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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Néhány kérdés és válasz a Víziközmű társulatról
Az önkormányzat összegyűjtött és megválaszol néhány
olyan kérdést, amelyek sokszor merültek fel az elmúlt
időszakban lakossági részről:
Hogyan áll a Víziközmű társulat szervezése?
Bácsbokod lakossága példát adott összefogásról, hiszen a
szervezés hamarosan a végére ér, a belépők száma ugyanis
meghaladta a 700-at. Az eddig nem határozók részére egy
utolsó lehetőség nyílik még a belépésre, amelyről levélben
történő megkeresést kapnak az érintettek. Ha akkor sem
lépnek, akkor kényszertaggá válnak.
Miért nem jó a korábbi 8 éves megtakarítás?
Azért mert a beruházás megindításakor szüksége lesz az
önkormányzatnak a pályázati önerőre, amelyet bankhitel
formájában fog felmutatni. A hitel fedezete a lakossági
megtakarítások, amely esetében a bank hitelvizsgálatot
folytat le. Ha nem egyszerre kezdődnek és egyszerre
záródnak a megtakarítások, akkor a bank nem tudja egyben
kezelni a megtakarításokat, tehát nem tudja lefolytatni a
hitelvizsgálatot, így hitelt sem nyújt az önkormányzat
részére.
A lakosok lesznek a hitelfelvevők és őket terheli a hitel?
Nem. Az önkormányzat lesz a hitelfelvevő, így a hitel majd
az önkormányzatot terheli. A lakosoknak ez egy
megtakarítás.
Mit tudok csinálni a 8 éves megtakarításommal, amit
rendszeresen fizettem?
Több lehetősége is van. Ha Ön rendszeresen megtakarított,
akkor a 8 éves megtakarítási számláján már összegyűlt
hozzávetőlegesen 110.000 Ft. Ezt felhasználhatja ugyanerre
a célra a Víziközmű társulat keretében. Választhatja a
kétösszegű (2 * 110.500 Ft) befizetést, amely esetén az első
részletet a társulat megalakítását követően (várhatóan 2013
májusában), a második részletet a kivitelezéskor (várhatóan
2014 elején) kell fizetnie. Ebben az esetben a 8 éves
megtakarítási számláján összegyűlt összeg a második részlet
kifizetéséhez nyújthat fedezetet.
Ha a Víziközmű társulatba történő belépésnél az új 100
hónapos Fendamenta megtakarítást választotta, akkor is
több lehetősége van.
1. A korábbi 8 éves megtakarítását felmondhatja, és az ott
összegyűlt összeget átcsoportosíthatja az új megtakarításába. Így a 100 hónap időtartam arányosan
csökkenni fog.

