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Tisztelt Bácsbokodiak!
A most életre hívott
Bácsbokodi Hírek c. lappal
célunk, hogy folyamatosan tájékoztassuk Önöket
a településen történtekről,
a testület munkájáról, a
meghozott önkormányzati
döntésekről.
A lap negyedévente megtalálható lesz minden postaládában, illetve letölthető

lesz településünk honlapjáról (www.bacsbokod.hu).
Kezdeményezésünk remélhetőleg pozitív visszhangra talál, és hozzájárul
ahhoz, hogy erősödjön a
képviselő-testület és a lakosság közti együttműködés.
Tisztelettel:
Kovács László
polgármester

Élelmiszercsomag a rászorulóknak
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete a hátrányos helyzetű és rászorult bácsbokodi lakosoknak élelmiszercsomagot adott karácsonykor 103.500
Ft összértékben.
Reméljük, hogy ezen családok számára a nehéz mindennapok mellet hozzá tudtunk járulni az ünnepi hangulathoz.

Megkezdték munkájukat
az állandó bizottságok
Bácsbokod Nagyközség
Önkormányzatának képviselő-testülete három állandó bizottság felállítása
mellett döntött.
Pénzügyi bizottság
Harsányi Gábor (elnök),
Ürge Sándorné (képviselő
tag), Szabó Zoltán (képviselő tag), Michler Ferencné
(külsős tag), Salamon Ágnes (külsős tag)
Sport és kulturális
bizottság
Szöllősi Viktor (elnök),
Aladics László (képviselő
tag), Szabó Zoltán (képviselő tag), Bátori István

(külsős tag), Sereg Róbert
(külsős tag)
Településfejlesztési
és
környezetvédelmi bizottság
Szabó Zoltán (elnök),
Aladics László (képviselő tag), Harsányi Gábor
(képviselő tag), Deák Viktor (külsős tag), Kollár János (külsős tag)
A bizottságok munkájában – a megalapozott
döntések meghozatala érdekében – a későbbiekben
külső helyi szakértők is
helyet kapnak.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Felálltak az új képviselő-testületek

A 2010. évi helyhatósági választások
eredményeként a testületek összetétele:
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának
képviselő-testülete:
Kovács László polgármester (837 érvényes szavazattal)
Szöllősi Viktor képviselő (719 érvényes szavazattal)
Ürge Sándorné képviselő (560 érvényes szavazattal)
Harsányi Zsolt képviselő (440 érvényes szavazattal)
Aladics László képviselő (405 érvényes szavazattal)
Szabó Zoltán képviselő (403 érvényes szavazattal)
Harsányi Gábor képviselő (390 érvényes szavazattal)
A testület a 2010. október 14-én megtartott alakuló ülésén
Harsányi Zsoltot választotta meg alpolgármesternek.
Német Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete:
Etsberger Mária (77 érvényes szavazattal)
Szauter Anna (75 érvényes szavazattal)
Szabó István Jánosné (70 érvényes szavazattal)
Salamon Ágnes (60 érvényes szavazattal)
A képviselő-testület az alakuló ülésen Etsberger Máriát elnöknek, Salamon Ágnest alelnöknek választotta.
Horvát kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete:
Jágity Borbála (46 érvényes szavazattal)
Michler Ferencné (45 érvényes szavazattal)
Szabó Istvánné (42 érvényes szavazattal)
Velesz János (32 érvényes szavazattal)
A képviselő-testület az alakuló ülésen Szabó Istvánnét elnöknek, Michler Ferencnét alelnöknek választotta.
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Polgármesteri fogadóóra
és testületi elérhetőségek
Kovács László polgármester minden kedden 13-17
óráig, valamint minden pénteken 8-12 óráig tart fogadóórát a polgármesteri hivatalban.
Kérjük a megadott fogadóórák figyelembevételét!
A képviselő-testület tagjainak telefonos elérhetőségei:
Aladics László 0630/633-77-74
Harsányi Gábor 0630/445-05-34
Harsányi Zsolt 0630/205-18-74
Szabó Zoltán 0630/527-54-92
Szöllősi Viktor 0630/590-05-21
Ürge Sándorné 0620/216-56-74

Testvértelepülési
hírek
A
képviselő-testület
már az alakuló ülésén kiemelt célként fogalmazta
meg a testvér-településeinkkel történő kapcsolatfelvételt.
Ezzel is jelezni kívántuk, hogy fontos
számunkra a kialakult
testvér-települési kapcsolatok fenntartása és ápolása a kultúra, a művészetek, az iskola, a sport és a
gazdaság terén egyaránt,
továbbá a fiatalok cserelátogatásának megvalósítása.
Pozitív esemény, hogy
a walzbachtaliak megelőztek bennünket, tehát
a választást követően az
első levelet ők küldték
meg részünkre, amelyet
nem sokkal követett a mi
válaszunk.
Szerencsés
történés
továbbá, hogy 2010. végén kiírásra került a Magyarország-Szerbia IPA
Határon Átnyúló Együttműködési Programra pályázata.
Ennek keretében szerb
testvértelepülésünkkel,
Nemesmiliticcsel közös
pályázatot nyújtottunk be
mintegy 30 millió forint
összegű támogatásra.
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Temetői munkálatok

A helyi temetőben 5 db
gesztenyefa kivágását, valamint a gesztenyefák száraz
ágainak nyesését rendelte
meg a képviselő-testülete az
Erdőmester Szövetkezettől.
A munkálatokat az élet
és testi épség, valamint az
önkormányzati-, és magán
vagyon (sírok) védelme tette szükségessé.
Mivel a fák védetté vannak nyilvánítva, a márciusban végzett munkálatokat a
Bácsbokodi Kommunális és
Szolgáltató Kft-t felügyelte.

Felülvizsgáltuk az önkormányzati
földek bérleti szerződéseit
Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi
szántó ingatlanok bérleti
díja mintegy tíz éve nem
lett felülvizsgálva.
A testület úgy döntött,
hogy az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi
szántó ingatlanok éves bérle-

ti díját hektáronként - 2011.
január 1-jétől - 35 000 Ft-ban
határozza meg.
Ennek megfelelően a
bérleti szerződések újrakötése folyamatosan zajlik az
önkormányzat és a bérlők
között.

