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Közmeghallgatást tartott a testület
2011. március 21-én 18
órai kezdettel a Meizl Ferenc Művelődési Ház tükörtermében
megrendezésre került a 2011. év első
közmeghallgatása.
A
közmeghallgatáson
valamennyi személyesen
résztvevő lakos kérdéseket
intézhetett a polgármester,
a testület és a jegyző felé.
A rendezvény Kovács
László polgármesternek a
választások óta elvégzett
munkákról szóló beszámo-

lójával vette kezdetét, majd
a későbbiekben a hangsúly
a lakossági kérdésekre helyeződött.
Az est kötetlen beszélgetéssel végződött.
Köszönet
valamennyi
lakosnak, akik személyesen
részt vettek az eseményen,
hiszen véleményeik, az általuk hozott lakossági szemlélet nagymértékben segíti
az önkormányzat későbbi
munkáját.

Utak épültek
Szilárd útburkolattal lett ellátva két korábban csak földes
úttal rendelkező utca.
A testület egy hosszú évek óta fennálló problémát oldott
meg azzal, hogy zúzott betonnal ellátott utat építtetett ki a
József Attila és a Ménes utcában.
Az utcákban élők örömmel fogadták a munkálatokat, hiszen évtizedek óta sáros utak fogadják őket egy-egy kiadós
esőzést követően.
A képviselő-testület kiemelt céljaként fogalmazta meg
a belterületi földes utak felszámolását, a helyi utak megfelelő karbantartását, járhatóvá tételét. Mivel a beruházások
jelentős költséggel járnak, így a helyi utak korszerűsítéséhez
elkerülhetetlen a megfelelő pályázati kiírások bevárása és az
azokon való indulás.

H E LY E SBÍ T É S
A Bácsbokodi Hírek első kiadásában a Horvát Kisebbségi Önkormányzat pontatlanul került bemutatásra. A
hibáért elnézést kérünk, egyúttal ismertetjük a kisebbségi
képviselő-testületet:
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, Jágity Borbálát alelnöknek választotta.

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

Döntés az életveszélyes
ingatlanok kérdésében
A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
felmérése alapján a képviselő-testület úgy döntött, hogy
Bácsbokod területén található romos és életveszélyes ingatlanok esetében kezdeményezi az elsőfokú építési hatóságnál az életveszélyes állapot megszüntetését.
Mindezek alapján a testület kéri azokat a tulajdonosokat, akiknek életveszélyesnek minősíthető ingatlan van a birtokában, hogy még a kötelezés előtt
intézkedjenek a bontásról, és a bontásból származó
hulladék elszállításról!
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Megindult a járdaprogram
A 2011. évi járdaprogram keretében az alábbi helyszíneken épültek betonozott járdák:
• a Kossuth Lajos utcában a 17. és 19. házszámok között
/a Rákóczi Ferenc utcát keresztezve/;
• a Hunyadi János utcában a 8-as és 10-es házszámok
előtt és a 62-es házszám és a Dózsa György utca aszfaltozott útja közötti szakaszon;
• a Rákóczi Ferenc utcában a 25/D. és a 27-es házszám
között, és a 29-es házszám előtt;
• a Dózsa György utcában, a Dózsa György és Hunyadi
János utca kereszteződésétől a Dózsa György és Rákóczi Ferenc utca kereszteződéséig a páratlan oldalon
/51. és 67. házszámok között/ folyamatosan végig a
még hiányzó szakaszokon;
• a Dózsa György utcában a 72-es házszám előtt, illetve
az 58/A és a 62-es házszámok közötti szakaszon, valamint a Hunyadi 77. szám Dózsa György utca felőli
oldalán.
Az építést a Bácsbokodi Kommunális és Szolgáltató Kft.
munkatársai végezték.
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat, hogy a testület a járdaprogramot az egész ciklus alatt folytatni kívánja. A program keretében legfontosabb célkitűzés, hogy valamennyi
utcán legyen legalább egy oldalon jó minőségű járda.

A felújítással érintett oldalt (amely a lakosság által az utcában inkább használt oldal) a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatára a képviselő-testület jelöli majd ki. A későbbiekben önkormányzati támogatással
csak a kijelölt oldalakon épülhet meg a járda.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosokat, hogy a polgármesteri hivatal titkárságánál jelentkezhetnek azok, akik
építőanyag fejében vállalnák a házuk előtti járdaszakasz
megépítését. Azonban felhívjuk a figyelmet, hogy egyelőre csak felmérjük az igényt, a jelentkezés nem jelenti
az anyag biztosítását,
és nem jelent sorrendet sem, ha megvalósításra kerül sor!!!
A járdaprogramot
az
önkormányzat
anyagi lehetőségeinek figyelembevételével folytatjuk, így az
építőanyag ingyenes
biztosítása is csak az
önkormányzati pénzügyi fedezet rendelkezésre állásakor történhet meg.

Bácsbokodi az „Év határrendésze”

Megoldódni látszik a
két tó közötti gát ügye

2011. április 24-e, a
Rendőrség Napja alkalmából Györe Mihály rendőr
törzszászlós bácsbokodi lakosnak a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
Vezetője a szolgálat terén
kifejtett kimagasló teljesítménye elismeréseként az
„Év határrendésze” címet
adományozta.
Györe Mihály rendőr
törzszászlós munkája elismeréseként
tárgyjutalomban részesült, melyet
ünnepélyes keretek között
Dávid Károly rendőr dandártábornok adott át Kecskeméten.
Bácsbokodon élő, és a
Bácsbokod Határrendészeti

Kirendeltség állományában
dolgozó eddig ilyen elismerésben még nem részesült.
Erre tekintettel a májusi
testületi ülésen a testület
egy gravírozott emléktáblát és egy elismerő oklevelet
adományozott Györe Mihálynak.

