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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Mese a karácsonyról, az önfeláldozásról és a szeretetről
Valamikor réges-régen az erdőben élt két fenyőfa. Együtt
cseperedtek fel, együtt nőttek. Az egyik fiú volt, a másik lány.
Nagyon szerették egymást. Úgy érezték minden az övék.
Övék az erdő, övék a kismadár, mely rájuk szállt, s minden,
minden. Jött a tavasz, minden kizöldült
mellettük. Jött a nyár, jött az ősz. Majd jött
a tél, s jött az ember. Sokáig bolyongott az
erdőben, majd meglátta ezt a két fát, s vette
a fejszéjét. Kivágta őket. Fájtak a csapások,
de talán az még jobban, hogy szétszakítják
őket.
A piacra kerültek, s ott eladták a két fenyőfát. A fiú egy gazdag családhoz került, s
a nagy gazdagság, a sok ajándék, a rengeteg
dísz hamar elfelejtette vele szerelmesét. Sok
- sok díszes ajándék került alá. S boldog
volt. Hát igen. Ez az igazi élet! - gondolta.
Eközben a lány-fenyő egy szegény családnál állt. Néhány vacak kis dísz, ajándék... semmi. A lány nagyon elkeseredett. Lám, hiába éltem.

Itt kell befejeznem. Mi lehet a szerelmemmel? - kesergett.
Elérkezett Karácsony, a szeretet ünnepe. Az egész föld
ünnepelt, s boldog volt, hiszen gyermek született, fiú adatott nekünk. Mindenki boldog volt... Mindenki... Mindenki? Nem. Ott, ahova a fiú-fenyő került veszekedés volt. A pénz. Már megint a pénz.
S a férj otthagyta feleségét karácsony szent
ünnepén.
Eközben a másik családnál nagy szeretetben voltak. Lehet, hogy nem volt ajándék, de
sokkal többet kaptak a gyerekek: szeretetet.
Azt, aminél több nem adható.
Elérkezett Vízkereszt ünnepe, s a két fa a
szénégetőnél találkozott. Hiába éltem - kesergett a fiú. Á, dehogy - szólt a lány- nem
az a lényeg, hogy gazdag vagy, vagy éppen
szegény, hanem csak annyi, hogy szeretettel vagy-e a másik iránt. Szeretettel a másik
iránt.
S egymást átölelve égtek el a szénégető kemencéjében.

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK
A TELEPÜLÉS VALAMENNYI LAKÓJÁNAK!

Korlátozta a testület
a tehergépjárművek behajtását
Bácsbokod Nagyközség
Önkormányzatának képviselő-testülete a település
alábbi önkormányzati tulajdonú közútjaira a 10 tonna
megengedett össztömeget
meghaladó tehergépkocsik
behajtását állandó jelleggel
megtiltja:
Ady Endre utca, Ménes
utca, Aradi tér, Petőfi Sándor
utca, Árpád utca, Radnóti
Miklós utca, Budai Nagy
Antal utca, Rákóczi Ferenc
utca, Damjanich János utca,

Ságvári Endre utca, Dózsa
György utca, Szabadság utca,
Epreskert utca, Szent István
utca, Felsőszentiváni utca,
Szent László utca, Honvéd
utca, Szérűskert utca, Hősök
tere, Táncsics Mihály utca,
Jókai Mór utca, Temetősor
utca, József Attila utca, Tóth
Kálmán utca, Liget utca, Vásártérsor utca, Mátyás király
utca, Vasút utca.
A fenti tilalmak a célforgalmi közlekedést nem
érintik.

Játszótér a Hősök terén

Bácsbokod Nagyközség
Önkormányzata a Hősök
terén található mintegy
120 m² területű üres részen játszóteret építtetett.
Az 1 millió Ft-os beruházást a Bácska Takarékszö-

vetkezet 100.000 Ft-tal,
a helyi lakosok további
95.000 Ft-tal támogatták.
A kéttornyos mászókával,
csúszdákkal és hintákkal
kombinált játszóvár nyár
óta várja a gyermekeket.
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Iskolakezdési támogatás
a közép- és főiskolások részére
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
bácsbokodi állandó lakóhellyel rendelkező közép- és felsőfokú oktatási
intézmények nappali tagozatos hallgatói részére
egyszeri 10 000 Ft iskolakezdési támogatást bizto-

sított a 2011. évben.
A támogatás összesen
205 tanulót érintett.

Változott a köztemető nagykapujának
nyitva tartása
Bácsbokod Nagyközség
köztemetőjében a nagykapu
nyitva tartását a képviselőtestület az alábbiak szerint
határozta meg:

Fákat ültettünk
Az elmúlt ciklusban
igyekeztünk minden évben pár darab fát elültetni
a közterületeken. Ezt a folyamatot folytattuk az idei
évben is a következő helyszíneken:
- az Aradi-téren gömbkőris fasor,
- a kápolna mögött kocsányos tölgy,
- az óvodánál gömbkőris,
- a sportcsarnoknál kislevelű hárs,
- a volt iskolakert előtt
gömbkőris, és

- a hivatal mellett ostorfa
került ültetésre.

• május 1-jétől szeptember 30-ig a pénteki napokon
– kivétel a munkaszüneti
napok – 7.30-tól 21 óráig,
• október 1-jétől április
30-ig a pénteki napokon –
kivétel a munkaszüneti napok – 730-tól 16 óráig.
A fentiekben meghatározott nyitva tartáson túl csak
rendkívüli esetben kérhető a temetőgondnoktól a
nagykapu kinyitása.
Halottak napja előtt a temető eltérő nyitva tartást
biztosít.

Ingyenesen kapnak tankönyvet
az általános iskolás tanulók
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Bácskai ÁMK Általános
Iskolájának Móra Ferenc
tagintézményében tanulók részére a 2011/2012-es
tanévben a szükséges tankönyveket térítésmentesen biztosította, amely az

állami támogatáson felül
1.200.000 Ft-ba került az
önkormányzatnak.