2. A korábbi 8 éves lakásmegtakarítást felmondva az ott
összegyűlt összeget saját célra felhasználhatja.
3. A Viziközmű társulat keretében megkötött 100 hónapos és
a régi 8 éves Fundamentát is fizetheti párhuzamosan (ha
nincs azonos adóazonosító jelen, tehát nem ugyanaz a
személy a kedvezményezettje). Ebben az esetben, ha 3 év
múlva lejár a régi 8 éves megtakarítása, akkor abból az új
megtakarítást teljes egészében ki tudja fizetni.
Négy évet megtakarítottam, miért kell még hozzáfizetnem?
Miért nem elég a 2007-ben megállapított összeg?
Egyrészt azért, mert 2007 óta eltelt 6 év, így az árak is
emelkedtek. Másrészt azért, mert 2007-ben nem készült
költségterv. Sajnos „hasraütés” szerűen történt az összeg
megállapítása, és félő, hogy az nem biztosítaná a projekt
önerejének finanszírozását.
Mi a garancia arra, hogy két-három év múlva az
önkormányzat nem emeli meg a most megállapított
összeget?
Az, hogy nem teheti meg. Egyébként a most meghatározott
összeg a legrosszabb támogatási konstrukcióra lett tervezve.
A jelenlegi támogatási arányok sokkal jobbak, mint a
tervezettek, így könnyen előfordulhat, hogy a végén a
megtakarítás egy részét nem is kell az önkormányzatnak
felhasználnia. Tervezni viszont csak úgy lehet, mint bármely
háztartásban, amikor például a gázszámlára tesznek félre.
Inkább tegyünk félre többet, mert akkor biztosan ki tudjuk
gazdálkodni az összeget.
Mikor lehet megszüntetni a korábbi Fundamenta/OTP
szerződést?
Csak akkor, ha nyilatkozott a Víziközmű társulatba való
belépésről az ingatlan vonatkozásában. Az önkormányzat a
társulat megalakítását követően több időpontot fog
meghirdetni az ügyintézésre. A hirdetésekben az
ügyintézéshez szükséges dokumentumok is fel lesznek
tüntetve.
Majd akkor fizetek – akár egy összegben is- ha a házam előtt
elmennek a gépek. Ezt lehet?
Nem lehet. Ha a társulat létrejött és Ön nem nyilatkozott a
belépésről, akkor kényszertaggá vált. A számlát a társulat
megalakítását követően azonnal meg fogja kapni. Nem
fizetés esetén a hozzájárulást adók módjára hatja be a
Víziközmű társulat.
(folyt. a 2. oldalon)
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Néhány kérdés és válasz a Víziközmű társulatról
Ha nem fizetem a hozzájárulást, akkor milyen
következményei lehetnek?
Nem fizetés esetén a hozzájárulást adók módjára hatja be a
Víziközmű társulat. Ez történhet fizetés vagy nyugdíj
letiltással, bankszámlaterheléssel, jövedelem hiányában
pedig a hátralékot az ingatlanra terhelik.
Miből fogja fizetni az önkormányzat a Víziközmű társulat
működtetését?
A társulat működési költségei a hozzájárulások összegébe
betervezésre kerültek, erre külön sem a lakosoknak sem az
önkormányzatnak nem kell fizetnie.
Az új 100 hónapos Fundamenta megtakarítás esetében miért
kell többet fizetni, mint a kétösszegű befizetés etében?
Az új 100 hónapos Fundamenta megtakarítások után az
önkormányzatnak hitelt kell felvennie, amely kamatköltséggel terhelt. Az összegbe a kamatköltséget is be kellett
tervezni. Másrészt a Víziközmű társulat működési költségeit
is be kellett tervezni, amelynek működése az új
megtakarítást kötők érdekét fogja szolgálni a későbbiekben.
Mi garantálja, hogy a szennyvízhálózat kiépítésére
benyújtott pályázat nyerni fog?
Semmi. Azonban fontos megemlíteni, hogy Magyarországon legkésőbb 2015. december 31-ig minden hozzánk
hasonló méretű településen meg kell valósítani a korszerű

szennyvízkezelést. Ez az országunk kötelezettsége az
Európai Unió felé, így a Kormány nagymértékben támogatja
a beruházások megvalósítását. Kiemelendő továbbá, hogy
az önkormányzat elmúlt két évben benyújtott pályázatai
mintegy 90 %-ban támogatásban részesültek.
Kell-e hozzájárulást fizetni a kertként vagy szántóként
használt üres belterületi telkek után?
Azoknak az ingatlantulajdonosnak, akik olyan üres
belterületi ingatlannal rendelkeznek, amelyet kertként,
szántóként használnak (tehát nem lakóingatlan céljára)
döntési lehetőségük van. Dönthetnek a belépésről (ha úgy
látják később lesz szükségük csatornára), vagy dönthetnek
arról, hogy arra az ingatlanra tekintettel nem lesznek a
társulat tagjai.
Fontos azonban kiemelni, hogy üres (épület nélküli,
vízbekötéssel nem érintett) ingatlanokra vonatkozik a fenti
lehetőség.
Helyben tudunk majd ügyet intézni vagy a Fundamentát kell
majd keresni a jövőben is?
Minden lakossági ügyintézés helyben fog történni. A
számlákat a Víziközmű társulat fogja megküldeni, tehát a
lakosok a társulat felé teljesítik a befizetéseket. A társulat
irodája a polgármesteri hivatalban fog működni, tervek
szerint a hivatalra vonatkozó ügyfélfogadási időben. Erről
külön értesítők, hirdetések lesznek közzétéve.