Fejfák helyezhetők át a Kegyeleti Parkba
A képviselő-testület döntése értelmében bármely
lakos kezdeményezheti a
polgármesteri hivatalban a
megváltásra nem kerülő sírhely esetén a fejfa Kegyeleti
Parkba történő áthelyezését.
A fejfák áthelyezésének
költsége 12.000 Ft + ÁFA,
amely tartalmazza az áthelyezéssel és az azt követő gondozással összefüggő
összes költséget. Az áthelyezés költsége antik fejfák
esetén elengedhető.
A Polgármesteri Hivatal
ügyintézője a kérelmet nyilvántartása veszi, és legalább
5 db érintett fejfa megléte
esetén jelzéssel él a polgármester felé.
A polgármester összehívja a Jóváhagyó Bizottságot, melynek tagjai: a polgármester, a jegyző, a helyi
plébános, a német és horvát
kisebbségi önkormányzat-

ok 1-1 delegált tagja.
A bizottság szemle keretében egyszerű szótöbbség
mellett dönt a fejfák áthelyezésének jóváhagyásáról
vagy elutasításáról, továbbá
antik fejfa esetén az áthelyezési költség elengedéséről.
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
Áthelyezési költség esetén a kérelmező a befizetést
a Polgármesteri Hivatal házipénztárában teljesítheti,
az áthelyezési munkálatok
csak ezt követően kezdhetők meg.

Felosztottuk a település utcáit a képviselők között
Bácsbokod Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött,
hogy a település utcáit a
képviselők között az alábbiak szerint osztja fel:
Aladics László: Kossuth
Lajos utca, Petőfi utca északi fele, Hunyadi utca;
Harsányi Gábor: Várártér sor, Virág utca,
Felsőszentiváni út, Ménes
utca, József Attila utca, Tóth
Kálmán utca, Hősök tere,

Jókai utca, Csávolyi út;
Harsányi Zsolt: Honvéd
utca, Mátyás király utca,
Petőfi utca déli fele, Radnóti utca;
Szabó Zoltán: Aradi tér,
Szent László utca, Vasút
utca, Árpád utca, Borsódi
út, Budai-Nagy Antal utca,
Gr. Széchenyi István utca,
Szent István utca;
Szöllősi Viktor: Táncsics utca, Epreskert utca,
Szabadság utca, Szérűskert
utca, Ságvári utca, Temető

sor, Ady utca, Dózsa György
utca déli fele;
Ürge Sándorné: Dózsa
György utca északi fele,
Damjanich utca, Liget utca,
Rákóczi utca.
Az utcafelosztás célja a
felmerült lakossági problémák kezelhetőségének és a
problémamegoldás érdekében a döntések megfelelő
előkészítésének elősegítése,
valamint a polgármesteri
hivatal munkájának megkönnyítése.

Perben áll az önkormányzat
2010.
novemberében
előző polgármesterünk levélben fordult a képviselőtestülethez, melyben kérte,
hogy a megszűnt munkaviszonya után járó ki nem
vett szabadságait pénzben
fizessük meg részére november 20-ig.
A kért 119 nap, azaz az
utolsó 3 év összes szabadság megváltásának összege:
2.581.427 Ft, amely a járulékokkal együtt 3.278.412
Ft-ot teszi ki, ennyivel csökkenti a település kasszáját.
A levélből idézve:
„A fenti összeget a munkaviszony
megszűnésétől
számított 3 évre visszamenőleg kérem, mivel nem vettem
ki az elmúlt 6 évben egyetlen
nap szabadságot sem.”
(Megjegyzés: az igény
jogszabály alapján 3 évre
visszamenőleg érvényesít-

hető- a Szerk.)
Mivel testületünk a kérésnek nem tett eleget, így
Mészáros úr 2010. november 15-én keresetet adott be
a Kecskeméti Munkaügyi
Bírósághoz.
A vonatkozó törvény
értelmében a volt polgármester
megbízatásának
megszűnésekor
legalább
háromhavi illetményének
megfelelő mértékű végkielégítésre volt jogosult, amelyet kifizettünk a részére.
Ezen felül a munkaviszony
megszűnésekor jogosan került kifizetésre részére a 40
éves munkaviszony után
járó jubileumi jutalom. A
végkielégítés és a jubileumi
jutalom összege meghaladta a 3 millió forintot.
Tudjuk, hogy ezt olvasva
a legtöbb emberben felmerül a gondolat, hogy akkor

miért nem tartottuk vissza
az előző polgármester végkielégítését, vagy jubileumi jutalmát?
Azért mert sajnos a végkielégítést és a jubileumi jutalmat visszatartani, abból
levonni a törvény szerint
nem lehet, és mi nem szerettük volna a működésünket rögtön törvénytelenséggel kezdeni, még akkor
sem, ha erkölcsi érzékünk
mást mond.

Helyi adók Bácsbokodon
Bácsbokodon
jelenleg
képviselő-testület által bevezetett helyi adó nincs.
A helyben maradó adók
(pl.: gépjárműadó, iparűzési
adó) közül azonban jelentős
kintlévőségek halmozódtak
fel az évek alatt.
Valamennyi
adónem
esetében minden évben
értesítőket
kézbesítünk,
így a hátralékok valamenynyi érintett lakos számára
ismertek. A képviselő-testület már az előző években
is tett lépéseket az adóhátralékok, a késedelmi pótlékok, és egyéb önkormányzat felé fennálló tartozások
(pl.: temetési kölcsön, fiatalok lakáskölcsöne, bérleti
díjak, stb.) beszedése iránt,
azonban a fizetési hajlandóság nem emelkedett a felhívások hatására sem.
Mindezek után született
meg az a döntés, hogy a tar-

tozások behajtását az önkormányzat önálló bírósági
végrehajtásra adja át.
Ezért minden érintettet
kérünk, hogy – a költségek további növekedésének
megelőzése érdekében – az
önkormányzat felé fennálló
tartozásukat fizessék meg.

Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy adójuk 1 %-ával
a helyi egyesületeket, alapítványokat támogassák. A
támogatható civil szervezetek:

Mindent összevetve érzéseink hasonlóak a község
lakóinak többségével, hiszen
erkölcsi mutatónk igencsak
kileng az ügy miatt.
Be akartuk fejezni az
önkormányzat munkaügyi
perekben való részvételét,
de ezt egyelőre még rajtunk
kívülálló okok (személyek)
sajnos nem engedik.
Küzdeni kell, és küzdeni
is fogunk a falu pénzéért!