Megújul a két tó közötti gát
Megkezdődtek a két tó
közötti gát felújítási munkálatai. A testület a kivitelezéssel a Balla Generál
Bau Építőipari Kft-t (6430
Bácsalmás, Kossuth u.
116.) bízta meg.
A két tó közötti gáton
található földes út a zsilip
nem megfelelő működése
miatt az elmúlt évben életveszélyessé vált, és emiatt
lezárásra került.
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
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bevonja a mezőgazdasági
vállalkozókat is.
Az önkormányzat még
februárban kezdett tárgyalásokat, amelyek eredményeként összegyűlt a szükséges fedezet a kivitelezés
megkezdéséhez.
A felújításhoz mintegy
35 helyi mezőgazdasági
vállalkozó, őstermelő járult hozzá. Rajtuk kívül

a munkák finanszírozását az önkormányzat, a
Bácsbokodi Aranykalász
Mg. Szövetkezet, valamint
a Bácsbokodi Sporthorgász
Egyesület biztosítja.
Az Aranykalász Mg.
Szövetkezet az anyagi hozzájáruláson túl markológép
ingyenes biztosításával is
hozzájárult a gát rekonstrukciójához.
Az összefogással megvalósuló munkálatok várha-

tóan december hónapban
befejeződnek. Ezt követően
a gáton található földes út
remélhetőleg hosszú ideig
biztosítani tudja a szabad
átjárást a tó két oldalán található földek között.
Bízunk abban, hogy a
sikeres kivitelezés után a
későbbiekben még több
közös erővel megvalósuló
munkát végzünk el településünkért és egymásért.

Székeket vásárolnak az önkormányzatok
Bácsbokod
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
úgy
döntött, hogy elfogadja a
Bácsbokodi Német Kisebbségi Önkormányzat felajánlását és közösen 400 db
Lucia tárgyalószéket szereznek be bruttó 4300 Ft-os
egységáron a Pannon-Theta
Kft-től.
A 400 db székből 280
db szék árát Bácsbokod
Nagyközség Önkormány-

zata, 120 db szék árát pedig a bácsbokodi Német
Kisebbségi Önkormányzat
a saját költségvetéséből rendezi. A kezdeményezéshez
a Bácsbokodi Horvát Kisebbségi Önkormányzat is
csatlakozott, ők 25 db szék
árával járulnak hozzá a beszerzéshez.
A székek a települési rendezvények (svábbál, prelo,
Pünkösdi napok, idősek
napja) sikeres megszervezését segítik elő, hiszen a
sportcsarnokban rendelkezésre álló műanyag székgarnitúra olyan mértékben
elöregedett, hogy azokat
biztonságosan használni
már nem lehet.

Helyben látjuk el
a sajátos nevelési igényű
tanulók oktatását
Bácsbokod Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a sajátos nevelési
igényű tanulók gyógypedagógiai ellátását 2011.
november 1-jétől átveszi a
Bajai Kistérségi Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és
Nevelési Tanácsadótól. Ennek érdekében az új feladat
ellátására a testület egy új
státuszt létesített a Bácskai
ÁMK Általános Iskolájának Móra Ferenc Tagintézményében.

A státuszt betöltő gyógypedagógus
képesítéssel
rendelkező személy ellátja az SNI/A-s és SNI/B-s
bácsbokodi
iskolás
és
bácsbokodi óvodás gyermekek, valamint az SNI/
A-s bácsborsódi iskolás és
bácsborsódi óvodás gyermekek képzését.
A státusz finanszírozása
a Bácskai ÁMK költségvetésén belül létszámarányosan
történik meg a bácsbokodi
és bácsborsódi önkormányzat között.

Karácsonyi ajándékcsomag
a rászorultaknak
A
képviselő-testület
a hátrányos helyzetű és
rászorult bácsbokodi lakosoknak élelmiszercsomagot ad át karácsonykor
összesen 120.000 Ft összértékben.
Reméljük, hogy ezen

családok számára a nehéz mindennapok mellet
hozzá tudunk járulni az
ünnepi hangulathoz.

Készülnek
a csapadékvíz elvezető rendszer tervei
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete megbízta Mátyus Zoltán tervezőt a bácsbokodi csapadékvíz elvezető rendszer
vízjogi
fennmaradási
engedélyéhez kapcsolódó
tervek, valamint az ehhez
kapcsolódó rekonstrukciós javaslat elkészítésével.
A tervekhez a közelmúltban geodéták mérték
fel a jelenlegi állapotot.
Erre az állapottervre épül

majd a fejlesztési koncepció, amely tartalmazza,
hogy melyik utcán milyen
beavatkozást kell majd
elvégezni a csapadékvíz
megfelelő elvezetése érdekében.
A tervek elkészülését
és az engedélyeztetési eljárást követően a település jogosult lesz pályázni
a következő olyan kiírásra, amely belvízrendszer
rekonstrukciót is tartalmaz.

Jelentkezni lehet
a 2012. évi járdaprogramra
Tájékoztatjuk
a
tisztelt lakosokat, hogy a
2011. évben megindított
járdaprogramot a testület
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.
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Rendőrségi nyomozás miatt
szünetel a munkaügyi per
2011 októberében 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.
Az októberi tárgyaláson több települési képviselőt
is meghallgatott a bíróság, majd a tárgyalás végén
felfüggesztette az ügyet.
A felfüggesztés oka az az eljárás, amely a rendőrségen
indult közokirat hamisítás (jegyzőkönyv-hamisítás)
miatt. Amíg a rendőrség nem zárja le a nyomozást, addig
a munkaügyi per nem folytatódik.
A rendőrség közben több jelenlegi és volt képviselőt
tanúként hallgatott meg.

Jegyzői pályázatot írt ki
a testület
Héhn László jegyző 2011
októberében jelentette be
munkaviszonya felmentéssel való megszüntetésének
kérelmét nyugdíjazásra való
tekintettel. A testület a kérelmet jóváhagyta és döntött
a jegyzői pályázat jogszabályi előírásoknak megfelelő
kiírásáról.
Az álláshirdetés 2011. november 2-től 2011. decem
ber 2-ig meghirdetésre került
a www.kszk.gov.hu honlapon, továbbá kifüggesztésre
került a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján.
A testület a novemberi ülésén úgy döntött, hogy a
jegyzői munkakörre pályázók meghallgatására ideiglenes bizottságot hoz létre

Felvételi Bizottság névvel. A
Felvételi Bizottság feladata
a beérkezett pályázatok formai ellenőrzése, valamint a
jegyzői munkakörre pályázók meghallgatása 2011. december 5. és 2011. december 12. között, és írásbeli javaslattétel a nyertes pályázó
személyére a polgármester
részére.
A jegyzői pályázatokról a
polgármester javaslatára a
képviselő-testület dönt a decemberi testületi ülésen. (A
decemberi testületi ülés az
újság nyomdába küldésekor
még nem történt meg, így az
új jegyző személyéről a következő kiadásban tudunk
részletes cikket közölni.)