Betonőrlést rendelt meg a testület
A képviselő-testület megrendelése alapján megtörtént a
Szentiváni út mellett elhelyezett betontörmelék őrlése. A
zúzott beton a járdaprogram keretében, valamint a Bácsbokod belterületén még megmaradt földes utak szilárd útburkolattal való ellátására kerül felhasználásra.
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Évtizedek óta fennáll az a probléma, melynek megoldása érdekében már több hónapja egyeztetéseket
folytat az önkormányzat.
Az ügy a két tó közötti gáton található földes utat
érinti, amely a zsilip nem megfelelő működése miatt
az elmúlt évben életveszélyessé vált, és emiatt lezárásra
került.
Az első egyeztető bejárásra még februárban került
sor. Azóta elkészültek a vízjogi engedélyes tervek, valamint a kivitelezési árajánlatok.
A testület a beruházás nagyságára, illetve arra hivatkozva, hogy az út megfelelő megerősítését elsősorban
a mezőgazdasági lassújárművek áthaladása indokolja,
arra az elhatározásra jutott, hogy a finanszírozásba a
Bácsbokodi Horgászegyesületen túl bevonja a mezőgazdasági vállalkozókat is.

Étkezési burgonyát
kaptak a rászorulók
A Hubertus Fogadó (volt Marcsa Vendéglő) tulajdonosának közreműködésével 2,5 tonna étkezési burgonya került kiosztásra a rászoruló lakosok között.
Köszönet a felajánlásért!

Folytatódik a pereskedés
2011. május 16-án folytatódott az előző polgármester által az önkormányzattal szemben indított
munkaügyi per.
Mint ahogy az a Bácsbokodi Hírek első számában
megjelent, Dr. Mészáros
István a megszűnt munkaviszonya után járó ki nem
vett szabadságainak megváltásáért nyújtott be keresetet. A kért 119 nap, az
utolsó 3 év összes szabadsága.
A májusi tárgyaláson
Mészáros úr 2009. évi
jegyzőkönyvek
meghamisításával vádolta meg
az önkormányzatot, mert
azokon az ő aláírása nem
szerepelt. (Megjegyzés: Az
előző három évben 66 jegyzőkönyv készült, melyeken
45 esetben nem szerepelt
polgármesteri aláírás.)

A jogi egyetemi indexből továbbá megállapítást
nyert, hogy az elmúlt 3 évben több vizsganap munkanapra esett, így az állítása, miszerint az elmúlt
3 évben egyetlen szabadságot sem vett ki, máris
ellentmondásba ütközött.
Sajnos a mai magyar
jogrendszerben az önkormányzatnak, mint alperesnek kell minden egyes
olyan napot bizonyítania,
amikor az előző polgármester nem látta el hivatalával
kapcsolatos teendőit, tehát
azokat a napokat, amikor
nagy valószínűséggel szabadságon volt.
Az önkormányzatot képviselő ügyvéd több dokumentumot csatolt be, amely
a felperes mezőgazdasági
tevékenységére mutatott rá.

A régi Kölyökklubosok
meglepetése

Az önkormányzat szerint
ugyanis a mezőgazdasági
munkálatokat csak a szabadságai terhére végezhette Mészáros úr.
A válaszban aztán
fény derült az igazságra:
a munkákat napszámosok végezték, ő maga csak
a szállításban vett részt,
méghozzá éjszakánként.
Mindenesetre a per
folytatódik. Október 3-án
ismét összeül a bíróság,
amelyre több jelenlegi és
volt képviselőt is tanúnak
rendeltek be.

Mi is lehet szebb ajándék annál, amikor az embernek azok
mondanak köszönetet, akikért
hosszú éveken át dolgozott!?
Ez történt a Hegedűs házaspárral (Babi nénivel és
Józsibával), akiket a régi
Kölyökklubos fiatalok egy
komplett gyermeknapi programmal leptek meg.
A résztvevők reggel 8 órakor találkoztak az általános
iskola előtt, majd énekelve haladtak át a településen egészen
a Mátyás király utcai házig.
Nagy volt a meglepetés, amikor a különböző jelmezt viselő tömeg beözönlött a lakóház
udvarára.

Helyi adók Bácsbokodon

Bácsbokod Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 86/2011.
(V.18.) Kt. határozat alapján Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának
Elismerő Oklevele kitüntetésben részesítette Szűcs
Tibornét a szülői munkaközösség, valamint a Bácsbokod Oktatási Nevelési
Alapítvány keretében kifejtett áldozatos munkájáért, a
gyermek- és ifjúságnevelés
területén végzett kiemelkedő tevékenységéért.

Bácsbokod Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 87/2011.
(V.18.) Kt. határozat alapján
Bácsbokod Nagyközségért
kitüntetésben részesítette
Hegedűs Józsefnét a település közművelődésében
kifejtett áldozatos munkájáért, valamint a gyermekés ifjúságnevelés területén
végzett kiemelkedő tevékenységéért.

Bácsbokod Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 88/2011.
(V.18.) Kt. határozat alapján
Bácsbokod Nagyközségért
kitüntetésben részesítette
Szauter Annát több évtizedes áldozatos védőnői
munkájáért, a szociálisan
rászorulók segítésében, valamint a német nemzetiségi
hagyományok és Bácsbokod értékeinek feltárásában, megőrzésében végzett
kiemelkedő tevékenységéért.

A település egész lakossága nevében köszönjük munkájukat!

A meghatódottság pillanatai után a csapatok megindultak a kijelölt állomásokra,
ahol az állomásfőnökök játékos feladatokkal várták a tagokat. Volt tojáshordás kiskanállal talicskában ülve, találd
ki mit iszol, játékos kvíz kérdések, monitorhajító verseny,
kerékpáros lassúsági verseny
nagykabátban és gázálarcban,
és még lehetne sorolni.
Az időjárás kezdetben változékony volt, de délutánra
végre tartósan is kisütött a nap.
A csapatok a sportpályán
találkoztak, ahol megtörténtek a bemutatkozó műsorok,
a sorversenyek. Az önkormányzat és a Kommunális és
Szolgáltató Kft. munkatársainak köszönhetően egy finom
krumplipaprikás került mindenki asztalára. A program
diszkóval zárult.
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Sikeresen teltek el a Bácsbokodi
Pünkösdi Napok

Több százan ünnepelték végig 2011. júniusában a Bácsbokodi Pünkösdi Napokat.
A háromnapos rendezvény június
11-én gyermeknappal, valamint a helyi
sportpályán kispályás labdarúgó-tornával vette kezdetét. Délelőtt folyamán öt
helyszínen várták játékos feladatok a gyerekeket, majd a helyi sportcsarnok előtti tér
adott otthont a rendezvénynek és a kakasfőzésnek.