IDŐSEK NAPJA – egy résztvevő tollából
„Példaképül szolgálni az előző nemzedéknek,
Olyan embernek lenni, kire felnéznek,
Utat, célt, jövőt mutatni a gyerekeknek
Komoly feladat ez az idős embereknek.”
(Miniska Zsejke)
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 2012.
október hatodikára Idősek Napját szervezett.
Minden 61 éven felüli bácsbokodi lakos meghívót kapott erre, a már
hagyományos megtisztelő eseményre. Az idősek ünnepe háromnyelvű
szentmisével kezdődött a helyi római katolikus templomban, ahol a prédikáció
a szeretetről, az idősekről és az egyedül maradtakról szólt. Mise után a Forgó
Zoltán Ifjúsági Fúvószenekar hangulatos zeneszámaival várta a vendégeket a sportcsarnok előtt.
Az ízlésesen megterített asztalok itallal, pogácsával kínálták a megérkező időseket.
A rendezvényt Bányai Gábor országgyűlési képviselő nyitotta meg. Az időseket Kovács László polgármester
köszöntötte név szerint megemlítve a falu legidősebbjeit, Markó Sándornét és a 101 éves Schmidt Mátyást.
Ezután operett és nótagála következett, a szereplőket az idősek hamar a szívükbe zárták. A társastánccsoport előadása is
nagyon szép volt. Ezután megérkezett az ebéd, az ízletes marhapörkölt tésztával, savanyúsággal majd a sütemény. A
felszolgálás egyen pólóban, szervezetten, nagy figyelemmel és az idősek iránti nagy tisztelettel zajlott.
A zenét Busa István szolgáltatta. A nosztalgia slágerekből összeállított műsorára az idősek felszabadultan táncoltak.
Megható volt, mikor a társastánccsoport tagjai táncra hívták az időseket, nagyszüleiket, dédszüleiket.
Az idősek nevében megköszönöm ezt a napot, amelyet családias légkörben, szeretetben, megbecsülésben tölthettünk el.
Megköszönöm a szervezőknek, a támogatóknak és mindazoknak a munkáját, akik szabadnapjukat feláldozva, teljes
szívvel részt vállaltak az idősek napjának lebonyolításában. Köszönjük, hogy
gondoltak a nehezen mozgó idősekre is, megszervezték szállításukat, hiszen „Szeresd egészségedet, mert ez a jelen.
Védd a kisgyermekedet, mert ez a jövő.
ez nélkül e szép rendezvényen nem tudtak volna részt venni.
Őrizd szüleid egészségét! – mert
Köszönöm, hogy mosolyt csaltak az idős emberek arcára, legalább ezen az egy
A
múltban
épül fel a jelen és a jövő.”
napon.
(Bárczi –Gusztáv)
(Stanci)
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Hírek a Német Kisebbségi Önkormányzattól

Befejeződött az óvoda felújítása

2012. november 10-én Etsberger Mária képviselőnek átadták
a „Bács-Kiskun megyei Németségért” kitüntető címet. A
kitüntetés azoknak a polgároknak adományozható, akik a
megye németségének megmaradásában, kultúrájának,
nyelvének, hagyományainak ápolásában kiemelkedően
hasznos önzetlen munkát végeztek, tevékenységüknek
köszönhetően öregbítették a megye jó hírét, jó szolgálatot
tettek a megye népcsoportjai közötti harmóniának. Az átadásra
a helyi művelődési házban megrendezett Bács - Kiskun megyei
Német Nemzetiségi Kultúrest keretei között került sor.
A színes, fergeteges kultúrest szereplői voltak: Ifjúsági
Fúvószenekar Hartáról, a Hajósi Hagyományőrző Sváb
Néptánc Egyesület Gyermektánccsoportja, Schauer Sára,
Márton Boglárka, Manz Günter szólisták és Kovács Anna –
Berta Blanka énekduó a Magyarországi Németek Általános
Művelődési Központja tanulói, a Wikitsch Néptánccsoport
mindhárom csoportja és a Forgó Zoltán Ifjúsági Fúvószenekar
Bácsbokodról, az Animato Kórus Nemesnádudvarról, az
Almasch Tánccsoport Bácsalmásról, valamint a Katymári és
Madarasi Német Nemzetiségi Hagyományőrző Harmonika
zenekar.
Az önkormányzat az „Egy évtized képekben” című kiállítással
mutatta be a közösség elmúlt 10 évének legfontosabb
pillanatait.
A kulturális program kezdete előtt Kovács László
polgármester és Szauter Anna NKÖ elnök átvette annak az
Opel Vivaro típusú kisbusz kulcsait, amelynek beszerzése az
„Étel kerekeken” című pályázat keretében került beszerzésre.
Apályázatot a Német Szövetségi Köztársaság a Magyarországi
Németek Országos Önkormányzatán keresztül támogatta.

