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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Új jegyzője van Bácsbokodnak
A képviselő-testület 2011. év végén,
Héhn László jegyző úr nyugdíjazási kérelmét követőn döntött a jegyzői pályázat kiírásáról.
A kiírásra összesen 10 jelölt adott be
szakmai anyagot, amelyeket a testület
által kijelölt Felvételi Bizottság először
formai ellenőrzésnek vetett alá. A bizottság négy jelölt pályázatát formai
hiányosságok alapján utasította el, hat
pályázót pedig személyes meghallgatásra kért fel. A meghallgatás végül Dr. Jagicz Mónika ajánlását eredményezte,
amelyet Kovács László polgármester úr elfogadott, és a testület elé elfogadásra javasolt.
Dr. Jagicza Mónika 34 éves, Dusnokon nőtt fel, 8 éve
költözött Bajára. 10 éve él házasságban, két fiúgyermek

Településfejlesztési feladatterv
a 2012-es évre
Településfejlesztési feladattervet hagyott jóvá a testület a
2012-es évre. A megvalósítandó feladatok:
• a csapadékvíz elvezető rendszer felújításának folytatása,
• gyalogátkelőhely tervezése a hivatal és a Hősök tere közé,
• a központban lévő járdaszakaszok térkővel való burkolása,
• a kápolna mögötti terület tereprendezése, a dűlőutakkal együtt,
• az iskola lábazatának befejezése,
• a kivágott fenyőtuskók kiszedése és fásítás a Hunyadi utcában,
• útpadkázás a belterületi utak mentén és a szentiváni
betonút jobb oldalán,
• a belterületi útjaink állapotának megóvása, kátyúzása,
• a járdaprogram folytatása,
• a templom és a Lurdesi barlang közötti járda felújítása,
• a polgármesteri hivatal udvarának rendbetétele,
• tervdokumentáció készítése a Petőfi utca útburkolatának felújítására.

édesanyja. A III. Béla Gimnázium elvégzése után először
biológia-környezetvédelem tanárként diplomázott, majd
környezetvédelmi igazgatásszervező, környezetmérnök,
végül jogász diplomát szerzett. Közigazgatási alap-és szakvizsgával is rendelkezik. Egy évet tanított, majd szakmai
pályafutását a közigazgatás területén folytatta. Jegyzői kinevezését megelőzően 9 és fél évet dolgozott a bajai Környezetvédelmi Felügyelőségen.
Jegyző asszonyt céljairól kérdeztük:
„Célom, hogy a hatályos jogszabályok által kijelölt feladatokat a legjobb szakmai színvonalon lássam el, alapos és
pontos szakmai előkészítő munkával szolgáljam ki a község
vezetését és hozzam olyan helyzetbe, hogy jó és törvényes
döntéseket tudjon hozni. Igyekszem mielőbb megismerni a
lakosságot, a községet és remélem, hogy mielőbb részesévé
válok az itt élő közösségnek. Forduljanak hozzám bizalommal!”

Ároktakarítási és útpadkázási
munkák a településen
A Bácsbokodi Kommunális és Szolgáltató Kft megkezdte a település csapadékvíz-elvezető csatornáinak
tisztítását.
Az első ütemben a Ságvári utcában szikkasztóárkok kiásása,
valamint a Tóth
Kálmán utcában a
csapadékvíz-elvezetők teljes kitisztítása történt meg.
A Kft az árokmunkák mellett
az utak padkázását is elvégezte
annak érdekében,
hogy az esővíz zavartalanul tudjon
elfolyni az aszfal-