Bursa Hungarica
2012. évi pályázat ösztöndíjasai

Bácsbokod
Nagyközség
Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött,
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hogy a 2012. évben az alábbi hallgatókat részesíti 3000
- 5000 Ft-ig terjedő Bursa
Hungarica ösztöndíjban:
Akácfai Anett, Balla Eszter,
Baranyi Nikolett, Baráth
Katinka, Bercsényi Enikő,
Brand Eszter, Brand Gellért, Csémy Attila, Drubits
Katalin Zsuzsanna, Engi

Tűzifát biztosít az önkormányzat
a legrászorultabbak részére
Bácsbokod Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete az idei évben is biztosít tűzifát a településen élő legrászorultabb személyek és családok
részére.
A tűzifa kiosztása természetben nyújtott átmeneti
segélynek minősül.
Jogosultság szempontjából
figyelembe vehető 1 főre
jutó havi jövedelem nem
haladhatja meg a 25.000
Ft-ot.
Tűzifa kiutalására 2011.
december 1-jétől van le-

hetőség, azzal a kikötéssel,
hogy egy kérelmező részére egy alkalommal maximum 5 mázsa fa utalható
ki.
Aki a részére segélyként
kiutalt tűzifát értékesíti, az
a következő három évben
hasonló segélyt nem kaphat.

Begyűjtötték a kóborló ebeket

A képviselő-testület megbízást adott a Bácsalmási
Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit
Kft-nek (6430 Bácsalmás,
Bezdán u. 10.), hogy a
nagyközség belterületén egy
alkalommal a kóbor ebek
befogását végezze el.
A településen összesen 7 db
kóbor eb befogása történt
meg, amelyekért – mint
utólag kiderült- senki sem
jelentkezett.
Tamás, Erdősi Anita,
Erdősi Norbert, Faddi Fanni, Farkas Éva, Góbor Péter,
Góbor Zsuzsanna, Gyömrei
Otília, Hajdú Lili Anna,
Horváth Roland, Horváth
Viktor, Jung Boglárka, Kiss
Gábor, Kővári Klára Viktória, Matos Enikő, Mészáros

A kutyák így két hét tartást
követően elaltatásra kerültek.
Az önkormányzat költségvetéséből 140.000 Ft-ot költött el olyan szolgáltatásra,
amely minden bizonnyal
elkerülhető lett volna, ha
minden ebtulajdonos magáénak tudná Antoine de
Saint-Exupér híres idézetét:
„Te egyszer és mindenkorra felelős lettél azért, amit
megszelídítettél”.
Az önkormányzat a továbbiakban nem költ a közösség
pénzéből ártatlan állatok befogására és elpusztítására!
Kérünk minden lakost,
hogy kutyáját a vonatkozó
előírásoknak megfelelően a
közterülettől elzárva tartsa,
továbbá kérünk mindenkit,
hogy kóbor ebet ne etessen!

Nóra, Miklós Ivett, Miklós
Tamás,
Schnádenberger
Gábor, Sevarecz Ágnes.
Símó Viktor, Sümegi Roland, Szanádi Szimóna,
Szili Bettina, Szűcs Andrea,
Tóth Enikő, Varga Dániel,
Varga Eszter, Zádori Eszter.

Közszolgálat egy életen át
„Egy pálya útja véget ér.
A gyorsvonat megáll,
s a búcsúzó útitárs
más vonatra száll.
Az idő vonatán
lassan döcög tovább,
s ha kinéz ablakán,
nem fut el úgy a táj,
ahogy elfutott - az ifjúság.
Az ember a múltba
ezerszer visszanéz,
s szeretné újraélni
mindazt, ami szép.
Lassítaná az időt,
s megállítaná
a legszebb perceket,
de az idő kerekét
megállítani nem lehet.
Amilyen hosszú volt az út,
annyi szépet rejt a múlt!
Ahogy este a Nap leszáll,
úgy válik múlttá a jelen,
míg pirkad a hajnal,
a jövő csak sejtelem.
Az ember a múltba
ezerszer visszanéz,
könnyűnek látszik a búcsúzás.
De búcsúzni mindig nehéz.”
(Bódi Irén: Az idő vonatán.)

Jóváhagyta a képviselő-testület Héhn László jegyző
nyugdíjazási kérelmét. 60
évesen, 30 év polgármesteri
hivatalban töltött szolgálat
után döntött így a törvényesség őre, amit a testület
tiszteletben tart.
Felmentési idejét novembertől kezdte meg, december 31-étől pedig a tényleges
nyugdíjas éveket.
Kovács László polgármester
emlékeztette a képviselőket,
hogy nem lesz könnyű feladat a jegyző pótlása most,
amikor a közigazgatás teljes
átalakítása előtt áll az ország.
Nyugdíjas éveihez neki és
családjának jó egészséget kívánunk!

A település egész lakossága nevében köszönjük
mindazt, amit Bácsbokodért tettél!

Játszótér és szabadidőpark
a focipálya mellett
A Tornyosház Nonprofit
Kft. pályázatot nyújtott be
az általa bérelt önkormányzati területre a Nemzeti
Diverzifikációs
Program
keretében vidéki települések
megújítására és fejlesztésére. A pályázat célja játszó- és
rendezvénytér kialakítása,
pihenőpark felújítása a foci-

pálya mellett.
A kivitelezési munkák 2011.
november végén befejeződtek, így a gyermekek birtokba vehették az új játszóteret.
A játszótérrel együtt a területen gyalogutak, pihenőpadok, színpad és vásáros,
illetve kézműves pavilonok
kerültek kialakításra.

Négy fűkasza az ötből
Az egész település felháborodását váltották ki
azok a tolvajok, akik saját
közösségüket meglopva
még nyáron tulajdonítottak el az önkormányzat műhelyéből közel 1,5
millió Ft értékű eszközt.
Az ellopott tárgyak között
volt többek között 5 db
fűkasza, 1 db sövényvágó,
1 db láncfűrész, 1 db fúrógép és különböző fúró és
késkészletek.
A nyomozás során olyan
információ került napvilágra, amelynek eredményeként előkerült 4 db
lengőkasza. Ezeket az önkormányzat már vissza is
kapta.
Egyelőre a nyomozás még
folyik, és bízunk abban,

hogy azok, akikre a gyanú árnyéka rávetődött
vádemelés alá kerülnek
idővel.
Amennyiben kellő bizonyíték hiányában az
ügyet a rendőrség mégis
lezárja, úgy az önkormányzat vezetősége tesz
arról, hogy az érintettek
ne érezzék olyan jól magukat Bácsbokodon.