Megtörtént 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 záró ellenőrzése. Az
ellenőrök a projekt végrehajtását szabályosnak ítélték,
így a támogatás kiutalásra került.
A projekt az óvoda épületének energetikai felújítását
(külső nyílászárók cseréje, külső homlokzatszigetelés,
nemesvakolattal történő behúzás, fűtés-, és világításkorszerűsítés) foglalta magában.
Atejes beruházási költség 25 645 992 Ft.
Az önkormányzat egy sikeres önerőpályázatnak
köszönhetően csaknem a teljes önkormányzati önerőt
elnyerte. A felújítás, így a településnek mindössze
50.000 Ft-jába került.

A kisebbségi önkormányzat 2013. február 9-én megtartotta a
hagyományos Svábbálját. A műsor szereplői nagyon szép
műsorral kápráztatták el a megjelenteket. Simon Boglárka
Marlene Dietrich sanzonokat, operett dalokat, népdalokat adott
elő német nyelven.
A Wikitsch Tánccsoport mindhárom csoportja fellépett az
esten, bemutatta elődeink táncait, majd keringőre hívták a
megjelenteket. A műsor után kezdetét vette a bál. A jó
hangulatról, a hajnalig tartó mulatságról a Platin zenekar
gondoskodott.
Sokan tekintették meg az „Időutazás” című kiállítást,
amelyben a kisebbségi önkormányzat Bácsbokod 100 évét
mutattuk be régi és mostani képeslapok segítségével.
A programok sikeres megrendezésében, lebonyolításában igen
sokan segítettek, amelyért a német kisebbségi önkormányzat
ezúton is köszönetét fejezik ki.

EU Élelmiszersegély Program 2012.
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata a 2011-es és 2012-es évhez
hasonlóan ismét pályázott és nyert a
Gyermekétkeztetési Alapítvány által,
az EU Élelmiszersegély Program 2013. keretében
kiírt pályázaton. A projektből februárban – a tavalyi
évhez hasonlóan ismét- tartós élelmiszerek kerültek
szétosztásra a rászoruló családok között.

Megkezdődik a sportcsarnok külső felújítása
Április hónapban megkezdődik a sportcsarnok külső
felújítása.
A Bácsbokodi Női Kézilabda Sport Egyesület 2012.
április 26-án a látvány-csapatsportok támogatásának
keretében sportágfejlesztési program jóváhagyása
iránti kérelmet nyújtott be a Magyar Kézilabda
Szövetséghez, amelyet a hatóság SPT012/2012
számon kiadott határozatával jóváhagyott.
A pályázati dokumentum az egyesület és az
önkormányzat összefogásával készült el és teljes
összegű támogatásban részesült.
Az összegyűjtött támogatásból megtörténik a
sportcsarnok külső homlokzatának hőszigetelése és
nemesvakolattal történő bevonása, valamint a
sportparketta felújítása.
A beruházások bekerülési költsége: 21.678.315 Ft.
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Befejeződött az iskola és a sportcsarnok
energetikai felújítása

Sikeresen zárta az önkormányzat a
35.934.800 Ft beruházási költségű KEOP4.2.0/A/11-2011-0358 azonosítószámú
pályázatot. A projekt keretében az általános
iskolában napelemes rendszer, a sportcsarnokban pedig napelemes és napkollektoros rendszer került kialakításra.
A beruházás 5 millió Ft-os önerejét az
önkormányzat a telepített rendszerek által
elért megtakarításból fizeti meg a kivitelező cégnek. A számítások szerint a napelemek és kollektorok öt év alatt megtermelik
az önerő teljes összegét. Utána a rendszerek az önkormányzat kiadásait fogják
csökkentik.

Könyvtár-felújítási pályázat
Befejeződtek a
felújítási munkák és
az eszközbeszerzés a
„Könyvtári szolgáltatások összehangolt
infrastruktúrafejlesztése a Bácskai
ÁMK-nál” című,
TIOP-1.2.3-11/12012-0212 azonosítószámú projektet keretében.
A projekt teljes bekerülési költsége: 7.894.471 Ft. A 100 %
támogatási intenzitásnak köszönhetően a pályázathoz
önkormányzati önerőt nem kellett felhasználni.
A pályázat keretében számítógépek, szoftverek, és egyéb
informatikai eszközök beszerzése történt meg, továbbá a 6453
Bácsbokod, Hunyadi J. u. 25. szám alatti művelődési házban
lévő könyvtárban és a könyvtári számítógépes teremben építési
felújításokat valósultak meg.
A pályázat záró
elszámolása benyújtásra került
a közreműködő
szervezet
részére.

