
TISZTELT BUGACI ÉS BUGACPUSZTAHÁZI 

LAKOSOK! 

Iskolahírek- aktuális 

Intézményünkben a 

Nyolcadikosok ballagása: 2014. június 14-én 10 óra 

  Kiskun Alapfokú Művészeti Iskola évzárója: 

június 17-én 17 óra 

 TANÉVZÁRÓ ünnepély június 20-án 17 óra  

Minden kedves diákunknak legyen szép nyara, pihentető 

vakációja! 

                          Ballagó diákjainknak sok sikert,  

  eredményes középiskolás éveket kívánunk!                             

                                                 Iskolavezetés 

 

FIGYELEM! 

Közeledik a Falunap, melynek programját 

hírlevelünkben, plakátokon, honlapunkon is olvashatják. 

Ha kérdésük van a rendezvénnyel kapcsolatban, a 

Polgármesteri Hivatalban és a Művelődési Házban is 

választ kaphatnak rá. A falunapi forgatag miatt a falu 

központjában egyes utcarészeket lezárunk. A nap 

folyamán a buszok és a teherautók terelő úton tudják 

kikerülni a lezárt utcákat, a személyautósok pedig 

fokozott figyelemmel kell, hogy legyenek. A falunapi 

programok - a szokásos rendben - néhány változást 

okoznak, melyekkel kapcsolatban köszönjük a türelmet 

és a megértést. Bízunk abban, hogy programjainkon 

minden korosztály megtalálja majd az érdeklődésének 

megfelelőt. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a 

2014-es Bugaci Falunapra!               Rendezők 

2014. augusztus 8. és 10. 
A Magyar Turán Alapítvány által életre hívott Magyar Turán 

Szövetség 2014-ben, augusztus 8. és 10. között rendezi meg a 

Kurultaj Magyar Törzsi Gyűlés ünnepét Bugacon, amely a 

Kárpát-medence legnagyobb hagyományőrző ünnepe, és 

egyben a hun és türk tudatú népek legnagyobb találkozója. 

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 
2014. június                 

 

 

 

TUDJA-E, HOGY?....... 
   Önkormányzataink a szociális nyári gyermek- 

étkeztetés  céljából  2014. évben benyújtott   

igénylés alapján 774.400,-Ft támogatást nyert 40 

gyermek 44 napon keresztül ingyenes étkezésben 

részesül. 

 A „Társadalmi felelősségvállalás a 

modernkori veszélyekkel szemben Bugacon” című 

pályázati program júniusban indul. Célja, hogy a 

bugaci gyermekek, fiatalok és szülők számára olyan 

szervezett, újszerű és célzott prevenciós programok 

valósuljanak meg, amik a családok azon képességeit 

fejlesztik, melyekkel az információs társadalomban 

jelentkező modernizációs veszélyek 

(internetfüggőség) felismerésére és kivédésére 

válhatnak alkalmassá. További információkkal várjuk 

az érdeklődőket a Falunapon, a Bűnmegelőzési 

sátornál! 

 Önkormányzatunk "Bűnmegelőzési program 

Bugacon”  című TÁMOP-5.6.1. B-12/2-2012-0088 

azonosítószámú pályázatának célja: a bűnmegelőzés 

szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy a 

bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- 

és fiatalkorúak segítése a bugaci általános iskolás 

diákok körében. A pályázat keretében, június 5-én a 

Környezetvédelmi Világnap alkalmából a bugaci 

általános iskolás gyerekek közel 15 zsák szemetet 

gyűjtöttek össze a parkban, a főutcán, az iskola, a 

templom, piaccsarnok, Művelődési Ház, a sport és a 

KRESZ-pálya környékén, és az Orgoványi utcában. 

Június 12-én önkéntességet erősítő, karitatív 

programelem keretében az Idősek Napközi Otthonának 

kertjét szépítették, virágosították a gyerekek. A 

"Bűnmegelőzési program Bugacon” pályázat során 

az elmúlt tanévben 132 órányi ingyenes foglalkozáson, 

szakkörön, 14 alkalommal egyedi programokban 

vehettek részt ingyenesen a bugaci általános iskola 

diákjai, valamint nagy létszámban van lehetőségük 

egyhetes, ingyenes balatoni táborozásra július közepén. 

A gyermek korosztállyal dolgozó felnőttek számára 

pedig több mint 200 órányi továbbképzés, tréning 

került megszervezésre a projekt során. 
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