Idén is megrendeztük
az Idősek Napját
Vendégül látta a falu időseit
az önkormányzat.
Az idei idősek napi rendezvényre október 15-én került
sor, mintegy 400 fő részvételével.
A reggeli szentmisét követően változatos kulturális
műsorral kedveskedtek a
szervezők a vendégeknek.
Fellépetek többek között a
Track Dance Moderntánc
Egyesület, a Bácsbokodi
Társas- és Versenytánccsoport, valamint a Wikitsch
Hagyományőrző Egyesület
német
tánccsoportjának
táncosai, és a Forgó Zoltán
Ifjúsági Fúvószenekar.
Újdonságot jelentett a műsorban Simon Boglárka és
Kiss Zoltán előadóművészek produkciója, akik híres
operett darabokat énekeltek
és táncoltak a közönségnek.
Az előadások után az ebéd
marhapörkölt volt, amelyet

házi almás sütemény követett. Az asztalokról természetesen nem hiányozhatott
a jó fehér- és vörösbor sem.
Az Idősek Napi rendezvény
bállal és tánccal, jó hangulatban zárult.
Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik segítséget nyújtottak a rendezvény megszervezésében.
Nélkülük ezt a magas színvonalat nem értük volna
el.
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Egy elérhető alapszolgáltatás
Házi segítségnyújtás a településen
Bácsbokod tagja a Bácskai
Szociális Intézményfenntartó Társulásnak, amely intézményén keresztül ellátja a
településen a házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatokat.
A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe
vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani
az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges
ellátást.
A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
 az alapvető gondozási,
ápolási feladatok elvégzését,
 az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és
lakókörnyezete
higiéniás
körülményeinek megtartá-

sában való közreműködést,
 a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében,
illetve azok elhárításában
való segítségnyújtást.
Bácsbokodon a házi gondozást helyi szociális gondozók látják el.
Amennyiben az ellátással
kapcsolatban felvilágosításra van szüksége, úgy kérdéseit felteheti személyesen a
polgármesteri hivatal szociális ügyintézőjénél, vagy az
alábbi telefonszámokon:
 0679/451-188 (20-as mellék) – polgármesteri hivatal
szociális ügyintéző,
 0630/863-51-66 – Mester Csabáné – házi szociális
gondozó.

Megemlékezés október 23-án

Október 23-án a helyi művelődési házban tartotta
meg az önkormányzat az
1956-os forradalom és szabadságharcra való megemlékezését.
A Himnuszt követően Kovács László polgármester
beszédében elmondta: „Sosem szabad elfeledkeznünk
arról, hogy az 1956-ban
megfogalmazott
célokért
jobb- és baloldali emberek
egyaránt, együtt küzdöttek.
Nem pártállás, nem hitbéli
vagy világnézeti különbözőségek mentén álltak a polgárok a barikádok egyik vagy
másik oldalára: a választóvonal 1956-ban a hazájukat
féltőn szerető magyar embe6

rek és az idegen érdekeket
feltétlenül kiszolgáló hatalmi
elit között húzódott. Hatvannégy esztendővel ezelőtt
Magyarország szabadságáért
a legkülönbözőbb emberek
tudtak összefogni. A magyar
nép függetlenségéért együtt
küzdött egyházi méltóság és
világi, kisgazdapárti vagy
éppen
szociáldemokrata
pártállású politikus, sokat
tanult tudós és kétkezi munkásember, városi polgár és falusi parasztember egyaránt.
Október 23-a minden idők
számára példát adott a magyar emberek számára arról,
hogyan kell összefognunk közös célok érdekében.”
A műsor az általános iskolások színvonalas előadásával
folytatódott, majd a Szózattal zárult.
A résztvevők együtt vonultak a polgármesteri hivatal
elé, ahol megtörtént a kihelyezett emléktábla megkoszorúzása, valamint az
emlékezés gyertyáinak és
mécseseinek meggyújtása.

Közös horgászat a vízüggyel
 2011. november 12-én
közös horgászaton vettek
részt a bácsbokodi önkormányzat és az Alsó-Dunavölgyi Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság munkatársai.
 Az eseménynek a bács
bokodi felső tó biztosított
helyszínt.
 A vendégül látáshoz a
helyi horgászegyesület térítésmentesen biztosította a

vendégjegyeket és az egyesület használatában lévő
horgásztanyát.
 Még a találkozó előtt sikerült közösen pontot tenni az alsó tavon lévő zsilip
ügyére. Az egyezség alapján
a zsilip kezelése a 2012-es
évtől közösen történik a
vízügyi igazgatóság munkatársa és a horgászegyesület
megbízott tagja által.

Idősek klubjára pályázunk

Az önkormányzat decemberben pályázatot nyújt be a
„Szociális alapszolgáltatások
és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című DAOP-4.1.3/A-11
kódszámú kiírásra a tulajdonában lévő funkció nélküli Pártház ingatlanának
idősek nappali ellátását biztosító szociális intézménnyé
történő átalakítására.
A pályázathoz szükséges
építési engedélyezési tervek
elkészültek, azok benyújtásra kerültek az illetékes építésügyi hatósághoz.
Továbbá november elején
200 idős személy vett részt
egy szükségletfelmérő kérdőív kitöltésén. Az összesí-

tések alapján településünkön nagy igény mutatkozik
egy idősek klubja iránt.
Amennyiben a pályázatunk
kedvező elbírálásban részesül, úgy a pártház épülete
teljes felújításon esik át, továbbá az önkormányzat két
fő részére tud hosszú távon
munkát biztosítani.

Komposztáló ládák 500 ingatlannak
Félezer komposztáló keretet oszt szét az önkormányzat 2012. év elején
500 helyi ingatlantulajdonos részére.
A „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő
mintaprojektek” c. pályázati konstrukció keretében az önkormányzat a
KEOP-6.2.0/A/11-20110049 kódszámú pályázatával 8.006.125 Ft vissza
nem térítendő támogatást
nyert el.
A program célja a környe-

zettudatos gondolkodásmód terjesztése, környezetünk megóvása a megfelelő
hulladékhasznosítás révén.
A komposzt előkészítéséhez egy közepes teljesítményű benzinmotoros
aprítógép vehető igénybe.
Az érdeklődők előadás
keretében ismerkedhetnek
majd meg a komposztáláshoz szükséges elméleti
és gyakorlati technikákkal.
Az előadások után átadjuk a komposztkereteket,
amelyekre az igénylőknek
vállalniuk kell az ötéves
fenntartást.

