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SOK SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK 

VALAMENNYI KEDVES NŐ OLVASÓNKAT 

NŐNAP ALKALMÁBÓL! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polgármesteri  Hírlevél 
Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 

6114.  Bugac, Béke u. 10. 

Tel.: 76/575-100,  575-106. 

Felelős kiadó: Szabó László 
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Jelentkezzen térítésmentes alapfokú 

informatikai képzésre! 
 

35 óra alatt elsajátíthatja a számítógép, tablet, okostelefon 

használatához szükséges alapvető tudást. 

A képzésen mindenki részt vehet, aki 

- 16-65  év közötti,  

- nincs tanulói/hallgatói jogviszonya, 

- nem igazodik el a digitális világban, s úgy érzi emiatt sok 

mindenből kimarad, 

- könnyebben szeretne munkát találni, 

- megtanulná használni az okos eszközöket,  

- otthonról szeretné intézni hivatalos dolgait, 

- munkájához szükséges a számítógép alapszíntű használata, 

vagy csak szeretné a családdal, ismerősökkel az Interneten 

keresztül is tartani a kapcsolatot. 

Bővebb tájékoztatás, jelentkezés: 
 

Burján Mária mentornál 

Személyesen: Rigó József ÁMK könyvtára   Bugac,  

                       Béke u. 15. Telefonon:  06/30/6479573 

 

XXIII. évf. 2. sz. 



FIGYELEM! 

2017. március 24-25.-n kerül megrendezésre a Nyílt Terep-

Rally Országos Bajnokság I., valamint a CEZ Trófea Kupa I. 

futama, a  

DUNA ASZFALT KUPA BUGAC 

Bugac, Bugacpusztaháza, Jakabszállás, Fülöpjakab, Szank, 

Bócsa, Móricgát települések külterületi földútjain. 

Ezen települések aszfalt és külterületi földútjain időszakos 

korlátozások, lezárások lesznek a verseny ideje alatt.  

Várható korlátozások: 

2017. március 25.-n 08.00 – 18.00 óráig 

A kijelölt nézői pontokról folyamatosan tájékoztatjuk az 

érdeklődőket! www.facebook.com/DunaAszfaltKupaBugac 

Tisztelettel kérem a helyi gazdákat és lakosokat, hogy segítség 

a rendezők munkáját a verseny sikeres lebonyolítása 

érdekében!                                                                                                                                                

Szabó László          

TILOS AZ ERDŐKBEN TŰZET GYÚJTANI! 
 

A földművelésügyi miniszter 2017. március 3-án átmeneti időre, 

általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el az erdőkben. Magyarország 

erdeiben számos helyen fokozott tűzveszély alakult ki az erősödő 

nappali felmelegedés, valamint a szeles és csapadékmentes 

időjárásnak köszönhetően, ezért a földművelésügyi miniszter az 

erdőkre és fásításokra, valamint az erdők és fásítások határától 

számított kétszáz méteren belüli területre, 2017. március 3-tól 

átmeneti időszakra vonatkozóan általános tűzgyújtási tilalmat 

rendelt el. Mától tilos a tűzgyújtás a felsorolt területeken a kijelölt 

tűzrakó helyeken is, valamint a közút- és vasút menti fásításokban, 

beleértve parlag és gazégetést is. 

A Földművelésügyi Minisztérium arra kéri az erdőben kirándulókat, 

a mezőgazdasági területeken dolgozókat, valamint a közúton és 

vasúton utazókat, hogy az erdőtüzek megelőzése érdekében járjanak 

el körültekintően, égő cigarettát ne dobjanak el, azt minden esetben 

oltsák el. Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, erdővédelmi 

bírsággal sújtható. 

Az elrendelt tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes. Az aktuális 

tűzgyújtási tilalmakról valamint az erdőtűz megelőzéssel 

kapcsolatos hasznos tudnivalókról az www.erdotuz.hu oldalon is 

lehet tájékozódni. 
 

 

BUGACIAK A MOHÁCSI BUSÓJÁRÁSON 
 

Február 26-án reggel 7 órakor 51 fővel indultunk Mohácsra, hogy 

mi is részesei legyünk az ország egyik legnagyobb, leghíresebb, 

télűző, tavaszköszöntő fesztiváljának. 10 óra körül érkeztünk meg 

Mohácsra.  A vásárosok éppen kipakoltak, sátraiknak se végük, se 

hosszuk. A programok is még alig kezdődtek meg, már mindenhol 

szólt a zene, a busók pedig, akikbe bele-belebotlottunk, hangos 

kiáltozással, kerepeléssel, zajongással gyülekeztek a nagy napra. 

Mire feleszméltünk, dél tájékában, már akkora volt a tömeg, hogy 

egy tűt sem nagyon lehetett volna leejteni. Amerre néztünk borzas 

állatbőrbe öltözött, maszkot viselő embereket, álarcosokat, 

maskarásokat, szép viseletbe öltözött lányokat, úgynevezett ’szép 

busókat’ láttunk. A programok között a leglátványosabbak, busók 

átkelése a Dunán, a felvonulás, a kimúlt telet jelképező fakoporsó 

vízre bocsátása, valamint a hatalmas máglya elégetése volt.  

A busójárás az emberiség szellemi kulturális örökségeinek 

UNESCO-listáján 2009 óta szerepel, és 2012 óta hungarikumnak 

számít. Nem hiába, hisz több mint 80 ezer látogatót vonz, csak 

vasárnap, számlálásom szerint, legalább 15 helyszínen, több mint 30 

programmal vártak bennünket, látogatókat. 

–Hogy elfáradtunk-e? Elfáradtunk! 

–Hogy jól éreztük-e magunkat? Jövőre újra megyünk!  

                                                          Borics Krisztina 
 

 

ÁLLÁSHIRDETÉS 

A Rigó József Általános Művelődési Központ  a 

"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Rigó József ÁMK 

Konyhai kisegítő munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.  

A foglalkoztatás jellege:  teljes munkaidő.  

A munkavégzés helye:  Bugac, Szabadság tér 15., Rigó 

József ÁMK Főzőkonyha.  

A felvételi elvárások:  büntetlen előélet, egészségügyi 

alkalmasság, precíz, önálló munkavégzés.  

Előnyt jelent szakács tanfolyam elvégzésére való hajlandóság, 

valamint konyhai kisegítő munkakörben szerzett tapasztalat. 

Bérezés:  a közalkalmazotti bértábla szerint. 

Pályázathoz benyújtandó: önéletrajz, szakmai végzettséget 

igazoló bizonyítvány. 

A munkakezdés várható ideje:  2017. május 02. 

Jelentkezési határidő:   2017. március 31. 

Bővebb felvilágosítás, valamint jelentkezés Endre Edit 

Intézményvezetőnél személyesen vagy a 06 70 984 9835-ös 

telefonszámon. 

****** 
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