Több 100-an a település központjában
Az ebédet követően határrendészeti és
tűzoltó bemutató szórakoztatta az érdeklődőket. Emellett aszfaltrajz-verseny, kézműves foglalkozás, lovaglás, légvár, lufi
hajtogatás is szerepelt a színes programok
között. Délután a fiatalok a sportcsarnokban mérték össze erejüket kézilabda és labdarúgás sportágakban. Az SZMK-s szülők
idő közben aktívan készítették a finom palacsintákat (mintegy 1000 darabot), amelyek rendre gazdára is találtak. A gyermeknap az esti órákban a már hagyománynak
számító tábortűzzel zárult. A zenét a Retro
Feeling együttes biztosította.
Vasárnap szerencsére igen szép napra ébredt a település. Reggel a szentmisét követően Kovács László polgármester
megnyitotta a Gobelin-kiállítást, majd
mindenki rápihenhetett a délután kezdődő
színpadi műsorokra.

Iskolakezdési akció!

Július 4-től július 30-ig többféle fazonú Budmil iskolatáskát kínálok akciós
áron a készlet erejéig.
A 7 éves garancia az akciós
Budmil táskákra is vonatkozik!
Ezen
kívül
Herlitz,
Fishbone, Budmil tolltartók,
tornazsákok széles választékával várom
vásárlóimat.
Topán cipőbolt, Hunyadi u. 23.
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16 órától helyi csoportok léptek fel,
majd este fél hétkor megkezdte koncertjét
a Bad Times együttes. Az emberek pedig
csak gyűltek…
Közben elkészült a finom krumplipaprikás is, amiből bárki kérhetett, volt bőven.
Fél kilenckor léptek színpadra Matyi és
a Hegedűs,

Készül a krumplipaprikás

Kulin-fesztivál
Nemesmiliticsen
Tovább erősödött a
kapcsolat Bácsbokod és
Nemesmilitics között.
A testvértelepülési vezetők kulin-fesztiválra
invitálták a bácsbokodi
delegációt.
A 2011. június 25-én
megrendezett fesztiválon
részt vett Kovács László polgármester, Héhn
László jegyző, továbbá a
képviselő testület néhány
tagja.
A rendezvény jó hangulatban telt el, egyúttal
a nemesmiliticsiek újabb
meghívással éltek a július
30-án megrendezésre kerülő falunapjukra.

Jól jött minden segítő kéz

Egészségnapra hívjuk a lakosokat
A Bácskaiak Egymásért
Közhasznú
Egyesület közreműködésével
E gé s z s é g n ap
lesz Bácsbokodon, 2011.
szeptember 3-án (szombaton).
A vizsgálatokon (vércukor,
koleszterin, testtömeg, testzsír, vérnyomás, testmagasság,
testtömegindex) túl többféle információs stand, tanácsadás és
előadás várja a látogatókat. A
gyermekeknek játékos kvíz-kérdésekkel, társasjátékkal készülnek a szervezők.

A programok biztosításában a
tervek szerint részt vesz:
• a Bácskaiak Egymásért Közhasznú Egyesület,
• a BKM-i Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Bajai, Bácsalmási Kistérségi Népegészségügyi Intézete,
• a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.,
• a BKMÖ Bajai Közoktatási Intézménye és Gyermekotthona,
• a Felsővárosi Ökölvívó SE Baja,
• valamint a helyi védőnői
szolgálat munkatársai.
A részletes program augusztus
hónapban kerül meghirdetésre.

Változnak a segélyezés szabályai
A helyi szociális rendelet módosítása értelmében az a helyi lakos,
akik bérpótló juttatásra válik jogosulttá, a törvényben foglaltakon
felül köteles az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és azok állaga, udvara, kertje, a telekhatártól
az úttest kezdetéig terjedő területe,
az ingatlan előtt lévő járda és közterület tisztán és rendben tartására.
Az ezzel összefüggő feladatok
ellátását a juttatások előtt minden
érintettnél, minden esetben bizottsági ellenőrzésnek vetjük alá.
Amennyiben az ellenőrzés során

az derül ki, hogy az érintett a lakókörnyezetét nem tartja rendben,
úgy részére pénzbeli ellátás nem
kerül megállapításra.
Egyúttal felhívással élünk valamennyi lakos irányába, hogy
július elsejétől ellenőrzik a földhivatalok és a jegyzők a kül- és belterületek parlagfűvel való fertőzöttségét.
A törvény szerint a földterületeket (szántókat, réteket, kerteket)
a használóiknak olyan állapotban
kell tartaniuk, hogy ott a növény

virágai ne fejlődhessenek ki
később sem.
Mivel a vonatkozó jogszabály nem
enged méltányosság gyakorlását, így
bejelentés vagy
szemle esetén
a fertőzött terület tulajdonosával/
használójával szemben közigazgatási eljárás indul, és bírság kerül
kiszabásra.

Megtisztult a település és környéke
2011. április 16. „Tisztítsuk meg
Bácsbokodot” elnevezésű program
keretében lelkes csapatok indultak
útnak, hogy megtisztítsák a falut és
külterületét az eldobált hulladékoktól.
Az általános iskolások között is
meghirdetett programon 50 gyermek
vett részt, akik a belterületen mintegy 40 zsák, összesen 332 kg szemetet szedtek össze. A gyermekek 8
csapatban egy-egy pedagógus vezetésével versenyeztek a fődíjért. A fődíjat
- azaz a dávodi élményfürdőben eltöltött egy tanítási napot - a legtöbb
hulladékot összegyűjtő csapat kapta
meg.

A
hulladékgyűjtésben
való részvételért köszönetünket fejezzük ki valamennyi lakosnak, helyi iskolásnak, iskolai és óvodai
dolgozónak, akik eljöttek és
idejüket nem sajnálva tettek
a faluért; a Bácsbokodi Kommunális és Szolgáltató Kft.
munkatársainak, valamint a
közfoglalkoztatásban résztvevő személyeknek.
Továbbá köszönetünket
fejezzük ki a Felső-Bácskai
Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársainak, akik a gyermekek és a

lakosok által az önkormányzati területekről összegyűjtött hulladékot
ingyenesen elszállították.