tozott útfelületről.
A munkálatokat a Kft a
legproblémásabb utcákon
fogja folytatni.
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Víziközmű társulat alakul Bácsbokodon
Az előzményekkel kapcsolatban
sajnos nem lehet túl sok jót leírni.
A 2010. évi választást követően a
szennyvízberuházással kapcsolatban
igen nagy káoszt kellett átvenni az új
vezetésnek. Néhányat felsorolva:
• A szennyvíztisztító telep nem
rendelkezett
használatbavételi
engedéllyel, annak ellenére, hogy
azt 2007-ben átadták. Azaz három év alatt ez nem lett átvezetve
az illetékes állami szerveken.
• A szennyvíztisztító telep a Földhivatal rendszerében egészen
2011-ig nem is létezett, ugyanis a
földhivatali nyilvántartás szerint
ott 2011-ig szántóföld volt. Nem
készültek el a felvételi vázrajzok,
a telekmegosztás, a művelési ág
megváltoztatása, és a telep feltüntetése.
• A telep próbaüzeme alatt már
jelentkező tisztítási problémákkal nem foglalkozott senki, sőt a
próbaüzem lejártát követő három
évben sem történtek érdemi lépések a megoldás érdekében. Ennek
következtében a hatóság első lépésben szennyezés csökkentési
ütemterv benyújtására kötelezte az önkormányzatot. Mivel ez
2010-ben határidőben nem lett
benyújtva, a hatóság bírságolni
kezdte a Kft-t. A telep a mai napig
nem működik megfelelően, a bírságtételek pedig milliós nagyságrendűek.
• A lakástakarék szerződések teljesen kontrollálatlanul álltak évekig. Egyetlen lépés sem történt
annak érdekében, hogy valamilyen rend legyen a befizetéseknél.
A két lakáspénztár nem lett megkeresve az ügyben, a lakosságot
nem tájékoztatta senki.
• Víziközmű társulat létrehozására
nem történtek lépések.
• Pályázat ugyan beadásra került,
de az az önerő, illetve az önerőnek elfogadott banki hitelígérvény hiánya miatt nem juthatott
el a bírálási szakaszba. Önerőnek
megfelelő hitelígérvényt pedig
azért nem kapott az önkormányzat, mert a befizetések teljesen
szabadjára vannak engedve, azokat senki nem kontrollálja.
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A múltról ennyi, most a tényekről:
Magyarországon, legkésőbb 2015re minden hozzánk hasonló méretű
településen meg kell valósítani a korszerű szennyvízkezelést. Azért, hogy
ezt a vállalást be tudjuk tartani, megújult a pályázati rendszer. Új esélyt
kaptunk arra, hogy elkészüljön ez a
sokak által várt fejlesztés.
Az új lehetőség változásokat jelent
majd a hozzájárulások befizetésében is.
Mindenekelőtt meg kell szerveznünk a víziközmű-társulatot.
Évek óta hazánkban az ivóvíz,
valamint
szennyvízberuházások
esetében az ingatlan tulajdonosok
víziközmű társulatokat hoznak létre önkéntes alapon, az érdekeltségi
hozzájárulások befizetésére, illetve
behajtására.
Amennyiben a tulajdonosok 2/3a a szándéknyilatkozat aláírásával
támogatja a társulat létrejöttét, valamint a beruházás megvalósítását,
úgy a Társulat megalakulhat, mely
időponttól a tagság a többi ingatlan
tulajdonosára nézve is kötelező.
2007-2008-ban sokan kötöttek
lakás-előtakarékossági (LTP) szerződést hozzájárulásuk megfizetéséhez.
Azt tapasztaltuk, hogy a több évi
bizonytalanság megtette a hatását.
Vannak, akik végig rendesen fizették
a havi megtakarításokat, sajnos sokan
vannak olyanok is, akik nem teljesítettek, így nem (vagy csak részben)
jogosultak arra az állami támogatásra, amelyet az LTP biztosított volna.
Valószínű, hogy minden megkötött LTP szerződést át kell majd
dolgozni, hogy illeszkedjenek az új
pénzügyi feltételekhez. Jelenleg is
gyűjtjük az adatokat az egyes megtakarítási számlák állásáról. Ellenben sokan vannak olyanok, akiknek
a lakás-takarékpénztár értesítőt már
küldött, hogy igazolják, mire költik
majd a pár hónap múlva lejáró LTP
szerződésből kiutalt összeget. Ezért
most összefoglaljuk a lehetőségeket.
Aki végig fizette az LTP-jét és értesítőt kapott:
• Kérjük, várjon türelemmel, mivel a megszervezendő víziközmű-társulat fogja kiadni azt LTP
(Fundamenta vagy OTP-LTP) részére a kért igazolásokat.

Aki több, mint 6 hónap elmaradásban van LTP-jével:
• (!) Már biztos, hogy nem fogja
megkapni azt az állami támogatást,
amire megkötötte az LTP szerződését, akkor sem, ha most gyorsan befizeti az elmaradását.
Talán a legfontosabb tudnivaló:
Az eddig befizetett pénze senkinek nem vész el! Az LTP megtakarítások továbbra is felhasználhatóak lesznek a csatorna-hozzájárulás
megfizetéséhez.
Mire várunk?
Arra, hogy egy megalapozott költségvetés készüljön a pályázathoz,
amelyből visszaszámolható a lakossági hozzájárulás összege.
Ha ezt nem megfelelően számítják
ki a bevont cégek, ha rosszul alakítjuk át a megtakarításokat, úgy hiába
egy nyertes pályázat, hiszen az a végrehajtás közben összeomlik. Ha túl
magasra vannak tervezve a költségek,
akkor túlságosan megterheljük Önöket, ha túl alacsonyra, akkor viszont
hamar összejöhet egy akkora hiány,
amelyet az önkormányzat nem tud
önmaga kigazdálkodni.
Tisztában vagyunk azzal, hogy
sokat vártak már az ügyben, viszont
ahhoz, hogy ne olyan alapokra kerüljön a projekt, mint amilyet 2010-ben
átvettünk, muszáj időigényes számításokat és egyeztetéseket folytatnunk. Ezért kérjük, hogy tartsanak
ki még a település és a saját érdekükben!
Hamarosan részletes tájékoztatást adunk lakossági fórumon is,
addig is köszönjük eddigi támogatásukat!

Közmeghallgatást tartott a testület

Elkészült az iskola lábazata

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 20-án (hétfőn) 17 órakor Közmeghallgatást tartott a helyi művelődési ház nagytermében.
Kovács László polgármester először tájékoztatta a megjelenteket a megkötött FUNDAMENTA és OTP lakásmegtakarításokkal, valamint a tervezett szennyvíz-beruházással kapcsolatban. Ezt követte az önkormányzat 2011.
évi munkájáról szóló beszámoló.
A Közmeghallgatáson részt vett a Fundamenta Zrt. és az
OTP Bank képviselője is, hozzájuk kérdéseket tehettek fel
a nézőtéren helyet foglaló lakosok.
Köszönet valamennyi lakosnak, akik személyesen részt
vettek az eseményen, hiszen véleményeik, az általuk hozott
lakossági szemlélet nagymértékben segíti az önkormányzat későbbi munkáját.

Április hónapban elkészült az általános iskola lábazata.
Az épületre gyöngylábazat került felhúzásra, így az intézmény újra a régi fényében várja az iskolás gyermekeket.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a korábban történt rongálások (falfirkák) megelőzése érdekében térfigyelő kamerákat
telepít az iskola homlokzatára, bízva
abban, hogy
az elhelyezett
3 db kamera
elég visszatartó erőt képvisel a jövőben.