Bácsbokod Művelődésért Közhasznú Alapítvány
18362466-1-3
Polifon Községi Ifjúsági
Zenei Nevelés Alapítvány
18357204-1-03
Bácsbokod Oktatási Nevelési Alapítvány
18346596-1-03
Bácsbokodi Lövész Technikai és Szabadidősport
Egyesület 18363522-1-03

Támogatjuk a felsőoktatásban tanuló bácsbokodi fiatalokat
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete részt vesz a Bursa
Hungarica ösztöndíjpályázaton, melynek
keretében 2011. évben az alábbi diákokat
részesíti 3000 - 5000 Ft-ig terjedő ösztöndíjban:

Eszter, Brand Gellért, Bercsényi Enikő,
Hebők Vivien, Szili Bettina, Sümegi Roland, Milassin Brigitta, Balla Eszter, Kiss
Gábor, Szabó Zita, Baranyi Nikolett, Tóth
Enikő, Illés Kitti, Csémy Attila, Varga
Dániel, Varga Eszter, Horváth Norbert,
Horváth Roland, Góbor Péter, Góbor
evar
Zsuzsanna, Jung Boglárka, Sevarecz
Ágnes, Zádorii Eszter.

Nagy Katalin, Miklós Ivett, Miklós
Tamás, Drubits Katalin, Szeibert Enikő,
Akáczfai Anett, Faddi Fanni, Gyömrei
Ottília, Szűcs Gábor, Mészáros Nóra,
Erdősi Anita, Erdősi Norbert, Brand
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Belvízzel küzd a falu
A 2010-es év sajnos
egész Magyarországon a
belvízzel folytatott küzdelmekkel telt el. A havi
lehullott csapadék március
kivételével minden hónapban meghaladta a sokéves
átlagot. A Duna-Tisza közében háromszoros menynyiségeket regisztráltak, de
a déli részén négyszeres, sőt
ötszörös értékek is előfordultak. A rendkívüli esőzések miatt, 2010. november
táján már a talaj legfelső
rétegének nedvességtartalma 90-100 százalékos telítettségű volt.

Természetesen ez alól
Bácsbokod
Nagyközség
sem volt kivétel. A májusi
nagymennyiségű esőzések
miatt, az előző években elhanyagolt vagy csak részben tisztított belvízelvezető
árkok színültig megteltek.
Olyan házak pincéiben,
szuterénjeiben is megjelent a talajvíz, ahol előtte sosem volt. A település
legtöbb lakóépületében a
pincében található a kazán,
így sok helyen olyan magas
szintre emelkedett a talajvíz, hogy lehetetlenné vált
a házak fűtése. Emellett
vannak olyan mély fekvésű területek a községben,
amelyről természetes úton
nem folyik le a víz, vagy eddig is víz alatt álltak. Már
májusban lakóépületeket és
utakat – közöttük az 5501
számú, Baja és Bácsalmás
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városokat összekötő közlekedési utat is - veszélyeztette a belvíz.
Az önkormányzat és a
Bácsbokodi Kommunális
és Szolgáltató Kft. embereivel elkezdtük a belvíz árkok
vízteher alóli mentesítését.
A település főbb vízlevezető
árkai a Kígyós-csatornába
torkolnak. Első lépésben
a betorkolásnál szüntettük meg az akadályokat,
majd felfelé, folyásiránnyal
szemben távolítottunk el
mindent, ami a víz folyását
akadályozhatja.
A
belvízelvezető árkokat
forgó-kotró
munkagépünkkel mélyítettük,
majd kézi erővel
meg k ísérelt ü k
az eltömődött
átereszek tisztítását is. Sajnos a
munkálatok során sok legyűrűzött bejárót kellett felszednünk,
mivel ott már a gyűrűk sem
látszottak ki, akadályozva
ezzel a víz elfolyását. A helyi
tűzoltóság és a Kft. szivatytyúi közben folyamatosan
dolgoztak, hol a belvízelvezető árkok tisztításánál, hol
a lakosok házainál.
Lényegében év végéig
voltak belvízproblémáink,
de a következő nagy gond
novembertől kezdődött a
szélsőségesen sok csapadék
miatt. Bácsbokod Nagyközség közigazgatási területén
szükségessé vált az I. fokú
belvízvédelmi készültséget
elrendelése, mivel a település területén a folyamatos,
nagy mennyiségű esőzés
következtében jelentősen
megnőtt a belvízzel elöntött
területek nagysága, ami veszélyeztette a belterületi lakóépületeket, elsősorban a
régi építésű vályog épülete-

ket és a közlekedési utakat.
A védekezés során, amely a
település nagy részét érintette, több helyen munkagéppel
tehermentesítő
elvezető árkokat ástunk.
Folyamatosan mentek a
szivattyúink, kézi erővel
tisztítottuk az átereszeket.
A víz által veszélyeztetett
épületeket és melléképületeket homokzsákok lerakásával védtünk.
2010. december 6-án a
polgármester Bácsbokod
Nagyközség közigazgatási
területén II. fokú belvízvédelmi készültséget rendelt
el, mivel a folyamatos, nagy
mennyiségű esőzés miatt a Damjanich utcai házak kertjeiben olyan nagy
mennyiségű belvíz gyűlt
össze, amely már több melléképületet elöntve lakóépületeket veszélyeztetett.
Ezeket
homokzsákokkal
és folyamatos szivatytyúzással védtük, majd az
Alsó-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság szakemberei és

a Bácskai-Margittaszigeti
Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat munkagépei
segítségével összekötő árok
került kiásásra az összegyűlt víztömeg és a közeli
vízelvezető csatorna között.
E munkálatok nagymértékben hozzájárultak az
ott lévő ingatlanok védelméhez. 2010. december 11én a II. fokú belvízvédelmi
készültség megszüntetésre
került.
A 2010-es év azonban
felhívta a figyelmet a csapadékelvezető árkok folyamatos karbantartásának
fontosságára.
Az idei évben ennek
megfelelően kiemelt feladatunk a csapadékvíz-elvezető rendszer megfelelő
állapotba hozása. A munkálatokat a főgyűjtő vonalon
(Liget utca, Hunyadi utca,
Petőfi utca, Mátyás király
utca, Honvéd utca, Aradi
tér, Szabadság utca mögötti
„tejüzemi” csatorna, a település É-i, és ÉK-i oldalán
húzódó Vágóhídi csatorna)
kezdtük meg. Ennek keretében már megtörtént a
Vágóhídi és a „tejüzemi”
csatornák kitisztítása, valamint a központban lévő
fedett
csapadékelvezető
rendszer felbontása és új
elemekkel való kiépítése.
A főgyűjtő karbantartási
munkálatait követően folytatjuk a belvízvédelemmel
kapcsolatos feladatokat a
település többi utcájában is,
majd a feladat a kertek belvízmentesítésével záródik.