Illegális hulladéklerakók kerültek felszámolásra
A „Tisztítsuk meg Bácsbokodot”
program keretében megtörtént a Bajai úti illegális szemétlerakó rendbetétele. A területről négy IFA pótkocsi
szemét került elszállításra a vaskúti
hulladéklerakóba.
A gyűjtést követően a Kommunális és Szolgáltató Kft. emberei árkot
ástak a terület mellé, hogy azt gépjárművel ne lehessen megközelíteni.
A másik – vaskúti úti – illegális
hulladéklerakó az Aranykalász Mg.
Szövetkezet segítségével lett megtisztítva. A terület rendbetétele jól sikerült, azonban – ahogy az a képeken
is látszik – arra 3 napon belül ismét
sikerült jelentős mennyiségű szemetet elhelyezni.
Szerencsére mind a bajai, mind
a vaskúti úti illegális lerakót figyel-

jük, így nem okozott gondot a tettes
felderítése.
A kötelező közszolgáltatás keretében valamennyi 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!

A rendbetétel után

Ismét szeméttel tele

Ismételten felhívjuk a figyelmet,
hogy aki tevékenységével, vagy mulasztásával a környezetet veszélyezteti, károsítja, hulladékgazdálkodási
bírságot fog fizetni.
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Pályázatok
Gyermekétkeztetési pályázat
Az önkormányzat által nyári gyermekétkeztetésre beadott pályázatot
pozitívan bírálták el, így a 2011-es évben is biztosított a rászoruló gyermekek ingyenes nyári étkeztetése.
Pályázatok helyi rendezvényekre
Sikeres pályázat készült a FelsőBácskai Önkormányzatok Szövetsége
által kiírt kulturális- és sportrendezvények szervezésére, lebonyolítására
meghirdetett pályázati felhívásra.
A pályázat keretében a 2011. évi
Idősek Napjára 200.000 Ft összegű
támogatást ítéltek meg Bácsbokod
részére a bírálók.
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által 2011. évi rendezvények
támogatására kiírt pályázaton a Bácsbokodi Pünkösdi Napokhoz az önkormányzat 50.000 Ft támogatást
nyert.
17 milliós ÖNHIKI pályázat
Az önkormányzat sikeresen pályázott az ÖNHIKI pályázat első körében.
Az elnyert támogatás 17.000.000 Ft,
amely a Magyar Államkincstár által
július 1-jén kiutalásra került az önkormányzat számlájára.
Részvétel az élelmiszersegély
programban
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata pályázott és
nyert a Gyermekétkeztetési Alapítvány
által, az EU Élelmiszersegély Program I. fordulójának keretében kiírt pályázaton.
A projektből tartós élelmiszerek
(liszt, tészta és keksz) kerültek szétosztásra mintegy 130 család, közel
400 fő felnőtt és gyermek között.
Informatikai pályázat az iskolában
A TIOP 1.1.1 - A
pedagógiai,
módszertani
reformot
támogató informatikai infrastruktúra
fejlesztése keretében
a nyár végéig számítógépek, laptopok, projektorok és interaktív táblák
kerülnek beszerzésre a helyi általános
iskolába. A pályázat 100 %-os támogatási intenzitású, és közel 13 millió
Ft-os beruházást jelent az iskolának.
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Társadalmi szervezetek hírei
Track Dance
Moderntánc Egyesület

Az
egyesület fél
éve működik bácsbokodi központtal.
A fiatalok a mai divatos zenékre
sajátítják el a koreográfiákat. Falunapokon, bálakban, jótékonysági esteken és számos kulturális műsoron
lépnek fel, mutatják be tánctudásukat, illetve különböző versenyeken
mérettetik meg magukat.
A következő verseny, amelyen
részt vesznek, októberben kerül megrendezésre Szentlőrincen. Már most
folyamatban van a felkészülés, hisz
erről a versenyről is szeretnék elhoz-

ni a legjobb eredményeket.
Túl vannak a májusban megrendezett első nagy „Táncos esten”.
Az általuk megrendezett műsorra
a környező településekről is érkeztek a helyi művelődési házba. Több
mint 1 órán keresztül szórakoztatták a nagyközönséget. A sikerre való
tekintettel egy éven belül újabb bemutatkozóval ismét megrendezésre
kerül Gálaműsoruk.
A fiatalok nyáron egy kis időre elvonulnak a tánctermekből, és Dávodon edzőtáboroznak, ahol a kemény
és kitartó munka mellett jut majd idő
a kikapcsolódásra is.

Az ÖTE jelenti

A Bácsbokodi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület a második negyedévben
a következő beavatkozásokat végezte:
• 2011.04. 21. műszaki mentés
(baleset Bácsbokod és Csávoly
között)
• 2011.04. 26. műszaki mentés
(megdőlt fa kivágása, lakóházat
veszélyeztetett)
• 2011.05.26. lakóháztűz Bácsbokodon (téves riasztás!)
Az egyesület megkér mindenkit,
hogy szórakozásból ne riasszák
őket, mivel ezáltal felesleges költségeik jönnek létre, nem is említve
az ÖNKÉNTESEN dolgozó tagok
elpazarolt idejét!!!
• 2011.06.11. műszaki mentés (úttisztítás Bácsbokodon)
• 2011.06.30. műszaki mentés (vihar után fák darabolása a bajai
úton valamint Bácsborsód és
Gara között)

A beavatkozásokon kívül gyakorlatokat és bemutatókat is végeztek.
Ifjúsági tűzoltóik katasztrófavédelmi

versenyen vettek részt Baján, ahol 4.
helyezést értek el!
Május 18-án a Móra Ferenc Általános Iskolában ellenőrző gyakorlatot tartottak, amely az előző évhez
képest sokkal jobban sikerült.
Bemutatón vettek részt Bácsborsódon az egészségnap alkalmából
2011.05.09-én. Bácsbokodon a gyermeknapi rendezvényen az akadályverseny egyik állomásán mérték fel a
gyerekek tudását, amit apró ajándékokkal honoráltak. A délutáni „céllövés” is nagy sikert aratott.
Köszönet az egyesület tagjainak a
jutalmakhoz nyújtott anyagi hozzájárulásért.
Június 14-én Felsőszentivánon iskolai tűzoltási és tűzoltó technikai
bemutatót tartottak.
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

Táncolnak és táncolnak...
rendezett tanévzáró
műsor, amely nagy
sikert és teltházat hozott a csapatnak. Az
esten, amelyen több
mint 70 táncos szerepelt, vendégművészként Simon Boglárka
is fellépett.
Az élő énekre való
táncolás komoly feladatot jelentett a táncosoknak.