1848-49- forradalom és szabadságharc
méltó megünneplése
Március 15-én tartotta meg ünnepi megemlékezését
az önkormányzat.
A műsor a Himnusszal, majd Kovács László polgármester úr beszédével vette kezdetét. A beszédből idézve:
„Nem kell ahhoz Petőfinek, Irinyinek, Kossuthnak lenni, nem kell a fővárosban élni, hogy a közösségért, a közös
jövőnkért egyenként és összefogva, ma is, mi is felelősséget
vállaljunk. Senki nem fogja megteremteni helyettünk, nekünk sem a békét, sem a szabadságot, sem az egyetértést.
Nem kell ahhoz forradalom, hogy egy kicsit mindenki tegyen a közös ügyeinkért. És nemcsak Budapesten, de itt
Bácsbokodon is.
Mert 1848 üzenete, a 12 pont nálunk is pontosan ugyanúgy érvényes, mint bárhol az országban. Mi

Idén is megrendezésre
került a Svábbál
2012. február 18-án
rendezte meg idei Svábbálját a Német Kisebbségi Önkormányzat.
A rendezvény a magyar és magyarországi
németek
himnuszával
kezdődött, majd Knipf
Tamás harmonikán adott
elő német nemzetiségi
dalokat. A műsorban a
Forgó Zoltán Ifjúsági Fúvószenekar és a Wikitsch
Egyesület Tánccsoportjai
is felléptek. Különösen
nagy sikere volt a vacsora
utáni „konyhatáncnak”. A
zenét a Richters-Kapelle
szolgáltatta.

A szervezők köszönik
valamennyi segítő munkáját, és a fellépő kultúrcsoportok
színvonalas
műsorát. A bálról készült
képek megtekinthetők a
Bácsbokodi Német Kisebbségi Önkormányzat
honlapján:
www.bacsbokodnko.hu.

sbokodiak is békére,
békére szabadságra és egyetértésre vává
bácsbokodiak
gyunk, és mi bácsbokodiak is tudomásul kell, vegyük: ezeket a nagyszerű dolgokat nem elég várni, ezekért bizony
tennünk kell.”
A beszédet az általános iskolások színvonalas műsora
követte, majd a rendezvényt a szózat zárta le. Köszönet
illeti az előadáson fellépő gyermekeket és a felkészítő
pedagógusokat, akik munkájukkal megadták az esemény ünnepi fényét!

Kisbuszra pályáztak az önkormányzatok
A Bácsbokodi Német Kisebbségi Önkormányzat Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatával közös erővel nyújtotta be pályázatát a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata által az „Étel kerekeken” – kisbusz ételszállításra című kiírásra, egy 9 személyes mikrobusz beszerzésére.
Kedvező bírálat esetén a kisebbségi önkormányzat tulajdonába, de a nagyközségi önkormányzat használatába
kerül a jármű, amely közösségi feladatokat lát el a lakosság
megfelelő minőségű közszolgáltatásokkal való ellátásának
érdekében.
Bízunk a pozitív elbírálásban!
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Komposztáló keretek átvétele
A „Fenntarthatóbb
életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket
elősegítő
mintaprojektek” c. pályázati
konstrukció keretében
az önkormányzat a
KEOP-6.2.0/A/11-2011-0049 kódszámú pályázatával
8.006.125 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A projekt keretében 2012. május 18-án (pénteken) az önkormányzat 500 db komposztáló keretet oszt szét ingyenesen a lakosság körében!
Az érintett napon az igénylők előadás keretében ismerkedhetnek meg a komposztáláshoz szükséges elméleti és gyakorlati technikákkal. Az előadások után
átadjuk a komposztkereteket.

AZ ÁTADÁS HELYE: Művelődési Ház
AZ ÁTADÁS IDEJE: 16:00
Az átadás után INGYENES BÜFÉ-szolgáltatás áll a
komposztáló keretet igénylő lakosok rendelkezésére!

Megtisztult a település és környéke
2012. április 21-én a
„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 90 gyermek
vett részt, akik a belterületen mintegy 3000 kg szemetet szedtek össze. A gyermekek 9 csapatban egy-egy
pedagógus vezetésével versenyeztek a fődíjért.
A fődíjat - azaz a mórahalmi 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;
az Aranykalász MG Szövetkezet és 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.

Felkerültek a sportcsarnokra
a napkollektorok

Támogatási szerződést
kötött meg az önkormányzat
Megtörtént a szerződéskötés a „Komplex épületenergetikai fejlesztés megújuló energiaforrás
felhasználás növeléssel kombinálva a Bácskai
ÁMK Óvodájának Bácsbokodi Tagintézményében” című KEOP-4.9.0/11-2011-0144 azonosítószámú pályázat esetében.
A projekt az óvoda épületének energetikai felújítását (külső nyílászárók cseréje, külső
homlokzatszigetelés, nemesvakolattal történő
behúzás, fűtés-, és világításkorszerűsítés) foglalja magában. Az elnyert támogatás összege:
21.799.093 Ft.
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Az önkormányzat a „Napelemes rendszer telepítése Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatánál” című
KEOP-4.2.0/A/11-2011-0358 azonosítószámú pályázatával:
30.544.580 Ft támogatást nyert el.
A projekt keretében az általános iskolában napelemes rendszer, a sportcsarnokban pedig napelemes és
napkollektoros rendszer kerül kialakításra.
A végrehajtás első üteme lezárult, a sportcsarnokban a közbeszerzést elnyerő cég befejezte a napkollektoros rendszer kivitelezését.
A
következő
ütemben
megtörténik mindkét
megvalósítási helyszínen az energiatermelést biztosító
napelemes rendszerek
beépítése.