Pályázatok
2011-ben megnyert vagy megvalósult pályázatok
Az önkormányzat által 2011-ben megvalósított pályázatok:
 Heimatklänge c. svábbál megrendezése – támogatás összege: 1.128.634 Ft
 Idősek Napja megrendezése – támogatás összege: 200.000 Ft
 ÖNHIKI első köre – támogatás összege: 17.000.000 Ft
 Bácsbokodi Pünkösdi Napok megrendezése – támogatás összege: 50.000 Ft
 Informatikai infrastruktúra fejlesztése az általános iskolában – támogatás összege: 13.000.000 Ft
 ÖNHIKI második köre – támogatás összege: 10.000.000 Ft
 Gyermekétkeztetési pályázat – támogatás összege: 773.300 Ft.
 EU Élelmiszersegély program – támogatás: közel 1000 lakos részére élelmiszercsomag kiosztása
 Walzbachtaliak vendéglátása – támogatás összege: 2.500.000 Ft
 Kerékpáros közlekedést elősegítő projekt – támogatás összege: 8.990.400 Ft
 Közművelődési felzárkóztató pályázat – támogatás összege: 446.000 Ft
 Rövid távú közmunka pályázat – támogatás összege: 7.984.000 Ft
 Hosszú távú közmunka pályázat – támogatás összege: 5.522.886 Ft
Az önkormányzat által 2011-ben elnyert, de még megvalósításra váró pályázatok:
 Téli közmunka pályázat – támogatás összege: 970.000 Ft
 Házi komposztálást segítő mintaprojekt– támogatás összege: 8.006.125 Ft
 IPA határon átnyúló pályázat – támogatás összege: 14.000.000 Ft
Az önkormányzat által 2011-ben benyújtott, de még elbírálásra váró pályázatok:
 Erdősítés és fásítás Bácsbokod bel- és külterületén – igényelt támogatás: 1.500.000 Ft.
 Komplex épületenergetikai fejlesztés megújuló energiaforrás felhasználás növeléssel kombinálva a Bácskai ÁMK Óvodájának Bácsbokodi Tagintézményében - igényelt támogatás: 21.799.093 Ft
 Napelemes rendszer telepítése a Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatánál (általános iskola, sportcsarnok) - igényelt
támogatás: 30.544.580 Ft

Felújítási és helyreállítási munkálatok
Augusztus és szeptember
hónapokban állítottuk helyre a Hunyadi János utca,
valamint a Petőfi utca 2010ben felszedett bejáróit.
Októberben megtörtént a
temetői ravatalozó felújítása. Az épület nemes vakolat
burkolatot kapott. A temetői

felújítást az iskola udvarán
található kisépület rekonstrukciója követte. Az épületet bevakolták, a festés – az
iskola lábazatának nemes
vakolattal történő behúzásával együtt- jövő tavasszal
várható.

Felújítottuk a sportcsarnok vizesblokkjait
Hosszú idő után sikerült
teljesen felújítani a sportcsarnok öltözőit és vizesblokkjait. A munkálatok
már nem tűrtek halasztást,
hiszen a falak vizesedése
állandósult az épületben.
A felújítás minimális
költséget jelentett az önkormányzatnak, ugyanis
a kivitelezésre a KEOP6.2.0 kódszámú kiírás keretében pályázati forrást
nyert. A projekt keretéből

a vizesblokkok és öltözők
felújítása mellett egy európai uniós szabványoknak
megfelelő 50 férőhelyes
kerékpártároló is megépítésre került.

Négy pályázat került beadásra
a LEADER kiírásokra
Bácsbokodról az önkormányzat közreműködésével összesen négy pályázat került beadásra a 2011. évi LEADER fejezet keretében.
Az önkormányzat és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület is pályázott a „Tájkép javító erdősítés és fásítás” célterületre az alábbi
területeket érintve:
 Hunyadi utca– fasor telepítése mind az északi, mind a déli
oldalra ostorfával;
 Gr. Széchenyi I. utcán és a Kossuth Lajos utcán az út mindkét oldalán lévő fenyősor pótlása,
 Vasút alatti üres területre akácos telepítése,
 Liget utcai üres önkormányzati területek kőrisfával való
betelepítése,
 külterületi fasorok telepítése, a Vaskúti út, a Liza tanyai és
a Bácsalmási-Mátételki út mellett.
„Civil szervezetek fejlesztése” célterületre a Bácsbokodi Önkéntes Tűzoltó Egyesület adott be pályázatot eszközállományának fejlesztésére, mintegy 2,5 millió Ft összértékben.
„Kulturális értékmegőrző rendezvények támogatása” célterületre a Bácsbokod Művelődéséért Közhasznú Alapítvány egy
új rendezvényötlettel pályázott. Céljuk egy helyi és térségi
termékekből álló vásárral, kiállításokkal és kulturális műsorral egybekötött hagyományőrző rendezvény megszervezése
Bácsbokodon.
Bízunk a pályázatok kedvező elbírálásában!
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Kerékpártárolót avattunk
a sportcsarnok mellett

Ünnepélyes keretek között
avatta fel Kovács László polgármester a KEOP-6.2.0/
A/11-2011-0029 kódszám,
„Kerékpáros közlekedést segítő
projekt Bácsbokodon” c. pályázat keretében megépített Európai Uniós szabványoknak
megfelelő kerékpártárolót a
helyi sportcsarnoknál.
A pályázat célja az önkormányzat tulajdonában álló
sportcsarnokhoz kerékpártároló építése, valamint a
sportcsarnok öltözőinek és
zuhanyzóinak felújítása. Ez lehetőséget teremt a célcsoport
számára, hogy napi szinten
közlekedjenek kerékpárral.

Projekt teljes költsége: bruttó
9 463 579 Ft.
Fenti fejlesztés megvalósításához az önkormányzat 8
990 400 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

EU Élelmiszersegély Program II.

Bácsbokod
Nagyközség
Önkormányzata pályázott
és nyert a Gyermekétkeztetési Alapítvány által, az EU
Élelmiszersegély Program

II. fordulójának keretében
kiírt pályázaton.
A projektből tartós élelmiszerek (konzerv, tészta,
keksz) kerültek szétosztásra mintegy 170 család, közel 450 fő felnőtt és gyermek között.

10 millió forint
az ÖNHIKI 2. körében
Az önkormányzat sikeresen pályázott az ÖNHIKI (önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása) 2. körében. Az elnyert támogatás 10.000.000 Ft,
amely a Magyar Államkincstár által november hónapban
kiutalásra került az önkormányzat számlájára.