Idősek klubja pályázat
Az önkormányzat által benyújtott „Bácsbokod szociális
alapszolgáltatásainak fejlesztése, idősek klubja
kialakítása” című, DAOP-4.1.3/A-11-2012-0002
azonosítószámú projektet a bírálók 49.760. 489 Ft
támogatásban részesítették.
A projekt összköltsége: 52.379.463 Ft , az
önkormányzati önerő összege: 2.618.974 Ft. Az önerő
támogatásra benyújtott önkormányzat pályázat
elbírálása folyamatban van.
A projekt keretében az önkormányzat tulajdonában lévő
funkció nélküli Pártház (6453 Bácsbokod, Gróf
Széchenyi István u. 68 sz.; 1230 hrsz.) ingatlanának
idősek nappali ellátását biztosító szociális intézménnyé
történő átalakítása valósul meg.
A pályázatban az idősek klubjának berendezéséhez
szükséges eszközök beszerzése is megtörténik.
Az építési beruházás megkezdődött, és várhatóan 2013.
május 15-én befejeződik.

Végrehajtás alatt a szennyvízhálózat és a
szennyvíztisztító telepének bővítésének előkészítése

Az önkormányzat a „Bácsbokod település szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése”
című, KEOP-7.1.0/11-2012-0047 azonosítószámú
projektjének keretében 2013. február 25-én lakossági
fórumot tartott a művelődési házban.
Kovács László polgármester elmondta, hogy több éves
előkészítő munka után elérhető közelségbe került, hogy
Bácsbokodon teljes körűen kiépüljön a szennyvízcsatorna hálózat, valamint befejeződjön a szennyvíztisztító
telep fejlesztése. A projekt keretében elkészül valamennyi olyan dokumentum (tervek, tanulmányok, stb.),
amelyeket a megvalósításhoz kapcsolódó pályázati
kiírás megkövetel. A tervek szerint a megvalósításra
irányuló pályázat 2013 áprilisában benyújtásra kerül, így
azt az illetékes szervek még 2013-ban el tudják bírálni.

ÖNHIKI pályázatok a tavalyi évben
Az önkormányzat 2012-ben sikeresen pályázott az ÖNHIKI
pályázat első és második körében is. Az elnyert támogatás
összesen 29.770.000 Ft, amely a Magyar Államkincstár által
kiutalásra került az önkormányzat számlájára.
B á cs b o k o d i
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Falumegújításra és vidéki örökség
megőrzésére is pályázott a település
Az önkormányzat és a Római Katolikus
Plébánia összefogásával készült el az a
pályázat, amelynek elsődleges célja a
vidéki örökség megőrzése.
A pályázat a helyi Szent Erzsébet Római
Katolikus templom külső felújítását
tartalmazza, amelyhez a pályázó plébánia
10.000.000 Ft forrást igényelt.
A projektet a bírálási szakaszban formailag
és tartalmilag is megfelelőnek értékelték és
befogadták, így várhatóan azt támogatásra
érdemesnek ítélik majd a bírálók.
Az önkormányzat és a Bácsbokod
Művelődéséért Közhasznú Alapítvány
összefogásával készült el az a pályázat,
amely a falumegújítás és –fejlesztés
LEADER kiírásra került benyújtásra.
A projekt a művelődési ház tetőhéjazatának
cseréjét, továbbá a Mátyás király utcai üres
önkormányzati telekre játszótér és park
kialakítását tartalmazza. A projekt bekerülési költsége 21.000.000 Ft, amelyhez a
pályázó alapítvány 20.000.000 Ft
támogatást igényelt. A bírálók a projektet
formailag és tartalmilag is megfelelőnek
értékelték és befogadták, így várható a
projekt pozitív elbírálása.

A projekt
megvalósulása
esetén a templom
tervezett kinézete

1848-49- forradalom és szabadságharc
méltó megünneplése
Március 15-én tartotta meg ünnepi
megemlékezését az önkormányzat.
A műsor Kovács László polgármester
beszédével vette kezdetét. A beszédből
idézve:

Külső nyílászárócsere a Bácsbokodi Sportcsarnokban
Bácsbokod Nagyközség
Önkormányzata mintegy
3.000.000 Ft pályázati
forrást nyert el a 1009626
azonosítószámú „Sportlétesítmények fejlesztése”
c í m ű L E A D E R c é lterületen. A projektből a
tavalyi év végén megtörtént
a helyi sportcsarnok
(6453 Bácsbokod, Hősök tere 5.) korábbi külső fa nyílászáróinak
korszerű, műanyag nyílászárókra cseréje.