LEADER pályázatok
Bácsbokodról az önkormányzat közreműködésével összesen négy pályázat
került beadásra a 2011. évi
LEADER fejezet keretében.
Az önkormányzat és az
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE) is pályázott a
„Tájkép javító erdősítés és
fásítás” célterületre. A két
pályázatból az egyiket támogatta a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal, azonban a másikat érdemi
vizsgálat nélkül elutasította. Mivel – az önkormányzat
álláspontja szerint – a hivatal nem megfelelően járt el
az elutasított pályázat esetében, ezért fellebbezés került
benyújtásra.
„Civil szervezetek fejlesztése” célterületre a Bácsbokodi Önkéntes Tűzoltó Egyesület adott be pályázatot
eszközállományának fejlesztésére. A pályázattal az
egyesület közel 2,5 millió Ft támogatást nyert el.
„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. A pályázatukat a bírálók támogatásra érdemesnek ítélték.
A megítélt támogatás 1,5 millió Ft.

EU Élelmiszersegély Program 2012.
Bácsbokod Nagyközség
Önkormányzata a 2011-es
évhez hasonlóan ismét pályázott és nyert a Gyermekétkeztetési Alapítvány által, az EU Élelmiszersegély
Program 2012. keretében

kiírt pályázaton. A projektből – várhatóan a tavalyi
évhez hasonlóan ismét- tartós élelmiszerek kerülnek
szétosztásra a rászoruló
családok között.

Pályázatok helyi rendezvényekre
Három pályázat került benyújtásra a Felső-Bácskai Önkormányzatok Szövetsége által kiírt,
kulturális- és sportrendezvények
szervezésére, lebonyolítására meghirdetett pályázati felhívásra.
Az önkormányzat a 2012. évi
Idősek Napja, a Bácsbokod Művelődéséért Közhasznú
Alapítvány az idei Fúvószenekari Fesztivál, a Frankcity Egyesület a La Copa di Bácsbokod teremlabdarúgó
bajnokság megszervezésére adott be támogatási igényt.

Sikeresen teltek el a Horvát Napok
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata és a Bácsbokodi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2012. február 10-11-én Horvát Napok elnevezésű programot tartott a településen.
A rendezvénysorozat a „Kétoldalú társadalmi kapcsolatok erősítése Bácsbokod és Nemesmilitics települések
lakossága körében” című, HUSRB/1002/222/058 azonosítószámú projekt részét képezi, amelyre a nagyközségi
önkormányzat pályázati forrást nyert.
A Horvát Napok horvát nyelvű színdarabbal vette
kezdetét, amelyet a nemesmiliticsi HBKUD „Lemes”
Kultúregyesület adott elő. A színdarab után a művelődési ház tükörtermében megtekinthető volt a horvát
kisebbségi önkormányzat által igen színvonalasan öszszeállított kiállítás. A második napon került sor a már
hagyományossá váló Prelora, amely az idei évben megérdemelten viselte a „Bez Granica”, azaz a határok nélküli jelzőt.
A műsoron fellépett: Gyurity István színművész, a
Pécsi Tanac táncegyüttes, a HBKUD „LEMES” Kultúregyesület, és a Bácsbokodi Tamburazenekar.
A szervezők köszönik valamennyi segítő munkáját,
és a fellépő kultúrcsoportok színvonalas műsorát.
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Befejeződtek az építési felújítások az IPA projektben
Befejeződtek az építési beruházások a
„Kétoldalú társadalmi kapcsolatok erősítése Bácsbokod és Nemesmilitics települések lakossága körében” című projekt
keretében.
Február végétől folytak munkálatok a
helyi művelődési házban és a sportcsarnokban. A felújítások áprilisra elkészültek, így a vállalkozó átadta a megújult
ingatlanokat. A művelődési házban a
régi fémkeretes ablakok cseréje történt
meg korszerű, műanyag, hőszigetelt nyílászárókra. A Sportcsarnokban pedig a
földszinti és emeleti kiszolgálóhelységek

(iroda, bírói tusoló, földszinti női és férfimosdók, emeleti tusolók és mellékhelységek) korszerűsítése valósult meg a projektnek köszönhetően.
A pályázat az építési beruházásokon
túl 3-3 rendezvény megszervezését foglalja magában. Bácsbokodon ezek a februárban megtartott Szerb-Horvát napok,
a májusi Bácsbokodi Pünkösdi Napok
(gyereknap és falunap), valamint 2012
áprilisában egy Sportnapok elnevezésű
hétvége. A megvalósításra a két önkormányzat 96.051 euro támogatást nyert el.

Idősek klubja pályázat
Az elbírálás utolsó szakaszába került az önkormányzat által a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című
DAOP-4.1.3/A-11 kódszámú kiírásra benyújtott pályázat.
A projekt kedvező elbírálása esetén a 2013-as évben megtörténne az önkormányzat tulajdonában lévő funkció nélküli Pártház ingatlanának idősek nappali
ellátását biztosító szociális intézménnyé történő átalakítása.

TÁRSADALMI SZERVEZETEK HÍREI
Horgászhírek
A Bácsbokodi Sporthorgász
Egyesület közgyűlése a Vezetőség előterjesztése alapján viszszatért a régi szabályozáshoz,
miszerint bácsborsódi lakosok is
újra tagjaivá válhatnak egyesületünknek. A közös jövő is ebbe
az irányba mutat, amelyet továbbá erősít az, hogy az egyesület
elnökhelyettesének Gál István
bácsborsódi horgásztagot, illetve
képviselőt választotta meg a taggyűlés.

