erőre van szükségük a régészeknek. 

Ebben a felhívásban szeretnénk ehhez az Önök 

segítségét kérni: 

Aki ennek az izgalmas és szép célnak az érdekében 

szívesen áldozna szabadidejéből és hajlandó ásót és 

lapátot a kezébe venni, kérjük, az alábbi 

telefonszámon jelentkezzen: 

06/70 453 78 04 Tóth Marianna 

 

A régészeti ásatáson hétfőtől péntekig, 8-16 óráig 

dolgoznak a régészek. A munka fizikai jellegéből 

adódóan felnőtt segítőket keresünk, naponta akár 4-5 

embert.  Civil szervezeteink, sportegyesületeink 

segítségét is kérjük. 

  

ÁÁLLLLÁÁSSLLEEHHEETTŐŐSSÉÉGG……  
 

A piaccsarnokban hamarosan megnyíló 

hentesboltba hentest, a mellette lévő 

melegkonyhás büfébe tapasztalattal rendelkező 

munkaerőt keresek. 

Érd.: Kovács Zoltán vállalkozó 

Izsák, Petőfi u. 2. 

06/30/570-9668 

….. 

 

„ Udvaros és éjjeliőr állás betöltésére keres 

munkavállalókat a Bugac Puszta Kft. 

Elsősorban Start kártyával rendelkezők ill. 

csökkent munkaképességűek jelentkezését 

várjuk.  

Érd: 06-76/575-112 (munkaidőben). „ 

 

Polgármesteri Hírlevél 

Bugac Nagyközség Polgármesteri 

Hivatala 

6114 Bugac, Béke u. 10. 
Tel.: 76/575-100,  575-106 

 

 

 

 

 

Felelős kiadó: Szabó László 

Készült: 1400 pld-ban 

2012. április 
 

 
     2012. április 28. 
           szombat 

 

A Rigó József Általános Művelődési Központ 

szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

2012. április 28-án, szombaton délután 3 órakor 

kezdődő Hétszínvirág elnevezésű programjára a 

Művelődési Házba, ahol a bugaci óvodás és 

iskolás gyermekek mutatják be sokoldalú 

tehetségüket! A műsort idén is kiállítás kíséri a 

bugaci gyermekek alkotásaiból. 

Várunk mindenkit szeretettel! 
 

 

TTAAVVAASSZZII  JJÓÓTTÉÉKKOONNYYSSÁÁGGII  BBOOLLHHAAPPIIAACC  

AA  MMŰŰVVEELLŐŐDDÉÉSSII  HHÁÁZZBBAANN!!  

  

2012. május 12-én, 8-13 óráig jótékonysági 

bolhapiacot rendez a Németajkúak Bugaci 

Törzsasztala a bugaci Művelődési Házban. A 

Törzsasztal tagjai a befolyt teljes összeget ismét 

az Általános Iskolának ajánlják fel. 
 

Várjuk Önt is szeretettel a Bolhapiacra 
 

 

TTUUDDJJAA--EE,,  HHOOGGYY……..  

 A területalapú támogatás iránti kérelmek 

beadásának határideje 2012. május 15-e. A munka 

elkezdődött. Ezzel egy időben kell több más támogatást is 

igényelni, mint pl. az erdős jogcímek, AKG, kedvezőtlen 

adottságú vagy natura területek után járó támogatások. 

Szükség esetén keressék a Falugazdászt! 
 Alsómonostoron május 12.-én /szombaton/ 

kerül megrendezésre a hagyományos nyárköszöntő 

Családi Nap. /Figyelje tájékoztatásunkat a részletes 

programokról/ 

 A bugaci lovas pályán május 19.-én kerül 

megrendezésre a VI. Abonyi Imre Hajtófesztivál. 

/Figyelje tájékoztatásunkat a részletes programokról/ 
 

Adó 1%-a 
A Bugaci „Futóhomok” Ifjúsági Egyesület részéről 

kérjük az adófizetőket, hogy támogassák az Egyesületet 

adójuk 1 %-nak felajánlásával.  

Adószámunk: 18353994-1-03 

 
Kérjük az adózókat, hogy személyi jövedelmadójuk 1%-

val a Nagycsaládosok Egyesületét támogatni 

szíveskedjenek. 

Adószám: 18349898-1-03 

 

 

XVIII. évf. 3. sz. 



 