Kóbor ebek Bácsbokodon
A helyi rendőrök, a
kecskeméti Menhely Alapítvány és hatósági állatorvosok bevonásával sikerült
csak begyűjteni azokat a
kóbor ebeket településünkön, amelyek veszélyeztették a helyi lakosokat.

Többen keresték fel
a helyi jegyzőt a probléma megoldása érdekében, aki az érintett
ebtulajdonosokat a kutyák
elzárására szólította fel.
Az ügyben a helyi kábeltelevízión is felhívás lett
közzétéve. Mivel azonban
a felszólítások és felhívá-

sok
eredménytelennek
bizonyultak, így kénytelenek voltunk hatósági segítséget igénybe venni.
Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy kutyáját/
kutyáit mindenki köteles

a saját ingatlanán tartani, valamint a kötelező
védőoltásokkal beoltatni.
Amennyiben a jövőben
hasonló ügy miatt hatósági állatorvosok, valamint
állatmenhely bevonása
válik szükségessé, úgy a
költségeket az érintett lakosokra hárítjuk.

Beszámol
a Bácsbokodi ÖTE
A Bácsbokodi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet az idei
évben eddig 4 alkalommal riasztották káresethez. Ebből: 2 műszaki mentés-favágás, 1 műszaki mentés-vízszivattyúzás, és egy tűzoltás volt, valamint ezeken túl
1 tűzivíztározó ellenőrzést végeztek.
2011.02.20-án az Ö.T.E. taggyűlése Harsányi Zsoltot választotta meg elnökének.
Tavalyi évben kapott támogatásokat ezúton is köszönik.
Támogatóik: Bácsbokodi Nagyközség Önkormányzata: 400 000 Ft; Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.: 430 000 Ft.
Civil támogatóik: Dominics János (áramfejlesztő
ajándékozott az Ö.T.E.-nek), Jarmaczki János és Németh József 3 000 Ft-ot fizetett be az Ö.T.E. számlájára. Steiner István munkájával segítette az Ö.T.E. működését.
Az egyesület az idei évre is várja azon támogatók
jelentkezését, akik szívesen hozzájárulnának az egyesület fenntartásához.
Továbbá várják azok jelentkezését, akik kedvet és
elhívatottságot éreznek a tűzoltói tevékenység megismeréséhez és végzéséhez.
Jelentkezni lehet Kenyeres Sándor Ö.T.E. parancsnoknál. Tel.: 06-70/429-11-23

Illegális hulladéklerakás Bácsbokodon

Bácsbokodon ismét illegális hulladéklerakásra
használják egyesek a bajai
úti régi szemétlerakót.
A kötelező közszolgáltatás keretében valamenynyi ingatlan rendelkezik
hulladéktároló edényzettel,
továbbá a vaskúti hulladéklerakóba éves szinten valamennyi ingatlan esetében
díjmentesen leadható 750 kg
hulladék. Mindezek alapján
Bácsbokod közigazgatási

területén hulladékot lerakni szigorúan tilos!
Felhívjuk a figyelmet a
hu lladékgazdá lkodásról
szóló törvény 49. § (1) bekezdésére:
„Aki
tevékenységével vagy mulasztásával a
hulladékgazdálkodásra
vonatkozó előírások megsértésével a környezetet
veszélyezteti,
károsítja,
hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.”

Tűzoltás és Műszaki mentés esetén hívható telefonszámok: Bácsbokodi Önkéntes Tűzoltó Egyesület:
06-70/429-11-23
Baja Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság:
06-79/424-944
Tűzoltóság: 105
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ISKOLAI HÍREK

Tanévkezdés:
Az intézmény a 2010-2011-es tanévet egy megszépült
környezetben a Bácskai ÁMK tagintézményeként kezdte.
A Móra Ferenc Általános Iskola 10 tanulócsoportból
álló nyolc évfolyamos nemzetiségi német nyelvet oktató
általános iskola. A tanulóknak lehetőségük van már az első
osztálytól kezdődően heti öt órában német nyelvet tanulni.
Ennek keretében az adott nyelvhez kapcsolódó népismerettel, ill. szokásokkal is megismerkedhetnek.
Párhuzamos osztályokat már csak a második és a hetedik évfolyamon tudtak indítani ebben a tanévben, a többi
évfolyamon már csak egy osztály van. A tanuló és a pedagógus létszám folyamatosan csökken. Jelenleg 197 diák és
17 pedagógus kezdte el a tanévet.
Tehetséggondozás fontos az intézményben dolgozó pedagógusok számára.
Az oktatást igyekeznek úgy megszervezni, hogy a tehetséges diákoknak lehetősége legyen az adott tárgyból
tovább fejlődni. Egyes tantárgyakat – képességek szerinti
csoportbontásban oktatunk: németet 5. osztálytól, magyart és matematikát 8. osztálytól.
Ebben a tanévben a következő szakkörök közül lehetett
választani: német előkészítő, matematika felvételi előkészítő, vöröskeresztes szakkör, horvát szakkör, magyar felvételi előkészítő, angol szakkör, énekkar, német nemzetiségi
tánc.