Zenei előadás
Bácsbokodon

A Bácsbokod
Művelődéséér t
Közhasznú Alapítvány Bácsbokod kultúrájának
zenei
vetülete
címmel nagy sikerű előadást szervezett 2011. április 30-án a Meizl Ferenc Művelődési Házban.
A műsor Bácsbokodon született
zenészek szerzeményeit vonultatta
fel másfél évszázadot felölelve.
A Bácsbokodi Társas- és VersenyKülön és név szerint is köszötánc csoport egész évben aktívan dolA csoport tagjai köszönik minnet illeti az előadás bácsbokodi és
gozik, hiszen a helyi szerepléseken túl denkinek a részvételt és a segítséget.
bácsborsódi szereplőit:
a környező falunapokon mutatják be
A tánccsoport és vezetőjük
Fúvószenekari tagok:
az év közben megszerzett tudásukat. Pestality Bianka szeretettel várja a
Dobos Dávid, Gulyás Ferenc,
A nyári szünet ellenére a csapat már táncolni vágyókat kortól függetlekészül a jövő évi megmérettetésekre. nül. Érdeklődni lehet a 06/30-426- Horváth Gergő, Horváth Zoltán,
Ispánovity Máté, Michler Gábor,
Inspirálja őket a május végén meg- 2269-es telefonszámon.
Nemes Tamás, Pocsai Zoltán,
Schaffer Tamás, Zsivanov Róbert,
továbbá
Bácsbokodi Mária-lányok
Pestality Bianka és Zádori EszA háromnemzetiségű Bácsboko- már második alkalommal került
ter
tánc, Simon Boglárka ének és
don 1850 táján jelent meg a Mária megrendezésre Vaskúton a HordozKovács
László zongora.
Kongregáció és váltak a Mária-lányok ható Szűz Mária Szobrok Országos
az egyházi szertartások kiemelt sze- Találkozója, amelyen hosszas előkéreplőivé. A fennmaradt egyházközsé- szítő munkát követően Bácsbokod is
Ezúton mondunk köszönetet a
gi dokumentumok tanúsága szerint a képviseltette magát.
résztvevőknek, hogy ezen tradíció
Zélity család ebben az időben ajándéE jeles napra az alábbi 8 telepü- felelevenítésével méltó módon képvikozta az egyházközségnek azt a hor- lésről: Bácsbokod, Bátmonostor, selték községünket. Köszönetet mondozható baldachinos Szűzanya szob- Doroszló (Szerbia), Fajsz, Nagyba- dunk a Bácsbokodi Német Kisebbségi
rot, amely még ma is megtekinthető a racska, Szeremle, Taksonyfalva (Szlo- Önkormányzatnak, hogy anyagi tátemplomban.
vákia), Vaskút 9 Mária-lány csoport mogatásával hozzájárult a Szűz Mária
A körmenetben a szobrot és a lobo- érkezett. A körmenettel zárult szent- tisztelet tradicionális mozzanatának
gókat az idősebb Mária-lányok vitték, misét Retkes Zsolt baja-belvárosi felélesztéséhez.
míg a fiatalabb Mária-lányok fehér káplán celebrálta. A Segítő Szűzanya
Külön köszönet illeti meg Róth Istliliomot tartottak a kezükben. Ezt az szobrát 15 bácsbokodi leány vitte, és ván asztalost, aki a szükséges hordozó
elismerést és kitüntetést jelentő szere- 20 bácsbokodi hívő kísérte az ünnep- állványt társadalmi munkában készípet csak az a hajadon tölthette be, aki ségen.
tette el.
már részesült az Eukarisztia szentségében. A lányok mindig hófehér ruhába öltöztek, a derekukon és a vállukon
átvetve a nemzetiségre jellemző színű
szalagot viseltek. A bunyevácok színe
a világoskék, a németeké halványzöld
volt; a magyarok kezdeti rózsaszín
szalagját esetenként a nemzetiszín
váltotta fel.
Hellenpárt Júlia, Schádt Ágnes,
Szabó Zsuzsanna, Kiss Barbara,
1944-ben, az oroszok bejövetelével
Kling Teréz, Merkler Brigitta,
Újvári Csendike, Erdősi Melinda,
megszakadt ez a hagyomány, majd a
Koosz Teréz, Schilling Anna,
Szűcs Petra, Szente Brigitta, Végh
második világháborút követő társaÉgi Erzsébet, Schweipert Anna,
Cintia, Vanger Anikó, Muskovity
dalmi változások teljesen elsorvaszMiltner Erzsébet, Ternai Antal
Beáta, Újvári Nikolett, Varga Dotották.
plébános, Albert Ágnes, Karhesz
rina, Tumbász Lilla, Lipták Írisz,
E szép szokás felelevenítését a
Katalin, Karhesz Katalin
Végh Bíborka, Mátrai Anna
Wikitsch Hagyományőrző Egyesü1935-1937
2011
let tagjai vállalták. 2011. július 3-án
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Bácsbokodi sportélet

Bácsbokodi Szabadidő és
Tömegsport Alapítvány
Az alapítvány 2011. május 21-én
egy családi sportnapot szervezett
a helyi sportcsarnokban asztalitenisz és tollaslabda versenyszámokban. A színvonalas mérkőzések
mellett, kellemesen töltötték el
szombati napjukat azok a családok, akik eljöttek a sportnapra.
Egy hónappal később a Mecsekbe szervezett egy gyalogtúrát az
alapítvány, ahol ismét szép számban jelentkeztek érdeklődők.
A további tervek között szerepel
(augusztus végén – szeptember elején) egy hasonló gyalogtúra, (amely
az elképzelések szerint két napos
lenne), illetve az ősz folyamán családi sportnapok szervezése.