Felhívás
A Bácsbokodi Sporthorgász
Egyesület felhívja a tisztelt érintett lakosok figyelmét, hogy a
horgásztavak partján, és a körülötte lévő utakon az építési
törmelék elhelyezése szigorúan
tilos! A környezetszennyező tevékenység minden esetben eljá-
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rás indítását vonja maga után.

Rekordfogás
Az egyesület horgásztaván
Bátori István horgásztag 2012.
március 27-én az esti órákban
egy 19,10 kg-os tőpontyot fogott.
Az állat a fotózás után visszahelyezésre került a horgásztóba.
Gratulálunk a szép fogáshoz!
A többi horgásztagnak is hasonló
élményeket kívánunk!

Küzdősportra vágyóknak!
A Ganbatte Karate Sportegyesület minden
tradicionális shotokan karate ill. WKF „verseny” karate iránt érdeklődőt vár az edzéseire!
Edzés időpontok: Hétfő-Szerda-Péntek
17:00-18:30, helyszín: Bácsbokod-Sportcsarnok.
Az egyesület egy új rendvédelmi dolgozók,
illetve rendészeti pályán tanulókból álló karate
alapokra helyezett önvédelmi és intézkedés taktikai csoporttal bővült!
Edzés időpontja: Péntekenként 19:30- 21:00,
helyszín: Bácsborsód - Általános iskola – tornaterem.

Újabb sikerek a Bácsbokodi Társastánc csoportban!
2012.03.11-én az V. Gemenc kupán vettek részt a társastáncosok Szekszárdon.
Eredmények:
• Akácfai Zsolt - Söröli Tímea Ifjúsági latin kategóriában 2. helyezést ért el,
• Maróti Márius - Nagy Kincső Gyerek I. latin kategóriában 4. helyezést ért el,
• Dósai Zoltán - Símó Dorka Luca Junior I. latin kategóriában 5. helyezést ért el.
V. Forma Kupa táncversenyen, Algyőn:
• Akácfai Zsolt- Söröli Tímea Felnőtt Latin kategóriában 5. helyezést ért el,
• Maróti Márius - Nagy Kincső Gyerek I. latin kategóriában 2. helyet ért el,
• Dósai Zoltán- Símó Dorka Junior I. latin kategóriában 3. helyezést ért el.
Gratulálunk a táncosoknak!
Szendrődi József -Pestality Bianka C felnőtt latin kategóriában 6. helyezést értek el a Gemenc
Kupán illetve 2012.03.04-én elnyerték a Kelet-Magyarországi Területi bajnoki címet.
A táncosok nagy lendülettel készülnek az év végi műsorra, amely 2012. június végén kerül megrendezésre. A
Csapat a műsorra mindenkit szeretettel vár!
Pontos időpontot és programot júniusban, a plakátokon olvashatnak.

10 év lövészsportja Bácsbokodon
A 2008-os évben a megyei versenyeken és bajnokságokon az
egyesület versenyzői az élmezőnyben szerepeltek, 1-3 helyezettek
között voltak, mint egyéniben és
csapatban is.
Az általános iskolások megyei
bajnokságának fordulóit rendszeresen megnyerték. A megyei döntőben, egyéniben és csapatban is az
első három helyezett között voltak,
így továbbjutottak az Országos
döntőbe.
Az Országos döntőben csak
pisztolyos leány csapatuk (Faddi
K., Varga R., Busa L.) tudott a dobogó második fokára állni, többi
versenyzőjük a középmezőny elején végzett.
A Téli Budapest Kupa többfordulós versenyen összetettben a
sportolók a középmezőnyben végeztek.
A szintén többfordulós Utánpótlás Kupa összesített eredményében az induló négy főből egy fő
Ifj. Zádori Tamás a dobogó 3. fokára állhatott kisöbű szabadpuska 60
fekvő versenyszámban. A többi induló versenyző sajnálatos módon
lemaradt a dobogós helyezésekről.
A Miskolcon megrendezésre kerülő Légfegyveres Országos Bajnokságon az egyesület egyéniben

egy 5. helyezést és csapatban három 5. helyezést ért el. Budapesten
megrendezett tűzfegyveres Országos Bajnokságon az egyesület
csapatai és egyéni versenyzői is a
középmezőnyben végeztek.
A Diákolimpia megyei döntőjében hat helyi versenyző indult,
és mind a hatan továbbjutottak
az első három helyen az Országos
Döntőbe. A Budapesten megrendezett Döntőn két csapat Országos Bajnoki címet szerzett,
valamint számos 2.,3.,4., és 5. helyezést értek el.
Az egyesületünk versenyzői a
2009 évben is tovább folytatták a jó
szereplést. Az általános iskolások
megyei döntőjében két versenyző
(Csúcs Erik és Balázsi Krisztián) a
2.,3. helyen továbbjutott légpuska
és légpisztoly versenyszámban az
Országos Döntőbe, melyet Ácson
rendeztek meg. A fiúk a dobogóról
lemaradva a középmezőny elején
végeztek mindkét versenyszámban.