Versenyek:
Az iskola pedagógusai törekednek arra, hogy tehetséges tanulóink tanulmányi versenyeken is megmérettessenek. A Bácskai ÁMK létrejötte óta szervez olyan versenyeket, amelyeken Katymár, Bácsborsód, Bácsbokod,
Felsőszentiván és Tataháza iskoláinak tanulói mérik össze
tudásukat. Ebben a tanévben a TÁMOP 3.4.3-08/2-20090118 „Tehetséggondozás a Bácskai ÁMK-ban” címmel sikerült az ÁMK-nak Európai Uniós forrásra is szert tenni. A
pályázatnak köszönhetően pedagógusok továbbképzésére,
tehetséges gyerekekkel való foglalkozásra és 15 ÁMK-n belüli verseny lebonyolítására kaptunk pluszforrást.
Ezeken a következő eredményeket érték el a tanulók:
Október végén Bácsbokodon került megrendezésre egy versmondó verseny:
1.-2. osztályosok között Tóth Kata I. helyezést ért el.
3.-4. osztályosok között Györe Petra III. helyezést ért el.
5.-6. osztályosok között Végh Bíborka I. és Bátyity Evelin
III. helyezést ért el.
7.-8. osztályosok között Markó Kitti I. és Lipták Írisz III.
helyezést ért el.
Novemberben a Katymáron szervezett könyvtári vetélkedőn
a Csernik Jenifer, Györe Petra, Tumbász Lilla és Ujvári
Csendike által alkotott csapat III. helyezést ért el.
Novemberben Bácsbokodon került megrendezésre az ÁMK
matematika verseny:
3. osztályosok között Brand Emese I. és Esses Erik II. helyezést ért el.
4. osztályosok között Kiss Barbara I. és Zámbó Réka III.
helyezést ért el.
5. osztályosok között Varga Dorina I., Szabó Ágnes II.,
Schnádenberger Enikő III. helyezést ért el.
6. osztályosok között Mátrai Anna I. és Dósai Zoltán II.
helyezést ért el.
7. osztályosok között Orcsik Elizabet II. helyezést ért el.
8. osztályosok között Kiss Sándor I. helyezést ért el.
Decemberben Katymáron népdaléneklési versenyt rendeztek:
Alsós kategóriában Busa Milán I. helyezést ért el.
Felsős kategóriában Farkas Erika I. helyezést ért el.
Decemberben Felsőszentivánon mesemondó versenyt rendeztek:
1.-2. osztályosok között Steiner Viktor II. helyezést ért el.
5.-6. osztályosok között Végh Bíborka II. helyezést ért el.
7.-8. osztályosok között Markó Kitti II. helyezést ért el.
Januárban Tataházán a Kék Bolygó környezetismereti vetélkedőn vettek részt az iskola diákjai, ahol az eddigiektől
eltérően10 környékbeli iskola csapatával mérték össze tudásukat és a középmezőnyben végeztek.
Az iskola mesemondói a Baján területi mesemondóversenyen is megmérettek:
3.-4. osztályosok között Kovács Boglárka II. helyezést ért
el.
5.-6. osztályosok között Végh Bíborka KÜLÖNDÍJBAN
részesült.
7.-8. osztályosok között Markó Kitti KÜLÖNDÍJBAN részesült.
Az iskola életéről a http://iskola.bacsbokod.hu oldalon szerezhet több információt.
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AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Beiktatták Bácsbokod új plébánosát
2011. január 9-én az
Árpád-házi Szent Erzsébet
templomban dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti
érsek ünnepi mise keretében iktatta be Bácsbokod új
plébánosát, Pata Gábort.
„A Krisztus-követés a
földi életben kezdődik, és az
üdvösségben válik teljessé.
Azt kívánom neked, hogy
itt a bácsbokodi és borsódi
hívek közösségében légy
Krisztus követe, járj követségében, mint jó pásztor. Én
imádkozom érted, te imádkozz értem és mindannyian
imádkozzunk egymásért” –
mondta a szentmisén Bábel
Balázs, miután a felhatalmazást jelképezve átadta az
új plébánosnak a templom,
valamint a tabernákulum
kulcsát.
A mise után a helyi egy-

házközség állófogadást tartott a plébánián.
Kovács László polgármester köszönetét fejezte ki
dr. Bábel Balázsnak, hogy
ünnepélyes keretek között
iktatta be Pata Gábort plébánossá. Továbbá kifejtette
örömét, hogy egy fiatal, agilis és rátermett plébánost
küldött a településre, majd
elmondta: véleménye szerint minden feltétel adott,
hogy az egyház és a helyi
önkormányzat összefogással végezhesse munkáját
Bácsbokodért, és az itt élő
emberekért.
Az érsek úr részére az
önkormányzat ajándékaként egy üveg gravírozott
bort (melyen a helyi általános iskola képe látható, és a
Bácsbokod felirat olvasha-

tó), egy kristálynyomással
készült üveg emléktáblát
(melyen egy 20. század eleji kép látható a bácsbokodi
templomról és a templomkertről), a 10. éve Bácsbokod
kulturális
életében
a
Bácsbokod Közművelődéséért Alapítvány c. könyvet,
Meizl Ferenc Bácsbokodi
Hangok c. zenei cd-jét, valamint Döme Ottó Az 1000
éves Bácsbokod története
című könyvét adta át.

Ezt követően gratulált
Bácsbokod új plébánosának. Neki is átadott egy
üveg bort, továbbá egy gravírozott üvegtáblát az alábbi felirattal:
„Azért vagyunk a világon,
hogy valahol otthon legyünk
benne” (Tamási Áron)
Mi már befogadtunk magunk közé. Reméljük, hogy
igaz otthonra találsz itt
Bácsbokodon.

AZ ÁRPÁD-HÁZI
SZENT ERZSÉBET PLÉBÁNIA
FELHÍVÁSA
TISZTELT BÁCSBOKODI LAKOSOK!
Amint önök számára is ismeretes, településünk egyik
legnagyobb, legrégibb és Bácsbokod látványosságai közül
a legkiemelkedőbb épülete, a falu egyetlen temploma.
E méreteiben is kimagasló épület, az elmúlt évek alatt
szépségéből sokat veszített, állapota is- a környék más
templomaitól eltérően- azt mutatja:
Szükséges elkezdeni a templom felújítását!
A rekonstrukciót az épület szigetelésével szeretnénk elkezdeni.
Ehhez szeretném kérni minden Bácsbokodi lakos segítségét: az állami és önkormányzati támogatások mellett,
szükséges a lakosság adakozó jó szándéka is.
Ezért arra kérem a tisztelt lakosságot:
TÁMOGASSA ANYAGI HOZZÁJÁRULÁSÁVAL A
TEMPLOM SZIGETELÉSÉT!
A nagy munkák előtt a legkisebb segítség is sokat számít!
Segítségét, adományait átadhatja a Plébánia Hivatalban személyesen, vagy a 51000022-10211586 Bácska Takarékszövetkezetnél vezetett számlán.
Segítségét előre is köszönjük:
Pata Gábor plébános
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Pályázatok
A képviselő-testület fontos feladataként fogalmazta
meg a pályázati lehetőségek
kihasználását. A rendelkezésre álló anyagi források,
valamint a megvalósításra
váró feladatok fontosságának megfelelően igyekszünk minél több pályázati
forráshoz hozzájutni.
A testület 2010. decemberében a NOELDECOR
által kiírt Ö-101001-BIHU
kódszámú fénydekoráció
beszerzésére irányuló pályázat keretében elnyert
támogatás felhasználásával próbált a település központjában igazi karácsonyi
hangulatot varázsolni. Bízunk abban, hogy a lakosok
többsége örült a megvalósított karácsonyi díszítésnek,
és reméljük, hogy a jövőben
hasonló lehetőségek adódnak a település további szépítéséhez.
Az önkormányzat az Új
Magyarország
Vidékfejlesztési Program IV. tengely
„Nagy volumenű rendezvények, rendezvény sorozatok” jogcím keretében nyert
1.128.634 Ft pályázati
forrást, melyből a Német
Kisebbségi Önkormányzat
szervezésében megtörtént
az idei Heimatkänge (A
haza hangjai) nevet viselő
svábbál megrendezése.
Az
önkormányzat
Magyar Kultúra Kiadó
„Nyomtatott, rendszeres