Megtörtént a szerződéskötés az IPA pályázatban
Megtörtént a szerződéskötés a „Kétoldalú
társadalmi kapcsolatok
erősítése Bácsbokod és
Nemesmilitics települések
lakossága körében” című
projekt esetében.
Önkormányzatunk szerb
testvértelepülésünkkel,
Nemesmiliticcsel közös

pályázatot nyújtott be a
Magyarország-Szerbia
IPA Határon Átnyúló
Együttműködési Program keretében.
A pályázat pozitív elbírálásban részesült. A támogatás összege 96.051
euro, amelyből mindkét
oldalon 3-3 rendezvény

kerül megszervezésre a
2012-es és 2013-as években.
Bácsbokodon a pályázatból rendezzük meg a
jövő évi Prelót is magába
foglaló Horvát Napokat,
és a gyermeknappal egybekötött Pünkösdi Napokat, valamint 2013-ban

egy Sportnapok elnevezésű hétvégét. A projekt
keretében a művelődési
ház részleges felújítása
(nyílászáró csere) és a
sportcsarnok vizesblokkjainak korszerűsítése valósul meg.

TÁRSADALMI SZERVEZETEK HÍREI
Horgászhírek

A Bácsbokodi Sporthorgász Egyesület
az idei évben is horgásztábort szervezett a Horgásztanyánál. Az egy hétig
tartó tábor megszervezését szponzorok is támogatták, ezúton mondunk
köszönetet Renner Tibornak, Barabás
Tibornak, Barcsák Róbertnek, Fodor
Sándornak, az ALGIDA Rt-nek és a
Dancso-transz Kft-nek.
A gyermektábort követően 2011. 08.
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28-án gyermekhorgász-versenyt tartottunk, amelyre 13 gyermekversenyző
nevezett. Szép időben volt részünk és
az olykor megerősödő északi szélben
igen jó fogások akadtak.
I. helyezett: Tettinger Zsófia 4,4 kg
II. helyezett: Majdanics Noel 3,82 kg
III. helyezett: Bátori Bálint 3,25 kg
A Bácsbokodi Sporthorgász Egyesület felhívja a tisztelt lakosok figyelmét,
hogy horgászni csak érvényes állami
horgászjegy és a vízhasznosító által kiadott érvényes területi engedély birtokában lehetséges. Ezen szabályozás alól
nem kivétel a Kígyós-csatorna teljes
szakasza, sőt a nagy gát alatti kifolyó
szakasz sem. A Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatalnál vizsgázott halászati őrök a Bácsbokod Határrendészeti

Kirendeltséggel karöltve ellenőrizni
fogják az illegálisan horgászókat, és az
illegális tevékenység minden esetben
eljárás indítását vonja maga után.

Kupaversenyt rendezett a
horgászegyesület
A Bácsbokodi Sporthorgász Egyesület
szeptember 18-án megrendezte hagyományos kupaversenyét. A versenyre 24 horgásztárs nevezett. Közülük
pár horgásznak igen nagy tétje volt a
megmérettetésnek, mivel a kezdetektől két alkalommal már megnyerték
a kupaversenyt. Amennyiben ez harmadszorra is sikerül nekik, úgy végleg
birtokolhatják a míves kupát. Maga a
verseny 4 órán át tartott. Ez alatt kellett a horgászoknak a szákjukat a megfogott halakkal megpakolni. Az idő

kedvező volt, a horgászatot
semmi sem zavarta.
I. helyezett: Kovács Árpád 12,4 kg
II. helyezett: Kapitány István 9,5 kg
III. helyezett: Tettinger István 7,14 kg
Az eredményhirdetésnél az
okleveleket és az érmeket
Kovács László polgármester
adta át.
Ezt követően a Horgásztanyán kakaspörkölt galuskával került a megfáradt horgászok elé. 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.

BM Karate Országos Bajnokság 2011 (Debrecen, 2011.09.17):
Király Gábor : Kumite ( -80 kg) I. hely
III. Dráva Kupa – Regionális gyermek, junior és kadett karate bajnokság (Barcs,
2011.10.22)
Barth Alexandra (12 év) kumite I. hely
Barth Zalán (8 év) kumite III. hely
Braun Dávid (11 év) kata: I. hely, kumite: I.
hely
Czifra Rebeka (12 év) kata: III. hely, kumite
III. hely
Szabó Tamás (16 év) kumite: I. hely
Balaton Kupa –Nyílt nemzetközi WKF karatebajnokság (Siófok, 2011.11.05)
Czifra Rebeka : kumite (– 40 kg ) I. hely
Czifra Klaudia : kumite (-60 kg) I. hely
Király Gábor : kumite (-84kg) I. hely
Sallai Dejan : kumite (-84 kg) II. hely
2011.12.03-án Trnavában (Szlovákia) rendezték meg a Szlovák kadett és junior bajnokságot, melyet egy Felnőtt csapatbajnokság is követett.
A magyar csapat tagjai voltak: Sallai Dejan-

Egy felejthetetlen előadás…
Szép estét varázsolt a
Bácsbokod
Művelődéséért Közhasznú Alapítvány
azoknak, akik október 15-én
eljöttek az alapítvány által
szervezett zenés előadásra.
A műsort Kovács László
polgármester beszéde nyitotta meg, amelyet a meghívott művészek bemutatkozása követett.
A hangverseny igazán színes
és egyedi hangzásélményt
nyújtott. Két egymástól teljesen eltérő jellegű, mégis
hangzásban egymással tökéletesen összeillő hangszer
mutatkozott be, a hárfa és a
fuvola.
A meghívott művésznők,
Vámosi-Nagy Zsuzsa (fuvola) és Szilágyi Kinga

Katinka (hárfa) virtuóz játékát a legtöbb darab után
vastapssal köszönte meg a
közönség.

Ganbatte KSE , Balla Dániel – E.GY.SZ.E
Király Gábor- Ganbatte KSE
A csapatbajnokságon szlovák, szerb, szlovén
és magyar csapatok indultak. Magyarország
a dobogó harmadik fokára állhatott.