A Diákolimpia megyei fordulóit a bácsbokodi versenyzők megnyerték, a megyei döntőből az első
helyen jutottak az Országos döntőbe, ahol Országos Bajnoki címet
szereztek légpisztoly 20 versenyszámban, valamint számos 2., 3.,
és 4. helyezést értek el.
A megyében megrendezett minősítő versenyeken rendszeresen
a dobogón végeztek az egyesület
versenyzői, egyéniben és csapatban is.
Az Országos Postaverseny fordulóiból két versenyző jutott az
Országos döntőbe, de anyagi okok
miatt azon nem tudtak részt venni.
A Miskolcon megrendezett légfegyveres Országos Bajnokságon
számos szép eredményeket értek
el egyéniben és csapatban is. A légpuskás férfi csapat (Zádori T., Ifj.
Zádori T., Németh Sz.) a dobogó
2. fokára állhatott fel, maga mögé
utasítva számos nagyobb névnek
örvendő egyesületet.
A Magyar Sportlövők Szövetsége által ez évben összeállított ponttáblázat 61. helyén állt az egyesület,
úgy mint a 2. legjobb Bács-Kiskun
megyei egyesület.
Folyt köv.
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Track Dance Moderntánc Egyesület
Az egyesület március 3-án ötödik alkalommal rendezte meg „Táncos Gála” nevű műsorát, amelyen a fiatalok bemutatták az elmúlt évben elsajátított koreográfiákat. Nem csak a betanított táncokat láthatta a közönség,
hanem volt, aki saját, egyénileg összeállított produkcióját mutatta be. Az egyórás műsor egy meglepetés lufi
záporral fejeződött be, amely nagy élményt okozott a
gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Levezetésképpen
egy diszkóval zárult a nap, ahol mindenki saját magát
adhatta, és kifulladásig táncolhatott.
A gála óta sem álltak le a fiatalok, keményen dolgoznak, hisz készülnek a fellépésekre és a nyári tánctáborra.
Az egyesület sok szeretettel vár minden táncolni
vágyót. Érdeklődni lehet a művelődési házban: hétfőn: 17-19 óra között, kedden: 15-17 óra között, csütörtökön: 17-19 óra között, valamint az alábbi telefonszámon: 06/30/285-1962.

Frankcity
Az idei év első jelentős
eseménye a hazai rendezésű La Copa Di Bácsbokod volt. Immáron 5.
alkalommal rendezték
meg a kupát, amelyen 24
csapat vett részt. Talán ez
volt az eddigi legkiegyensúlyozottabb torna az öt
közül.
Az V. La Copa Di Bácsbokod győztese: Szekér Kereskedőház
Gólkirály: Gyenei Tamás (Szekér Ker.) 7 góllal
Legjobb játékos: Trucz Zsolt (Szekér Ker.)
Legjobb kapus: Tamási Ferenc (B and Sol)
Tavasszal újra elindult az Erste kupa, mely egy országos torna. Valamennyi helyszínről be lehet jutni a
Budapesti döntőbe. Bonyhád, Baja, Szeged és Kaposvár mellett Bácsbokod is tagja a sorozatnak, amelynek
megrendezésére Pünkösd szombatján kerül sor a helyi
focipályán. Bácsbokod a 9 éve működő Frankcity csapata, és az egyesület saját rendezésű kupái révén tudott
bekerülni a városok névsora közé.
A Frankcity mindegyik kupán részt vesz, a küzdelmek már április 30–án elkezdődtek.
Tervek között szerepel a nyári Bajai Halászléfőző kupán való részvétel, melyen 2 éve bronzérmet szereztek.

A Bácsbokodi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2012. első negyedévi beszámolója
A 2012-es évben a helyi tűzoltóknak 14-esetben kellett kivonulniuk,
amelyből 8 db tűzeset, és 6 db műszaki mentés volt.
Egyesületi ülés egy, ifjúsági gyakorlat kettő alkalommal került megszervezésre. Télen hófúvás zárta el
a települést, így sok ember segítségre szorult a be- és kivezető utakon.
Bácsbokod-Csávoly között 7 autót,
Bácsbokod-Bácsalmás között 13 autót szabadítottak ki a hó fogságából.
A nagyon száraz kora tavaszi idő
és az emberi felelőtlenség miatt, sok
esetben kellett tűzesethez vonulniuk,
ami nádas, avar, száraz fű – gaz, és
egy lakóház tűz volt. Mindez a tűzgyújtási tilalom ellenére történt! A
gyújtogatás és a felelőtlen égetés szabálysértési eljárást von maga után,
egyben veszélyezteti az emberek testi
épségét és anyagi javait!
Az ÖTE megállapodást írt alá a Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel, amely szigorú feltételeket támaszt
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az egyesület felé, egyben lehetővé teszi az OKF pályázaton való részvételt.
Sajnos az egyesület anyagi támogatása
minden évben egyre kevesebb, miközben a működtetés egyre költségesebb.

Az ÖTE várja támogatók jelentkezését, mivel működésük mindenki
biztonságát szolgálja.
A tagok száma tovább bővült
Bakró László és Komáromi Richárd
személyében, így a taglétszám 27 főre
emelkedett. Új tagok jelentkezhetnek
a 06-70/429-11-23-as telefonszámon.
Az egyesület idén is segítette a
bácsbokodi és bácsborsódi általános
iskolai diákok felkészülését a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyre, amely
a Bajai Tűzoltóságon került megrendezésre. A bácsbokodi csapat IV. helyezést ért el, amihez ezúton is gratulálunk!
A csapat tagjai: Rácz Katalin,
Nuszpl Szabina, Apró Roland, Sőreg
Dávid.