Fásítás a település belterületén
A 2011. évi LEADER fejezet keretében a
„Tájkép javító erdősítés és fásítás ”
célterületre került beadásra az a pályázat,
amelyből fásítás kezdődött meg a település
belterületén.
A projektből az alábbi fásítások valósulnak
meg:
> Gr. Széchenyi I. utcán és a Kossuth Lajos
utcán az út mindkét oldalán lévő fenyősor
pótlása,
> Liget utcai üres önkormányzati terület
kőrisfával való betelepítése,
> külterületi fasorok telepítése, a Liza
tanyai és a Bácsalmási-Mátételki út mellett.
Apályázati támogatás összege: 1.500.000 Ft.

Nem lett kifizetve a kátyúzást végző cég
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testület 2012
második felében adott kátyúzásra megbízást a legkedvezőbb ajánlatot
benyújtó cégnek.
A munkák végrehajtása során az önkormányzat által tapaszalt
szakszerűtlen kivitelezési gyakorlat miatt többszöri felszólítás történt
meg a vállalkozó irányába.
Mivel a felszólításoknak érdemi hatása nem lett, ezért Kovács László
polgármester megtagadta a munkák átvételét és utasította a megbízott
céget a település elhagyására.
Az önkormányzat számlát nem fogadott be, ebből kifolyólag fizetés sem
történt a cég irányába. A kátyúzásra elkülönített pénz jelenleg is az
önkormányzat számláján van, amelyből az idei évben új cég kerül
megbízásra a munkák megfelelő minőségű elvégzésére.

„1848 márciusának fiataljai cselekedtek, nehéz, kemény, határozott de jövőt építő döntéseket
hoztak. Radikális, fiatalos, de izzó akarattal merték szeretni hazájukat: szeretni egymást rangtól,
vallástól, származástól függetlenül. Tudták, hogy a magyarság jövője – bárhogy is alakul a
forradalom és a szabadságharc ügye rövid és hosszú távon- egy valamitől függ: tudják-e szeretni a
hazát és benne egymást.
Ha mi, bácsbokodiak megragadjuk hagyományainkat, közös programjainkat, ünnepekeinket,
március 15-ét arra, hogy falunkat és egymást jobban és okosabban szeressük, rövid- és hosszú távon
is építeni tudjuk falunkat.” A beszédet az általános iskolások színvonalas műsora követte. Köszönet
illeti az előadáson fellépő gyermekeket és a felkészítő pedagógusokat, akik munkájukkal
megadták az esemény ünnepi fényét!
B á cs b o k o d i
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Bácsbokodi Sportnapok
A „Kétoldalú társadalmi kapcsolatok erősítése Bácsbokod és Nemesmilitics települések lakossága körében” című,
HUSRB/1002/222/058 azonosítószámú projekt keretében 2013. áprilisban megrendezésre kerül a Bácsbokodi
Sportnapok elnevezésű rendezvény.
2013. április 19-én (pénteken) a 3. és 4. korcsoportos gyermek futballtornán vehetnek részt a sportcsarnokban, továbbá
korosztálytól független sakkverseny lesz az általános iskolában.
2013. április 20-án (szombaton) korosztálytól független lövész- és ping-pong verseny kerül megrendezésre. A
lövészversenynek az általános iskolában található lőtér, a ping-pong versenynek pedig a sportcsarnok biztosít helyszínt.
A projekt Bácsbokodon és Nemesmiliticsen egyaránt 3-3 rendezvény megszervezését foglalja magában, továbbá mindkét
helyszínen építési beruházások és eszközbeszerzések valósultak meg. A projekt végrehajtására a két önkormányzat
96.051 euro támogatást nyert el.