Horgászverseny
A Bácsbokodi Sporthorgász
Egyesület június 19-én megrendezte hagyományos horgászversenyét.
A versenyre – amely értékes nyereménytárgyakért zajlott – 28 nyerni
vágyó horgász nevezett be.
Az időjárás szeszélyes volt, a végére még az eső is eleredt. Ez viszont
meghozta a halakat, így a horgászok
többsége igen jó fogással zárta a versenyt. A verseny díjazottjai:
I. helyezett: Gál István
II. helyezett: Kapitány István
III. helyezett: Kmetovity Attila
Az eredményhirdetésnél az okleveleket és az érmeket Kovács László
polgármester adta át, aki maga is ez
évtől újra tagja a horgászok népes
táborának.
Ezt követően a Horgásztanyán

Lövészsport
Bácsbokodon

A 2011. március. 28-án megjelent
„Tíz év lövészsportja Bácsbokodon”
című cikket az alábbiakkal egészítjük ki:
Bácsbokodon 1922. június 10-én
alakult meg az Ifjúsági Levente Egyesület, melynek tagjai kispuskás lövészettel foglalkoztak 1945-ben történő feloszlatásukig.
A lövész egyesület 1930-ban
tartotta alakuló gyűlését, amelyen
Horváth Gyulát választották meg elnöknek, oktató lett Kadocsa Ferenc.
A tagság létszáma 46 fő volt.
Rendszeresen versenyekre jártak,
ahol jó eredményeket értek el.
1948-tól,
mint
Magyar
Szabharcos Szövetség (MSZHSZ),
1957-től Magyar Honvédelmi Sport
Szövetség (MHS), 1967-től Magyar
Honvédelmi Szövetség (MHSZ)
néven működött a lövész egyesület
1990-ig.
Ezt követően a Magyar Technikai
és Tömegsportklubok Országos Szövetségen belül a Baja Városi Szövetség telephelyeként volt nyilvántartva
a bácsbokodi lövész egyesület.
2005. május 1-jéig az egyesület
még a művelődési ház földszinti folyosóján tartotta felkészüléseit, de
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közben már az általános iskola pincéjében kialakításra került egy 5 lőállásos légpuska, légpisztoly lövészetre
alkalmas helyiség. A helyiséget az
egyesület versenyzői és tagjai május
1-jén vették át. Azóta a felkészülések
a mai napig itt történik.
A 2005-ös évben is az általános
iskolások megyei döntőjében az
első helyeken végeztek az egyesület
versenyzői, így feljutottak az országos bajnokságra, ahol szintén jó
eredményt értek el. Egyéniben légpuskával 2. hely, csapat 3. helyezett;
légpisztollyal egyéniben 3. hely és a
csapat országos bajnoki helyezett az
eredmények. A megyében megrendezésre kerülő legtöbb versenyen
részt vettek, és jól teljesítettek.
Kecskeméten megrendezésre került 1 napos maratoni 24 órán át
tartó „GUINNESS WORLD RECORDS” kísérleten is részt vettek
4 fővel (Zádori, Ifj. Zádori, Kovács,
Németh összeállításban), ahol a csa-

finom marhapörkölt került a megfáradt horgászok asztalára. A verseny
és az ebéd is jó hangulatban telt el.
Köszönetünket fejezzük ki a szervezésért és lebonyolításért Dancsó
Antalnak és kedves feleségének, valamint a finom ebédért Dudás Istvánnak.

pat 2. helyen végzett, egyéniben kettő 1., egy 2. és egy 3. helyezést értek
el, légfegyveres versenyszámokban.
Az egyesület még 2005-ben az általános iskolával közösen elindította
a 9 fordulóból álló általános iskolások osztályok közötti bajnokságát,
melyből 3 fordulót tartott meg szeptember és december között, ahol 8 leány, 16 fiú és 8 csapat indult.
Megrendezték második alkalommal a Felső-Bácskai Céllövész
Emlékversenyt a sportcsarnokban
légpuskával és légpisztollyal, az egyesület tereplőterén nyíltirányzékú kispuskával. A versenyen 6 egyesület
9 csapata és 108 egyéni versenyzője
vett részt. Az egyesület a versenyt jó
eredménnyel zárta.
Év vége felé következett a Diákolimpia megyei döntője Kecskeméten, ahonnan az egyesület versenyzői
továbbjutottak az országos döntőbe.
Itt egyéniben légpuska és légpisztoly versenyszámokban Zádori Tamás kétszeres országos bajnok lett,
míg a csapat mindkét versenyszámban a 2. helyen végzett.
Az ezt követő serdülő országos bajnokságon a légpuskás csapat országos
bajnok lett (Németh, Kmetovics, Kollár összeállításban), míg a pisztolyos
csapat a 3. helyen végzett ugyanebben
az összeállításban.
Folyt köv.

A Bácsbokodi
Sportkör jelenti
A 2010/2011-es bajnoki szezon 2011. június 12-én ért véget,
amelyben a Bácsbokodi SK felnőtt
csapata a 13. helyen végzett.
A nyári alapozást 2011. július 8-án
kezdi az együttes heti négy edzéssel
és számos felkészülési mérkőzéssel. A csapat életében némi változás
történt, a keret továbbra is a helyi
(bácsbokodi) játékosokra épül, s őket
egészíti ki néhány vidéki játékos. A
felnőtt csapat edzője: Szöllősi Viktor.
Az utánpótlás nevelésre is nagy
gondot fordít a BSK vezetősége. Az
ifjúsági csapat jobb teljesítményt
nyújtott a tavaszi szezonban, mint
ősszel, s három korábbi játékos
(Engi Tamás, Molnár Csaba, Ujházi
Zsolt) a következő szezonra már a
felnőtt kerettel készül.
A serdülő csapat igen eredményesen zárta a bajnokságot, a legfiatalabbak a II. helyen végeztek. Az
ifjúsági és a serdülő csapat edzője:
Aladics Tamás.
A 2011/2012-es bajnoki szezon
2011. augusztus 21-én veszi kezdetét.

Bácsbokodi Női
Kézilabda SE
A 2010/2011-es kézilabda bajnoki szezont lezárult. A felnőtt
csapat az 5., az ifjúsági csapat a
8. helyen végzett.
A lányok köszönik mindenkinek a szurkolást!
Az egyesület a szezon alatt
kiemelt figyelmet fordított az
utánpótlás nevelésnek. A serdülő csapatot a megyei bajnokságban indították, ahol a fiatalok
1. helyen végeztek. A serdülő
csapat mellett mini korosztályban is megkezdték a kézilabdasport oktatását.
Kérjük, támogassák a
bácsbokodi kézilabdasportot. Számlaszám: 5100002210005745-00000000
(Bácska Takarékszövetkezet).