időközönként megjelentetett tájékoztató kiadvány
(újság) kiadásának támogatására (kódszám: MKK0214) benyújtott pályázata
pozitív elbírálásban részesült. A pályázat segítségével kiemelten kedvező
áron tudjuk biztosítani a
Bácsbokodi Hírek megjelentetését.

zunk: Etsberger Máriának,
Véghné Kanyó Annamáriának és Mamuzsits Jánosnak.
Folyamatban vannak a
sportcsarnok nyílászáróinak cseréjével kapcsolatos
tárgyalások, melyre az önkormányzat mintegy 3 millió forint pályázati forrást
nyert.

2011. nyarán vendégül
látjuk a testvértelepülésünkről, Walzbachtalról érkező
fiatalokat. A programokhoz, valamint a vendéglátáshoz a település 8522 Euro
(2.340.000 Ft) pályázati támogatást nyert. A pályázat
megírásában való közreműködésért köszönettel tarto-

Önkormányzatunk több
pályázatban is kezdeményezett az elmúlt időszakban.
A szerb testvértelepülésünkkel, Nemesmiliticcsel
pályázatot nyújtottunk be a
Magyarország-Szerbia IPA
Határon Átnyúló Együttműködési Programra keretében.

A pályázatban keretében
mindkét oldalon 3-3 rendezvény kerülne megszervezésre, továbbá a projektbe
a művelődési ház részleges
felújítását (nyílászáró csere) és a sportcsarnok vizesblokkjainak korszerűsítését
építettük be.
Továbbá
elkezdtünk
dolgozni a fenntarthatóbb
életmódot és fogyasztási
lehetőségeket
népszerűsítő mintaprojektek című
KEOP-6.2.0
kódszámú
projekten is. A projekt keretében a sportcsarnokban
felújításokra, valamint az
EU szabványnak megfelelő
fedett kerékpártárolóra pályázunk.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK
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Piller R. József falugazdász ügyfélfogadása a
polgármesteri hivatalban:
hétfőn és szerdán 1300-1600
Tel.: 30/443-8739
Dr. Varga Imre ügyvéd ügyfélfogadása a
polgármesteri hivatalban:
csütörtökönként 1500 órától
Tel.: 79/426-339, 20/9426-339

Heimatklänge – Svábbál

2011. február 26-án a
Német Kisebbségi Önkormányzat és Bácsbokod
Nagyközség Önkormányzata közösen rendezte
meg a Heimatklänge – A
haza hangjai elnevezésű
svábbálat.
A rendezvény a magyar
és magyarországi németek
himnuszával
kezdődött.
Kovács László, Bácsbokod
Nagyközség
polgármestere megnyitójában köszöntötte a bácsbokodi
vendégeket és a környező települések – Csávoly,

Gara, Felsőszentiván, Vaskút, Nemesnádudvar és a
határon túli németséget
képviselő Temerin képviselőit is. A műsorban a Forgó
Zoltán Ifjúsági Fúvószenekar, a Nemesnádudvari
Német Táncegyüttes, a
Vaskúti Táncegyesület, a
Wikitsch Tánccsoport és a
bácsbokodi általános iskola
tanulói léptek fel. Különösen nagy sikere volt a vacsora utáni „konyhatáncnak”.
A zenét a mecseknádasdi
„Stefans-Kapelle szolgáltatta.

Zenei előadás Bácsbokodon
A Bácsbokod Művelődéséért
Közhasznú
Alapítvány
szeretettel
meghívja Önt és kedves
családját 2011. április 30án (szombaton) 18 órára a
Meizl Ferenc Művelődési
Házban megrendezésre
kerülő előadására.
Az
előadás
címe:
Bácsbokod kultúrájának

zenei vetülete
A műsor a Bácsbokodon
született zenészek szerzeményeit vonultatja fel
másfél évszázadot felölelve.
A belépés díjtalan. Az
Alapítvány céljait támogató adományokat köszönettel fogadjuk.

A bál szervezői a német
nemzetiségi hagyományokat, jelképeket – kék szín,
rozmaring, - a díszítésben is
felhasználták. A vacsora is
a hagyományos sváb receptek alapján lett összeállítva.
A csöröge fánk sütésében
idős asszonyok segítettek,
akik már a fiatalabb generációknak is igyekeznek átadni tudásukat.
A bál ideje alatt helyet kapott egy kiállítás, amelynek
mottója „Zene, tánc, szórakozás” volt. A Bácsbokodi
Német Kisebbségi Önkormányzat fotógyűjteményéből olyan képeket válogattunk, melyek szintén ezt
a hangulatot tükrözték. A
régi hangszerek bemutatója
is sikeres volt. A meghívott
települések is színvonalas
kiállítási anyagot mutattak be német nemzetiségi
hagyományaik megőrzött
tárgyaiból.
A szervezők ezúttal is
szeretnék megköszönni valamennyi szervező és segítő

munkáját, a fellépő kultúrcsoportok színvonalas műsorát, a bálozóknak pedig
jó hangulatot teremtettek.
A bálról készült képek megtekinthetők a
Bácsbokodi Német Kisebbségi Önkormányzat honlapján: www.bacsbokodnko.
hu
A bál sikeres megszervezése az Európai Unió
és a Magyar Köztársaság
Kormánya által az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program pályázatán nyert
összeg segítségével valósulhatott meg.

Gratulálunk
a Wikitsch Tánccsoportnak!