Az átmeneti vízellátásról
Az átmenti vízellátással kapcsolatban a Belügyminisztérium által kiadott egységes tájékoztató az alábbi:
„A víz minősége nem változott a településen, azonban az Európai Unió területén a víz arzéntartalmára vonatkozó 10,0
μg/l a megengedett határérték. Az unió által adott átmeneti mentesség 2012. december 25-én lejárt, azaz ettől az
időponttól fogva a szabályozás szerint ennek kell megfelelni. 2009-től eddig az időpontig 20 μg/l volt a megengedett
határérték.”
A Magyar Honvédség minden nap 10 órától lajtoskocsiból ingyenesen osztja a vizet a település központjában, a Kossuth
Lajos utca elején.
Februárban HM szűrő berendezés is csatlakoztatásra került a vízműhöz a sportöltöző mellett (sportpálya). A
szűrőberendezés próbaüzeme folyamatban van. A próbaüzem sikeres lezárása után a berendezés átmenetileg biztosítja a
megfelelő arzéntartalmú ivóvizet addig, amíg az önkormányzat ivóvízminőség-javító projektje megvalósul. A
konténerizált víztisztító berendezés működésének megkezdéséről tájékoztató kerül kiadásra a lakosság részére.
Az önkormányzatnak a Felső-bácskai Ivóvízminőség-javító Társulással nyertes vízminőség-javító pályázata van. Ennek
keretében Bácsbokod és Bácsborsód vízmű közös fejlesztése valósul majd meg (új kút fúrása, új gépház, gáztalanító
berendezés, stb.).

Adósságkonszolidáció

Megszorítások az önkormányzat költségvetésében

2012. október 27-én került sor az „Önkormányzatok az adósság csapdájában” című rendezvényre Budapesten. Az
akkor tett miniszterelnöki
bejelentés értelmében az
5000 fő alatti települések
Tárgyalás az adósságkonszolidációról
adósságát teljesen, az
5000 fő feletti települések adósságát sávosan vállalja át az
állam, amely így összességében 1956 önkormányzattól
mintegy 612 milliárd forintnyi adósságot jelent.
A kormányzat döntése értelmében az 5000 fő alatti
települések adósságrendezése a 2012. év végéig lezárul, az
ehhez szükséges előzetes tárgyalások a választókerületi
elnök vezetésével lezajlottak.
Az adósságkonszolidáció Bács-Kiskun megye 6. számú
választókerületében több települést is érintett, így a
választókerület elnöke, Zsigó Róbert képviselő úr
tárgyalásokat folytatott az érintett települések polgármestereivel, annak érdekében, hogy minden idők legnagyobb állami segítségnyújtása az önkormányzatok
számára problémamentesen történjen. Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának hitelállományát a szennyvíztisztító telep megépítéséhez felvett fejlesztési hitel, valamint
az önkormányzat tulajdonában lévő Suzuki SX4 típusú
gépjárművön fennállt kölcsön alkotta, amelynek konszolidációja megtörtént.

Jelentős megszorításokat kellett eszközölnie a képviselőtestületnek az önkormányzat 2013. évi költségvetésében. A
lépést az tette szükségessé, hogy több olyan állami, illetve
központi forrást vontak meg az önkormányzatoktól, amely
korábban helyben maradó bevételt jelentett. A bevezetésre
kerülő feladatalapú finanszírozás pedig több esetben nem
fedezi az ellátandó feladat tényleges költségét.
Kovács László polgármester ezért 18 polgármester
kollegájával együtt levéllel fordult Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrhoz, Dr. Kerényi János kormánymegbízott úrhoz
és Zsigó Róbert országgyűlési képviselő úrhoz.
Alevélből idézve:
„Véleményünk alapján a jelenlegi források az általunk
képviselt önkormányzatok feladatainak ellátására, ezen
belül még a kötelező feladatok ellátására sem elegendőek. Az
elégtelen finanszírozás következményeként a lakosság
szolgáltatásokkal való ellátásának színvonala jelentősen
romolhat, az esetek többségében ellehetetlenül, kritikus
helyzetet előidézve a településeinken. A településeink
helyzetét tovább rontja, hogy ez által az önként vállalt
feladatok biztosítása is megszűnhet. A jelenlegi finanszírozás
visszafordíthatatlan folyamatot indít el a településeinken,
ugyanis a felszámolt, megszüntetett ellátás későbbi
újraindítására vagy egyáltalán nem, vagy kizárólag jelentős
többlet költséggel lesz reális lehetőség.
Ezért kérjük mielőbbi közbenjárásukat annak érdekében,
hogy önkormányzataink feladatellátásához szükséges
feltételek megteremtődjenek.”
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Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

Testvértelepülési történések

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete
úgy döntött, hogy 2013. évben is
3-5 ezer Ft összeggel támogatja a
felsőoktatásban tanuló bácsbokodi fiatalokat.
Atámogatottak névsora:
Balla Eszter, Bognár Viktória, Deák Judit, Dobos
Krisztina, Farkas Éva, Góbor Péter, Góbor
Zsuzsanna, Gyömrei Anett, Gyömrei Otília, Horváth
Roland, Ispánovits Máté, Jung Boglárka, Kiss Gábor,
Miklós Ivett, Miklós Tamás, Salamon Nándor,
Sevarecz Ágnes, Simó Viktor, Szanádi Szimóna,
Tóth Enikő.