Bemutatkozik a Spirit-Ganbatte Karate Sportegyesület
2007. szeptemberében kezdték
meg tevékenységünket Bácsbokodon,
az Együtt a Gyerekkel Szabadidő
Egyesület-Hosi karate klub kihelyezett szakosztályaként.
Mivel azonban sportolóik egyre
komolyabb és nagyobb színvonalú
bajnokságokon értek el helyezéseket,
ezért úgy döntöttek, hogy önállóan
folytatják munkájukat. 2011. januárban megszületett a Spirit Karate
Sportegyesület, melynek neve májustól Ganbatte Karate Sportegyesület.
Az ismételt névváltoztatásra azért
volt szükség, mert egy szintén WKF
karate csapat ugyancsak a Spirit nevet használja.
Az egyesület célja elsősorban a
Shotokan Karate, mint távol-keleti
harcművészeti forma, és mint modern versenysport megismertetése
és népszerűsítése. A rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, ezen igények felkeltése, továbbá, hogy a gyerekek felemelkedjenek a számítógép
elől ill. az utcán „bandázás” helyett
hasznosan és jó környezetben töltsék
el idejüket. A sportolókkal kizárólag
edzői engedéllyel rendelkező trénerek foglalkoznak. Az edzéseket a
karatékák olyan értékekkel kerülnek
kapcsolatba, mint a szorgalom, önfegyelem, kitartás, becsület, jellem.

Tevékenységük:
A karatékáknak heti négy edzési
lehetőségük van. Külön edzésük van
az egészen kicsiknek (6-9 év) a haladóbbaknak, illetve a versenyzőknek.
A tradicionális karate oktatás mellett
a másik fő profiljuk a WKF (World
Karate Federation) szabályrendszerű „versenykarate” gyakorlása, és a
versenyeztetés. Rendszeresen részt
vesznek hazai és nemzetközi versenyeken, mind a stílusszövetségi mind
a Magyar Karate Szakszövetség minősítő versenyein. Eredményeikről a
weboldalukon tájékozódhatnak.
Sportolóiknak évente három alkalmuk van magasabb öv-fokozat
szerzésére, továbbá részt vehetnek
különböző edzőtáborokon és szemi-

náriumokon.
Eddig két alkalommal rendezték meg nyári edzőtáborukat, ahová
a helyi karatékákon kívül érkeztek
sportolók Barcsról és Pécsről is.
Rendszeresen tartanak bemutatót
a helyi rendezvényeken.
Edzéseikre várnak mindenkit 6
éves kortól, aki szeretne versenyezni,
önvédelmet tanulni vagy csak mozogni egy kicsit.

Idei versenyeredmények:
XVII. Pécsi Shotokan Karate Europa
Kupa (Pécs, 2011.05.14)
Apró Roland (1999) kata: 3. hely,
kumite: 1. hely
Barth Milán: (2003) kata: 3. hely
Braun Dávid: (1999) kata: 3. hely,
kumite 3. hely
Czifra Rebeka: (1999) kata: 3. hely,
kumite 1. hely
Király Gábor: (felnőtt) kumite 1. hely
Monori Kata: (2000) kata 2. hely,
kumite 2. hely
Pestality Dóra (1999) kata 3. hely,
kumite 3. hely
Szabó Tamás (1995) kumite 3. hely
Vavra Martin (1995) kumite 3. hely
I.Human Centrum Karate Masters
Cup 2011 ( Budapest)
Király Gábor kumite (-84kg) I. hely

Elérhetőség:
spiritkse@gmail.com,
ganbattekse@gmail.com
www.spiritkse.eoldal.hu
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Szemelvények a Szent Erzsébet Egyházközség életéből

Statisztikai fordulat
az anyakönyvekben
Talán hosszú idő óta a 2011-es
év az, amikor a keresztelések száma
meghaladja az elhalálozások számát.
Nagy öröm ez az egyházközség
életében, hiszen ez utoljára 1959-ban
fordult elő a településen, hogy több
keresztelő volt, mint temetés. Ebben
az évben 57 gyermeket keresztelt
Raffai István plébános, illetve 45 személyt helyeztek örök nyugalomra a
plébániai anyakönyvek tanúsága szerint. A XIX. század második felében
jóval 200 fölött volt a keresztelések
száma, a temetéseké 50 és 60 között
mozgott.
A XX. század derekára a temetések száma alig csökkent a kereszteléseké viszont negyedére, - mára - huszadára csökkent.
2010-ben 19 gyermeket kereszteltünk és 32 lakost temettünk el Római
Katolikus szertartás szerint.
2011. június 30-ig 21 személyt
helyeztünk örök nyugalomra és 26
személyt fogadtunk be az Anyaszentegyház közösségébe.
A pozitív mérleg a keresztelők javára nagyon kényes, - pusztán 5 ember - reméljük nem fog átfordulni a
temetések javára.
Mindez persze nem jelenti azt,
hogy szaporodott volna a népesség,
pusztán azt jelzi: többen kérték a
keresztséget ebben az évben, hiszen
a kereszteltek többsége már javában
gyermekkorú, tehát nem újszülött.
Statisztikailag most tartunk ott,
ahol a szomszédos település, Bácsborsód tartott az 1950-es években.
Reméljük Isten ad annyi erőt és
kegyelmet, hogyha nem is csökken
a lakosság, legalább kis mértékben
megáll a település lakóinak fogyása.
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Az Ad Libitum Kórus jótékonysági hangversenye