A Ganbatte Karate Sportegyesület sok szeretettel vár mindenkit, aki a shotokan karate vagy japán harcművészet, ill. kultúra
iránt érdeklődik!
Info: Király Gábor 2. dan 70/ 701-1419
e-mail: ganbattekse@gmail.com
facebook.: www.facebook.com/ganbattekse
Edzések helye, ideje: Bácsbokod, Sportcsarnok, H-SZ-P 17:00- 19:30

Bácsbokodi Női Kézilabda Sport Egyesület
Ez a bajnoki év nehéz időszak az egyesület életében,
mind az ifjúsági mind a felnőtt csapatnál csapatépítés
folyik. Megfelelő hozzáállással és edzéssel a lányok
folyamatosan nőnek fel a
rájuk váró feladatokhoz
és tavasszal reményeink
szerint nagyobb erőt tudunk képviselni a pályán.
Ezúton is szeretnék gratulálni Terner Alíznak, aki
a felnőtt góllövő listát vezeti és Bennarik Petrának,
aki az ifjúsági mezőnyben
dobta a legtöbb gólt a DélNyugati NB II-es női kézilabda bajnokságban! Csapataink 7. helyen állnak a

tabellán a szezon felénél.
Párhuzamosan folyik a
mini csoport és a serdülő
csapat képzése is. A serdülő bajnokság december
18-án kezdődik, a lányok
Csávoly, Bácsalmás és Jánoshalma csapataival küzdenek meg a győzelemért.
Szeretnénk megköszönni
szurkolóinknak a buzdítást és a támogatóinknak
a segítséget!
Az egyesület nevében kívánunk Mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet!
Hajrá Bokod!!!
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Az ÖTE jelenti
Sajnos az idei év sem múlt
el eseménymentesen, 24
alkalommal riasztották az
ÖTE-t.
Ebből:
• tűzesethez – 4
• műszaki mentéshez (favágás- viharkárok) – 12
• műszaki mentéshez (közlekedési baleset) – 1
• műszaki mentéshez (víz
eltávolítás, építmény károk)
-4
• téves jelzés - 3 (A szándékos félrevezetés szabálysértésnek minősül és 60 ezer
Ft bírsággal sújtható!) Felhívjuk mindenki figyelmét,
hogy csak indokolt estben
riassza a tűzoltóságot!!!

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület által megmentett
anyagi javak becsült értéke
12 milló Ft.
Együttműködési megállapodás megkötésére került
sor:
• Baja Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságával,
• Bácsbokod Nagyközség
Önkormányzatával,
• Bácsborsód Község Önkormányzatával.
Egyesületi ülés 3 alkalommal volt. Az egyesületnél 2
fő végzett 40 órás tűzoltó
tanfolyamot, valamint 6 új
taggal bővültünk.
Továbbra is várjuk azok belépését, akik kedvet éreznek
a tűzoltó hivatás megismeréséhez és végzéséhez, jelentkezni a 06-70/429-1123-as telefonszámon lehet.
Gyakorlatot 7 alkalommal
tartottunk, ebből:
• 2 ellenőrző gyakorlat
(Bácsbokod Általános Iskola, Felsőszentiván Óvoda),
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• 3 ifjúsági tűzoltó felkészítő gyakorlat,
• 2 szerelési gyakorlat volt.
Több alkalommal kaptunk
meghívást tűzoltó bemutató tartására is, így voltunk a
bácsbokodi óvodában, részt
vettünk a gyermeknapon és
a falunapon, a bácsborsódi
egészségnapon és falunapon, a felsőszentiváni óvodában és iskolában is jártunk.
Helyszínbiztosításon egyszer voltunk a bácsbokodi
Márton-napi fáklyás felvonuláson.
Szeretnénk ezúton is köszönetet mondani a támogatóinknak, akik hozzájárultak, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesület működjön és
szükség estén biztonságot
nyújtson az itt élő emberek
számára!!!
TÁMOGATÓINK:
Bácsbokod
Nagyközség
Önkormányzata,
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,
Bács-Kiskun megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Baja Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság,
Csernik Autó- és gumi
szerviz,
Szent Hubertus Vendéglő
Bácsbokod.
KÖSZÖNJÜK!
A közelgő ünnep alkalmával ezúton is: Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Évet Kíván az
Ö.T.E. !!!
Legyen esemény mentes
az ünnep is !!!

Bácsbokodi Társastánc csoport

A 2008-ban alapult tánccsoportunk mára már két
kihelyezett csoporttal is
rendelkezik. Így nem csak
Bácsbokodon, de Bácsalmáson és Kunbaján is vannak
táncosaink. A több mint
70 főből álló csoport egyre szélesebb repertoárral
áll ki a nagyérdemű elé. A
bácsbokodi tánccsoportok
idén felléptek a környékbeli falunapokon, egyéb helyi
rendezvényeken, Baján a
Danubia Tánctalálkozón, a
bajai sportnapokon, a Szent
László ÁMK által rendezett
„válassz hobbit” műsoron.
Emellett évente kétszer sa-

ját, önálló esttel is készülünk
a minket kedvelő közönségünknek az egyik június
közepén, a másik pedig decemberben a Társastáncosok Karácsonyi Estje címmel
kerül megrendezésre. A szabályos lépéssorozatok és koreográfiák mellett, sokszor
bevetünk pár újdonságot,
mint a Chichago, a Katona
vagy a Hupikék törpikék c.
koreográfia. A folyamatosan
bővülő csoportokba várunk
sok szeretettel minden táncolni vágyót, vagy olyat, aki
újra táncolni szeretne.
Csoportvezető:
Pestality Bianka

Track Dance Moderntánc Egyesület
Az elmúlt pár hónapban
ismételten számos rendezvényen vettek részt, illetve
szerepeltek táncosaink.
A számtalan falunapi fellépés közben, a nagy hőségben szakítottunk egy
kis időt és megtartottuk
tánctáborunkat Dávodon.
Mindenki jól vette az akadályokat és nagyon jól
érezték magukat a gyerekek. A délelőtti nagy hajtások után, délutánra már ellazulhattunk a medencékben. Az estéink sem voltak
unalmasak, hisz éjszakába
nyúló játékok követték
egymást. Jövőre tervezzük
megismételni ezt a fergeteges bulit.
Immáron V. alkalommal
megrendezték Szentlőrin
cen az országos Táncfesz-

tivált, amelyen növendékeink is részt vettek és sikereket produkáltak, több
kategóriában és többfajta
táncstílusban.
Eredményeink:
Csoportos kategóriában:
Gyermek korcsoportban,
Funky stílusban I. és II.
helyezést, Junior 2 korcsoportban, Funky stílusban
II., Hip hop stílusban szintén II. helyezést, Felnőtt
korcsoportban, Funky stílusban I. helyezést értek el
táncosaink;
Egyéni kategóriában:
Gyermek korcsoportban
Funky stílusban I. helyezést, Hip hop stílusban I.
helyezést;
Duo kategóriában:
Junior 2 korcsoportban,
Funky stílusban I. értek