TŰZ és MŰSZAKI MENTÉS
esetén hívható telefonszámok:
Bácsbokod Ö.T.E.
Baja H.T.P.
Tűzoltók:

06-70/429-11-23
06-79/424944
105

KÖZÉRDEKŰ HÍREK
Állati tetemek ügye
Több lakostól érkezett
kérdés az önkormányzat
felé arra vonatkozóan,
hogy állatelhullás esetén
milyen lehetőségei vannak
a tulajdonosnak.
A válaszokat az alábbiak szerint foglaljuk össze:
• kistestű állat tetemét
célszerű saját portán
belül elásni,
• nagytermetű elhullott
állat esetén az ATEV
Fehérjefeldolgozó Zrt-t
lehet keresni.
Az ATEV Zrt. minden
gépkocsivezetője rendelkezik az állati eredetű anyagok szállításához megfelelő
okmányokkal, vizsgákkal.
A cég gyűjtőjáratot is ellát
a térségben, így a tetem el-

A háziorvosi-, házi-gyermekorvosi ügyelet

szállítását célszerű ehhez
igazítani.
Elérhetőségek:
• Címe: 6320 Solt, Pólyafoki zsilip mellett (levelezési címe: 6320 Solt, Pf. 12)
• Telefon:
06-78-586600; szállítás: 06-78586-607
• Fax:
06-78-586-609;
06-78-486-013
Az árak egyediek,
amely függ a távolságtól,
az elszállításra és ártalmatlanításra váró tetem
nagyságától.

Felhívás
A bácsbokodi egyházközség
múltjáról
készülő tanulmányhoz
keresek fényképes, írott
és szóbeli emlékeket.
A teljesség igénye
nélkül néhány példa a
kutatott források témájából: körmenetek, Mária-lányok, keresztelés,
temetés, útmenti fa- és
kőkeresztek, templom,
kálvária, búcsú, házasság, szív- és keresztgárda, plébános, harangozó, etc. Kiemelten
keresem a Babity Éváról
készült és a felhíváshoz
mellékelt fotót.
Az érdemesnek talált
felvételekről, iratokról a
tulajdonos beleegyezésével digitális másolat
fog készülni.
Várom azok jelentkezését is, akik mesélni

Tájékoztató a Bajai kistérségben ellátott
orvosi-, fogorvosi- és gyógyszertári
ügyelet működési rendjéről

tudnak a falu múltjáról, a régi egyházi
szokásokról, a falusi
életmódról, a feledésbe
merülő kisiparosokról
és
foglalkozásokról,
akik ismernek Bácsbokoddal kapcsolatos történeteket, legendákat.
Jelentkezni lehet:
Kurucsai Pál
Kossuth L. u. 44/b
06-30/463-46-63

Az ügyeleti feladatokat a térség településeivel kötött feladat átadás-átvállalási szerződések alapján a Bácska-Med
Gyógyító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft látja el.
Rendelés helye: Baja, Pokorny u. 6. szám
Telefonos elérhetőség:
79/ 325-000
20/579-8907
Rendelési idő: hétköznap délután 1600
órától másnap reggel 800 óráig,
munkaszüneti nap vagy ünnepnap
reggel 800 órától másnap reggel 800 óráig tart.
Az ügyeleti ellátás akkor kérhető, ha a panaszok az
ügyeleti időben keletkeztek, vagy a meglévő panaszok roszszabbodtak és ezek ellátásának elmaradása a beteg életkilátásait rontja.

A fogászati ügyelet
A fogászati ügyelet biztosítására a kistérségi települések egyedi feladat ellátási szerződésben állapodtak meg dr.
Szepesi József vállalkozó fogszakorvossal.
A rendelés helye: Baja, Kádár u. 17.
sz. alatti fogorvosi rendelő.
Rendelési idő: szombaton, vasárnap
és ünnepnapokon:
900 órától - 1100 óráig
1400 órától - 1800 óráig
2000 órától - 2200 óráig

A gyógyszertári ügyelet
Az ügyeleti rendet dr. Cseh Ildikó regionális tiszti főgyógyszerész hirdeti ki. Honlapjukon olvasható megyénként a gyógyszertári ügyeleti rend.
A gyógyszertárak portáljukon kötelesek kihelyezni az
ügyeletes gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát és az
ügyeleti időtartamot.
Baján 10 gyógyszertár tart ügyeletet, ebből 9 gyógyszertár napi ügyeletet tart, előre meghatározott sorrend szerint
9 héten át napi váltásban.
Hétköznapi ügyelet:
1900 órától 2200 óráig.
Szombati ügyelet:
1300 órától 2200 óráig.
Kivételek:
• A Sugovica Gyógyszertár szombaton nincs nyitva, és 13 órától kezdi az ügyeletet.
• A Korona Gyógyszertár szombaton 1200 óráig tart
nyitva, és 13 órától tart ügyeletet.
E két esetben 12-1300 óra között a 1300 óráig nyitva tartó
patikák szolgálják ki a vevőket.
Vasárnap és ünnepnap:
800 órától 2200 óráig.
A gyógyszertárak ügyeleti rendje a www.antsz.hu honlapon elérhető a lakossági tájékoztatás/gyógyszerellátás felügyelete/gyógyszertárak ügyelete menüben.
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Fúvószenekari Fesztiválra várjuk a lakosokat!
A Bácsbokod Művelődéséért Közhasznú Alapítvány sok szeretettel
várja a fúvószenét kedvelőket a 2012. évi Bácsbokodi Fúvószenekari Fesztiválra.
A fesztivál helyszíne:
sportcsarnok.
A fesztivál időpontja:
2012. június 2.
(szombat) 1430.
A fesztivál célja, hogy
emléket állítson egy helyi
kulturális örökségnek: a
településen a XX. század
első felében virágzó fúvószenekari kultúrának,
egyúttal Berger Ádám kiemelkedő zenei munkásságának.