Szép számmal töltötték meg június 5-én vasárnap, délután 5 órakor
a Katolikus templomot azok a hívek
és jó szándékú testvérek, akik támogatni kívánták a templom felújítását
önkéntes adományukkal.
A hangverseny az önkormányzat
és a Római Katolikus Egyházközség
közös szervezésében valósult meg.
A plébános köszöntőjében kifejtette, hogy a templom felújítása azért
fontos, mert az egyházközség él, létezik és tervezi, szervezi a jövőjét. A
polgármester úr pedig reményét fejezte ki, hogy ez a hangverseny nem az
egyetlen az önkormányzat és az Egyházközség közös programjai közül.
Nagyjából 130-an vettek részt a
hangversenyen, az adományok pedig 315.000 Ft-ot tettek ki, amelyet
ezúton szeretnénk megköszönni
minden lelkes adakozónak.
A műsorban elhangzottak, többek
között Gabriel Fauré, William Byrd,
Jospeh Haydn, Johann Sebastian
Bach, Wolf Péter, Liszt Ferenc művei
közül jónéhány.
Köszönet illeti a kórus vezetőjét,
Pethőné Kővári Andreát, valamint
Pethő Attilát, akik a megkereséstől
kezdve nyitottak voltak Bácsbokod
irányába. Munkájuknak köszönhetően egy csodálatos estével gazdagodhatott valamennyi jelen lévő
ember.
Köszönet illeti továbbá az Ad Libitum Kórus valamennyi tagját. Akik
idejüket és anyagi javaikat sem sajnálva Bácsbokodra utaztak, és fellépésükkel hozzájárultak a bácsbokodi
templom felújításához.
A Jó Isten áldása legyen a kóruson
és valamennyi tagján.

Elsőáldozás 2011

Ebben az esztendőben, bekapcsolódva a Bácsbokodi Pünkösdi Napok rendezvénysorozatába, június 12-én tartotta az egyházközség az elsőáldozást
a délelőtt 10 órakor kezdődő ünnepi
szentmisén. Idén 11 gyermek lett elsőáldozó, 10-en az általános iskola negyedik
osztályából, 1 fő pedig a hetedik évfolyamból. Az ünnepi szentmisén részt
vettek a település elöljárói, illetve a sokszámú hívő és rokon, akik megtöltötték
a templomot.

A szentmise után a gyermekek és szüleik számára elsőáldozási reggeli volt a
plébánia nagytermében. Az elsőáldozók
névsora a következő: Baranyi Noémi,
Bóka Martin, Dér Dániel, Hertz Dániel,
Kiss Barbara, Legény Erik, Szűcs Petra, Tóth Bálint, Tumbász Lilla, Ujvári
Csendike, Zámbó Réka.
Istennek Legyen Hála!

Lekerült a templom külsejéről a lábazatvakolat

Június 10-én reggel 8 órakor lelkes csapat gyűlt össze a templom mellett Szűcs
Tibor víz- és gázszerelő mester vezetésével, hogy eltávolítsa a templom lábazatáról a 25 éves cementlábazatot. A munka
mindössze másfél napot vett igénybe a jól
vezérelt munka és az összehangolt szervezésnek köszönhetően.
Azért volt a lábazat eltávolítására
szükség, hogy látható legyen a fal állapota, valamint a szigetelési munkálatokat ne akadályozza a cementlábazat. Az
sem utolsó szempont, hogy így a falak
még inkább tudnak száradni.
Remélhetőleg, minél hamarabb megkapja az egyházközség az Érseki Hivataltól
a szigetelés munkájának az engedélyét, és
így kezdetét veheti a nagy munka.
Köszönjük szépen a sok segítséget
és fáradozást!

Előretekintés
Kisbúcsú

Tisztelettel tájékoztatjuk Bácsbokod Nagyközség lakosságát,
hogy a nyári búcsút, vagy más néven a kisbúcsút, a Szent Anna Kápolna búcsúját 2011. július 31-én,
vasárnap tartjuk! 10 órakor ünnepi
szentmisét végzünk a Szent Anna
kápolnánál, a temetőben.
Jó idő esetén a kápolna előtt, esős időben pedig benn a kápolna épületében.
Az ünnepi szentmisét Főtisztelendő Bobek Tamás, újonnan pappá
szentelt atya fogja végezni. A szentmise végén első papi áldásában fogja
részesíteni a kedves testvéreket.
Ezen a napon a templomban nem
tartunk szentmisét!
Minden jó szándékú embert szeretettel hívunk és várunk erre az ünnepi alkalomra!

Szent István napi kenyérszentelés
Ahogy a tavalyi évben is történt,
ebben az esztendőben is augusztus
20-án, szombaton, Szent István Király ünnepén a délelőtt 10 órakor
kezdődő szentmisén fogjuk megáldani és megszegni az új kenyeret.
Szeretettel hívjuk és várjuk a település lakosságát erre az ünnepi alkalomra.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Megváltozik a Kommunális és Szolgáltató Kft ügyfélfogadása
2011. augusztus 1-jétől megváltozik a Bácsbokodi és Kommunális Kft. ügyfélfogadása. A jelzett naptól a Polgármesteri Hivatallal együtt a Kft. az alábbi
ügyfélfogadási rendszerrel áll a T. lakosok rendelkezésére:
HÉTFŐ

800 - 1200
1300 - 1600

KEDD
SZERDA

800 - 1200
-

CSÜTÖRTÖK

800 - 1200

PÉNTEK

800 - 1200

Hibabejelentő telefonszámok:
Csőtörés esetén:
20/347-6689;
30/730-5125
KTV hiba esetén:
30/535-0759;
20/347-6689;
70/557-7076
Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:
Tel.:
0679/451-188
Fax:
0679/451-311
E-mai: onkormányzat@bacsbokod.hu
polgarmester@bacsbokod.hu
penzugy@bacsbokod.hu

Megindult a
tartozások behajtása
A Bácsbokodi Kommunális és
Szolgáltató Kft megkezdte a víz- és
kábelTV tartozások behajtását.
A kintlévőségeket beszedése
ügyvéd közreműködésével, fizetési
meghagyás útján történik. Amen�nyiben a meghagyás nem vezet
eredményre, úgy a hátralék önálló
bírósági végrehajtó által behajtásra
kerül. Mivel jogos követelés esetén
valamennyi költség a tartozót terheli, ezért kérünk minden érintettet, hogy keresse fel a Kft. irodáját
a tartozás kiegyenlítése érdekében.
A Kft-nek nem célja a lakossággal szembeni ügyvédi vagy bírósági eljárás megindítása, ezért külön
megegyezéssel kamatmentes részletfizetéssel is törleszthetők a hátralékok.
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