BlickPunkt 11 verseny

el, Hip hop stílusban II.
helyezést értek el táncosaink.
A verseny óta pedig ismét
nagy munkába fogtunk,
hisz készülünk a februárban megrendezésre kerü-

lő, már hagyománnyá vált
„Táncos estünkre”, amelyet
minden évben egyszer,
2012-ben már V. alkalommal rendezünk meg.
Szeretettel várunk minden
érdeklődőt! Kisföldi Kitti
elnök

Természetjárás Bácsbokodról
A Bácsbokodi Szabadidő
és Tömegsport Közalapítvány 2011. október 1-jén
újra természetjáró gyalogtúrát szervezett, melyen 15
fő vett részt. A Mecsekben
megtett táv 20 km volt/Kárász – Magyaregregy/, s a
résztvevők valamennyien

jól érezték magukat. Az alapítvány a későbbiekben is
szeretné előtérbe helyezni a
szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségére vonatkozó
családi sportnapok, természetjáró túrák szervezését.

Lövészsport Bácsbokodon
A 2006-os évben tovább
folytattuk az osztályok közötti bajnokság hátralévő hat
fordulójának lebonyolítását,
az elismerésekre ünnepélyesen az évzárón került sor.
A megyében megrendezett hét versenyen vettünk
részt, ahol versenyzőink
az elsők között végeztek.
Megrendeztük helyben a
vállalkozók kupáját légpuskás versenyszámban és a
Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság Szent László napi
lövészversenyét dinamikus
kispuska versenyszámban a
tereplőtéren.
Az általános iskolások megyei bajnokságán továbbjutottak az országos bajnokságon mérték össze tudásukat, ahol légpisztolyos csapatunk (Kollár, Kmetovics,
Kovács) összeállításban a

3. helyen és légpuskában a
9. helyen végzett.
Harmadik alkalommal rendeztük a Felső-Bácskai Céllövész Emlékversenyt légpuska, légpisztoly versenyszámban a sportcsarnokban,
sportpisztoly versenyszámban a tereplőtéren.
Első alkalommal rendeztük
meg az Ősz kupát minősítő
lövészversenyt kispuska 30
lövés, sport és szabadpuska
60 lövés versenyszámokban,
ahol a megyéből és megyén
kívül 5 egyesület 38 versenyzője vett részt.

Ebben az évben is megrendezésre került a Magyarországi Németek Kulturális
Központja „Blickpunkt11”
című versenye.
3 kategóriába vártak az ország területéről képeket, elsősorban olyanokat, melyek
a magyarországi németek
életét, mindennapjait illetve múltját mutatják be.
Bácsbokodról
Akácfai
Zsolt,
Akácfai
Anett, Etsberger Mária,
Kurucsainé Hodoniczky
Angéla és Kurucsai Pál
vett részt a versenyen.
A zsűri a közel 400 kép közül 30 képet válogatott be
Budapesten a Műcsarnokban megrendezésre került

kiállítás anyagába. Ezek
között két bácsbokodi is
volt: Akácfai Anett és Zsolt
a Wikitsch táncegyüttes
Vaskúti fellépését bemutató montázsa, és Etsberger
Mária által beküldött archív képe. Ez utóbbi az archív kategóriában első díjat
kapott.
A kép címe: „Mondd, hol
vannak a férfiak, kiket háborúba hurcoltak”
(A kép a bácsbokodi temetőben készült 1945. május
elején)
Köszönjünk a Német Kisebbségi Önkormányzat
támogatását.

folytatás a 12. oldalon
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A diák olimpia megyei döntőjéből mind a hat versenyzőnk - öt első helyen- bejutott az országos döntőbe,
ahol légpuska és légpisztoly
versenyszámokban
kétszeres országos bajnok lett
Zádori Tamás egyéniben és
csapatban egyaránt. Egyéniben még 4. és 8. helyezést
valamint csapatban 3. és 5.
helyezést értek el versenyzőink.
Az országos bajnokság
minden
fegyvernemben
augusztus 19 és 23 között került megrendezésre
Sarlóspusztán.
Egyesületünk 3 fővel indult a megmérettetéseken, ahol számos
szép eredményeket értek el.
Legjobb eredményünk ifjúsági fiú korcsoportban

légpisztoly 60 lövés versenyszámban Ifj. Zádori Tamás
álhatott a dobogó 2. fokára.
Versenyzőink a 2007 évben
is tovább folytatták a jó szereplést. A megyében megrendezésre került versenyeken, bajnokságokon jól szerepeltek, általában a dobogó
első és harmadik fokára
állhattak fel. A Budapesten
megrendezett négyfordulós
Utánpótlás kupán is jól szerepeltek sportolóink, összetettben ketten indultak három versenyszámban, melyekből kétszer az 1. helyen
egyszer a 3. helyen végeztek.
A diákolimpia megyei fordulót és a megyei döntőt is
megnyerő versenyzőink az
Országos döntőbe jutottak
fel, ahol csapatban 2. helye-

zést értek el. Légpisztoly 20
lövés versenyszámban általános iskolás leány korcsoportban Országos Bajnok
lett Varga Ramóna.
Szeptemberben
megrendezésre került 8 napos
Országos
Bajnokságon
Sarlóspusztán Kollár Dániel kétszeres Országos Bajnok lett légpuska 20 lövés
versenyszámban új Országos Csúccsal, 187 körrel és
légpisztoly 20 lövéses versenyszámban serdülő fiú
korcsoportban. Nemzetközi
versenyszámban légpisztoly
40 lövésben a dobogó harmadik fokára állhatott fel.
Egyesületünk többi versenyzője a különböző versenyszámokban a középmezőny
elején foglalt helyet, egy két
kivétellel, akik be tudtak

jutni az első nyolc közé.
Októberben Zalaegerszegen megrendezett nemzeti
országos bajnokságon standardpuska 30 lövés fekvő
versenyszámban csapatunk
7. helyen, míg standardpuska 3x10 összetett (fekvő,
álló, térdelő testhelyzetek )
versenyszámban az 5. helyen végzett.
A Magyar Sportlövők Szövetsége által összeállított
ez évben összeállított éremtáblázatán 15. helyezett
lett egyesületünk, úgy mint
a legjobb Bács-Kiskun Megyei egyesület.
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