Berger
Ádám
a
bácsbokodi fúvószenekar
alapítója és vezetője volt; értékes zeneműveket komponált, tanította a térségünk
fúvós-, vonós-, és tamburazenekarait. Zenekara 1934ben győztese volt a Baján
megrendezett megyei fúvószenekari versenynek.
Munkássága nyomán
jött létre a Berger zenészdinasztia, amely mind a
mai napig számos kiváló
muzsikust adott a magyar
zenei életnek.
A rendezvényen a környező települések (Vaskút,
Madaras, Bátya, Hajós)
fúvószenekarai
mellett
a helyi zenészek vesznek
részt.

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

BAJA VÁROSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
6500 B A J A, KÖZTÁRSASÁG TÉR 3. PF.:106. TEL/FAX:06-79/540-100
e-mail: ugyelet.bajark@bacs.police.hu

Védjék értékeiket a trükkös tolvajoktól!
Mindig és minden körülmények között kiemelt figyelmet kell fordítani értékeink megőrzésére! A bűnözők ugyanis minden kínálkozó alkalmat megragadnak
arra, hogy eltulajdonítsák vagyontárgyainkat. Egy kis
odafigyeléssel könnyen megelőzhetőek ezen bűncselekmények. Fontos, hogy a megelőzési lehetőségekről tájékoztassuk időskorú rokonainkat, ismerőseinket.
Gyakori módszere a bűnözőknek, hogy valamilyen
szolgáltatói szakembernek, vagy szervezet képviselőjének álcázva magukat idős korú személyek lakásába
munkavégzés, ügyintézés ürügyén bejutnak, és a jóhiszemű házigazda figyelmét elterelve készpénzt és egyéb
értéktárgyat tulajdonítanak el. Fontos tudnivaló, hogy
a szolgáltató cégek valódi munkatársai fényképes, sorszámmal ellátott igazolvánnyal rendelkeznek, amit a
helyszínen kérés nélkül bemutatnak. A mérőóra leolvasások alkalmával pénzt sosem szednek. Az áram és
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gázszámla díját minden esetben postai úton vagy banki
átutalással kell kiegyenlíteni. Így a helyszínen nem kell
fizetni a szolgáltatásért. A mérőóra cserék alkalmával a
szolgáltató az ügyféllel előre egyeztetett időpontban vonul a helyszínre, és az igazi szakemberek igazolvánnyal,
megbízólevéllel rendelkeznek. Az önkormányzatok, hivatalos szervezetek képviselői is minden esetben megbízólevéllel keresik fel a lakosságot.

Senkit se engedjenek be addig az otthonukba,
amíg személyazonosságáról hitelt érdemlő módon
meg nem győződtek!
További kétségek esetén telefonon keressék meg a
szolgáltató központját, ahol igazolhatják kollégájuk jogszerű, munkavégzés céljából történő ott tartózkodását.
Bármilyen jogsértést észlelnek, haladéktalanul hívják
telefonon a rendőrséget az alábbi elérhetőségek egyikén:
107,112 ingyenes segélyhívószám,
79/540-100 bajai Rendőrkapitányság Ügyelete.

5 Millió Ft-ot nyert a helyi pedagógus
Nagy meglepetésben volt része annak a helyi pedagógusnak, aki május 8-án a Buksza nevű
sorsjegyen 5.000.000 Ft-os nyereményt kapart le a
bácsbokodi „Lutri” lottózóban.
A 2,5 millió kiadott sorsjegyből mindössze 3 db 5
millió forint értékű, így Fortunának is jutott bőven
feladat a leosztásban. Gratulálunk a nyertesnek!

Közlemény

Tisztelt bácsbokodi polgárok!
Ezúton tájékoztatom Bácsbokod és környékének lakóit,
hogy 2012 júniusában a Hunyadi u. 23. sz. alatt (a régi varroda épületében) állatorvosi rendelőt nyitok.
Szeretettel várom a kedvtelésből tartott állatokat és gazdáikat is a falu új állategészségügyi intézményében!
Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása
és a rendelő kialakítása Leader pályázati forrás bevonásával
történik. A gazdasági haszonállatok ellátását tartási helyükön végzem, előzetes időpont-egyeztetés alapján.
Dr. Szigeti István
állatorvos
Bárkavet Kft.

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata ezúton tájékoztatja a település lakóit, hogy Dr. Szigeti István állatorvossal létrejött együttműködési
megállapodás és helyiségbérleti szerződés alapján
támogatja a Bácsbokod Hunyadi u. 23. sz. alatti
létesítendő állatorvosi rendelő kialakítását.
Dr. Szigeti István és családja 2010 nyara óta
bácsbokodi lakosok, valamint állatgyógyászati
cége a Bárkavet Kft. székhelye a településen van
bejegyezve. Állategészségügyi ellátást egész évben,
folyamatosan biztosít Bácsbokodon és környékén.
Az
önkormányzat támogatja, hogy a
megnyíló állatorvosi rendelőben
Dr. Szigeti István
az ebek veszettség elleni oltását,
mint tevékenységet végezze.

Német Nemzetiségi Fesztivál volt
Bácsbokodon
A német zenéé, és a német táncé volt a főszerep a 2012. május
12-én megrendezett Bács-Kiskun Megyei Német Nemzetiségi
Gyermek- és Ifjúsági Fesztiválon.
A helyi művelődési házban Bácsbokod, Császártöltés, Csikéria, Hajós és Harta települések német táncosai, a bácsbokodi és
a hartai fúvósok, valamint a katymári-madarasi harmonikások
mutatták be tudásukat.
Népdal szólistaként fellépett:
• Kovács Anna - Berta Blanka duó,
MNÁMK Gimnázium Baja, és
• Rácz Alexandra - Berkecz Barbara duó, Csikéria.
A rendezvény fővédnöke a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés
elnöke, Bányai Gábor volt.
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