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Hibabejelentő telefonszámok:
Csőtörés esetén: 20/347-6689; 30/730-5125
KTV hiba esetén: 30/535-0759; 20/347-6689; 70/557-7076
Ügyfélfogadási idő:
hétfő 13 – 16 óra, kedd 8 – 12óra és 13 – 16 óra,
szerda 13 – 16 óra, csütörtök 8 – 12 óra és 13 – 16 óra,
pénteken az ügyfélfogadás szünetel.

A Kiskőrösön megrendezett Dél-Alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny minősítőjén a
bácsbokodi Wikitsch Tánccsoport ezüst minősítést ért el.
Gratulálunk kísérő zenekaruknak, a Kisparti zenekarnak
és vezetőjüknek Krix Ritának is!
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EGYESÜLETI HÍREK

Tíz év lövészsportja Bácsbokodon
Bár községünkben 60
éves múltra tekint vissza a
lövészsport, de mint önálló
egyesület csak 2001. február 2. óta működik.
Ebben az időpontban
alakították bácsbokodi fiatalok a Bácsbokodi Lövész
Technikai és Szabadidősport Egyesületet, mely
most ünnepli megalakulásának 10. évfordulóját.
Az elmúlt időszakban a
versenyzők számos megyei
és országos sikert értek el.
A megalakulást követő
első két évet a sok gyakorlás, edzés a versenyekre
való felkészülés, a lövészsport technikájának megismertetése, elsajátítása és
a megyében rendezett ver-

senyeken való jó szereplés
jellemezte.
A felkészülések eleinte
az általános iskola tornatermében, majd a művelődési
ház földszinti folyosóján
három lőálláson történt
rendszeresen, hetente két
alkalommal.
A harmadik évben,
2003-ban az egyesület belépett és tagja lett a Magyar
Sportlövők Szövetségének,
ezt követően már hat igazolt
versenyzővel rendelkezett.
Ez évben először vettek
rész a serdülők országos
bajnokságán, ahol a légpuskás fiú csapat a dobogó
harmadik fokára állhatott
fel (Zádori T., Németh Sz.,
Kökény I. összeállításban.)

Ebben az évben az országos bajnokság ponttáblázatán már a 36. helyen tartották nyilván az egyesületet,
mely helyezés egyben a legjobb Bács-Kiskun megyei
egyesületet is jelentette.
A következő 2004-es
esztendőben még nagyobb
sikereket ért el egyesület,
az általános iskolások országos bajnokságán mind
a légpuskás fiú és légpisztolyos fiú csapat a dobogó 3.
helyén végezett (Zádori T.,
Németh Sz., Kmetovics R.
összeállításban).
Az általános iskolás bajnokságon való jó szereplést
követően a Diákolimpia
országos döntőjében általános iskolás korcsoportban
légpuska versenyszámban
már országos bajnoki címet
szerzett az egyesület versenyzője Zádori T., aki Németh Sz., és Kmetovics R.
együtt tagjai voltak a szintén országos bajnok légpuskás csapatnak.
Következett a serdülők országos bajnokságán
való megmérettetés, ahol
légpuska versenyszámban
Zádori T. országos bajnok
lett, a bácsbokodi csapat a
dobogó harmadik fokára
álhatott fel ( Zádori T., Németh Sz., Kmetovics R. öszszeállításban).
A légpisztolyos csapat
ugyanebben az összeállításban 4. helyen végzett.
Mint a korábbi évben az
országos bajnokság pont-

Tagfelvételt hirdet a polgárőrség
A Bácsbokodi Polgárőr és Vagyonvédelmi Egyesület tagfelvételt hirdet!
Felvétel feltételei: 18. életévet betöltött, büntetlen előélet.
Továbbá ifjúsági tagfelvételre is van mód 14-től 18 éves korig!
Az elvégzett szolgálatért pénzbeli juttatás nem jár!
Érdeklődni: Bencsik Tiborné szolgálatszervező titkárnál lehet a
06-20/338-1244-es telefonszámon.
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táblázatán szintén a 36.
helyen végeztek, de mint a
2. legjobb Bács-Kiskun megyei egyesület.
Ezen kiemelkedő eredmények mellett már több
megyei versenyt is nyertek
az egyesület versenyzői
egyéni és csapatversenyben
egyaránt.
Szintén még ebben az évben megrendezésre került a
kecskeméti lőtér fennállásának 20 éves évfordulójára rendezett „GUINNESS
WORLD RECORDS” kísérlet, melyen versenyzőnként 365 lövést kellett leadni. A kísérletben 10 csapat
40 egyéni versenyzője vett
részt különböző fegyvernemekben és versenyszámokban. Ezen kísérleten az
egyesület is képviseltette
magát.
Ebben az évben talán a
legnagyobb siker volt, az a
történelmileg fontos esemény, hogy október. 23án sikerült megrendezni
Bácsbokodon az első megyei
minősítő
lövészversenyt
Felső-Bácskai
Céllövész
Emlékverseny néven, ami
az elmúlt több mint ötven
évben nem volt lehetséges.
A versenyen a megyében
működő egyesületek közül
5 egyesület 6 csapata és 57
egyéni versenyzői vettek
részt. Ezen verseny azóta is,
minden évben megrendezésre került.
Folyt köv.

A Bácsbokodi Sportkör jelenti
Januárban személyi változások történtek az egyesület életében. Az új vezetőség: Sereg Róbert elnök, Aladics
György, Bencsik Tibor, Kiss Sándor, Szöllősi Viktor elnökségi tagok. Az ifjúsági és a felnőtt csapat edzője Tóth Attila
lett, a serdülőcsapat edzője továbbra is Aladics Tamás.
A vezetőség célja, hogy minél több helyi játékos lépjen
pályára BSK mezben, valamint az ifjúsági játékosok felnőtt csapatba történő beépítése. A játékos keretben annyi
változás már történt, hogy a vidéken játszó illetve a nagy-

2011.04.03.
2011.04.10.
2011.04.17.
2011.04.24.
2011.05.01.
2011.05.08.
2011.05.15.
2011.05.22.
2011.05.28.
2011.06.05.
2011.06.12.

Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Szombat
Vasárnap
Vasárnap

16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

BÁCSBOKOD SK
DUSNOK KSE
BÁCSBOKOD SK
BAJASZENTISTVÁN SK
BÁCSBOKOD SK
SÜKÖSD SC
BÁCSBOKOD SK
BÁCSBOKOD SK
HAJÓS FC
BÁCSBOKOD SK
BÁCSBOKOD SK

Frankcity Kispályás Futball Club
A gyermekkori barátságra épülő, 2003-ban alakult
Frankcity, 2010 januárjától
hivatalos sportegyesületként működik. Váltakozó
sikerrel a hagyományos tornák mellett teljesen új, különféle erősségű tornákon
próbálja ki magát a csapat.
A helyi és környékbeli versenyekkel párhuzamosan az
a cél, hogy új helyszíneken is
pályára lépjen a Frankcity.
A csapat alaptagjai mellett
évente 4-5 új játékos mutat-

pályás labdarúgástól eltávolodott személyek visszatértek a
sportegyesülethez. Stabil megye II. osztályú csapat építése
folyik, cél a minél sikeresebb szereplés. A vezetőség további célja az, hogy ápolja és erősítse a baráti kapcsolatokat a
csapat és a szurkolók között, a szurkolók visszacsábítása,
hogy minél többen látogassák a csapat meccseit itthon és
vidéken egyaránt.
A Sportkör vezetősége külön köszönet mond a
Bácsbokodi Mg. Szövetkezetnek, a pálya karbantartásában
végzett munkáért.

kozik be zöld-fehér mezben.
A gárda célja a szokásos évi
10-12 tornán való részvétel
és a helyi kispályás futball
(La Copa, Terembajnokság,
Pünkösd kupa) szervezése,
tovább építése, erősítése.
A bácsbokodi téli teremlabdarúgó bajnokságon
csapatunk a harmadik helyet szerezte meg.
Az egyesületről bővebben információ található a
www.frankcity.hu weboldalon.

- NEMESNÁDUDVAR KSE
- BÁCSBOKOD SK
- FELSŐSZENTIVÁN SK
- BÁCSBOKOD SK
- MÉLYKÚT SE
- BÁCSBOKOD SK
- SZAKMÁR KSE
- CSÁSZÁRTÖLTÉS EFSK
- BÁCSBOKOD SK
- SZEREMLE SK
- CSÁVOLY SK

Szurkoljunk
a kézilabdás lányoknak!
A Bácsbokodi Női Kézilabda Sport Egyesület a
2010/2011. bajnoki évben az NB/II Dél-keleti csoportjában játssza mérkőzéseit. A felnőtt csapat jelenleg 5.
helyen áll az azonos pontszámot birtokló 4. helyen álló
kistelekiek (Kisteleki KK) mögött.
Az ifjúsági csapat a 8. helyen áll az azonos ponttal a 7.
helyen álló makóiak mögött.
A tavaszi bajnokság márciustól a rájátszással folytatódik, azaz az első öt csapat ismét megmérkőzik egymással. A rájátszás mérkőzései:
1. forduló 2011.03.20. 14:00
Bácsbokodi NKSE - Marosmenti NKSE (Makó)
2. forduló 2011.03.26. 17:00
Bácsbokodi NKSE - ABONETT KC (Abony)
3. forduló 2011.04.09. 17:00
Bácsbokodi NKSE - Kézilabda Szeged SE
4. forduló 2011.04.16. 16:00
Kisteleki KK - Bácsbokodi NKSE forduló
5. forduló 2011.05.01. 15:00
Marosmenti NKSE - Bácsbokodi NKSE
6 forduló 2011.05.08. 17:00
ABONETT KC - Bácsbokodi NKSE
7. forduló 2011.05.22. 16:00
Kézilabda Szeged SE - Bácsbokodi NKSE
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Bácsbokodi Társastánc csoport bemutatkozása

A csoport 2008 tavaszán indult 6 fővel, azóta
a létszám meghaladja a 30
főt. A tánc mellett illemet

és protokollt is próbálnak
elsajátítani a növendékek.
Sikerélménynek könyvelik el, hogy a csoportból

többen már országos versenyeken is képviselték
Bácsbokodot, középdöntős-döntős
helyezéseket
elérve.
A csoport fő profi lja
azonban nem a versenyzés
sokkal inkább a helyi és vidéki rendezvényeken való
részvétel. A közeljövőben
a helyi rendezvényeken,
továbbá a Bajai Danubiás
Tánctalálkozón is láthatják
a táncosokat.
Mint minden évben idén
is megrendezik az év végi
nyílt műsorukat, melyre a

diákok már most nagy lendülettel készülnek.
Táncosaiknak a legnagyobb ajándék és köszönet a taps, amit a nézőktől
kapnak.
A csapat létszáma folyamatosan nő, még ha apró
lépésekkel is.
A tánccsoport, és vezetőjük Pestality Bianka
szeretettel várja a táncolni
vágyókat, kortól függetlenül. Érdeklődni lehet a
06/30-426-2269-es telefonszámon.

Moderntánc Bácsbokodon
A tánccsoport célja elsősorban a gyerekek, fiatalok, felnőttek testi és lelki
egészségének – egyensúlyának a megteremtése,
fenntartása a moderntánc,
mint szabadidős tevékenység keretében. További cél

a táncelemek, koreográfiák
megtanulása során a gyermekek, fiatalok, felnőttek
egészséges testi, lelki és
személyiségfejlődésének
elősegítése; ez kapcsán a
figyelemfejlesztés, képességfejlesztés, állóképesség

növelése, egészségmegőrzés, egészséges önbizalomfejlesztés, és az erőnlét fejlesztése. A csoportmunka,
a közösségi szellem kialakítása a tánctanuláson, és
a bemutatókon való részvétellel.
Különböző korosztályokban tanulhatnak táncolni a gyerekek: Törpe: 3-6
év, Junior I. : 7-13 év, Junior
II: 14-18 év, Felnőtt: 19 év
felett.
Fellépési lehetőségeik a
környékbeli falunapokon,
bálokon és a települések
különböző kulturális rendezvényein adódnak.

A tánc segítségével a
gyerekeke több versenyen
is megmérettethetik magukat, ezáltal folyamatosan
tanulnak, és tapasztalatot
szereznek.
A tánccsoport minden
évben megrendezi Gálaműsorát, ahol az egész éves
munkájukat adják elő a
gyerekek.
Továbbá minden év július végén, augusztus elején
tánctábort is szerveznek.
A tánccsoport és vezetőjük, Kisföldi Kitti szeretettel vár minden érdeklődőt a Művelődési Házban,
a hét minden napján!
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