Tovább erősödött a kapcsolat Bácsbokod és Nemesmilitics
között. A testvértelepülési vezetők falunapra és aratóünnepségre
is invitálták a tavalyi évben a bácsbokodi delegációt.
Az aratóünnep a közös pályázatból került megvalósításra.
Bácsbokodról fellépőként részt vett a német nemzetiségi tánccsoport és a fúvószenekar.
Bácsbokod német testvértelepülésével is folytatódott a kapcsolat
erősítése. 2012 októberében testületi delegáció fogadta el a
walzbachtaliak meghívását. A kint eltöltött idő igen hasznosnak
bizonyult. 2013 szeptemberében Bácsbokodra látogat
Walzbachtal testvértelepülés képviselő-testületi delegációja. A
Sport és Kulturális Bizottságot kapta azt a feladatot, hogy
összeállítson a vendégfogadásra egy színvonalas programtervet.

Változott a Sportcsarnok bérleti díja
A 2013-as költségvetési megszorítások következtében döntött úgy a képviselő-testület, hogy az önkormányzat
tulajdonában álló Sportcsarnok használatának bérleti díját 2013. április 1-jei hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:
- helyi lakos esetén: 2.000,-Ft (kétezer Forint) + ÁFA/óra.
- nem helyi lakos esetén: 5.300,-Ft (ötezer-háromszáz Forint) + ÁFA/ óra.
Helyi lakos az a személy, akinek bejelentett állandó lakcíme Bácsbokodon van. Csapatsport esetén, amennyiben az
igénybevevő sportolók legalább 50 %-a helyi lakos, úgy a helyi lakosokra vonatkozó bérleti ár az irányadó.

Szociális segélyhez
tűzifavásárlás
Bácsbokod Nagyközség
Önkormányzata az idei télen
is tűzifával segítette a legrászorultabbakat. A tűzifa
kiosztása egyéni elbíráláson
alapuló átmeneti segélynek
minősül és a polgármester
hatáskörébe tarozik azzal a
kikötéssel, hogy egy kérelmező részére egy alkalommal maximum 5 mázsa fa
utalható ki.
Jogosultság szempontjából
figyelembe vehető 1 főre jutó
jövedelem nem haladhatta
meg a 25.000 Ft-ot.

Civil szervezetek 2013. évi önkormányzati támogatása
Bácsbokod Közművelődéséért Alapítvány

300 000 Ft
Teremlabdarúgó tornához a helyi Sportcsarnok
díjmentes használata.

Frankcity Kispályás Futball Club
Bácsbokodi Lövész Technikai- és Szabadidősport
Egyesület
Bácsbokod Oktatási- Nevelési Alapítvány
Polifon Községi Ifjúsági Zenei Nevelési Alapítvány
Polgárőr-és Vagyonvédelmi Egyesület
Bácsbokodi Sporthorgász Egyesület
Bácsbokodi Sportkör
Bácsbokodi Női Kézilabda Egyesület
Bácsbokodi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Szabadidő- és Tömegsport Közalapítvány
Bácsbokodi Hagyományőrző Egyesület
Track Dance Moderntánc Egyesület
Sundance TSE
Ganbatte Karate Sportegyesület

200 000 Ft
200 000 Ft
100 000 Ft
400 000 Ft
200 000 Ft
1 500 000 Ft
A Képviselő-testület a júliusi testületi ülés keretében
tárgyalja a Bácsbokodi Sportkör későbbi
támogatásának lehetőségét, figyelembe véve a
2012/2013-as labdarúgó bajnokság végeredményét.
2 500 000 Ft
450 000 Ft
OPEL Vivaro kisbusz háromszori díjmentes
használata Mecsek túrákhoz.
150 000 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft
100 000 Ft
Sportcsarnok díjmentes használata

Bácsbokod Nagyközség Területrendezési Tervének módosítása

A hősök sírjának felszentelése

Jelenleg is folyamatban van a Bácsbokod
1475/24 hrsz-ú ingatlan Helyi Építési
Szabályzat szerinti övezeti besorolásának
módosítása.
A módosításokra azért van szükség, mert az
önkormányzat támogatja az Országos Rendőr Főkapitányság
pályázatát, amelyben a rendőrség egy helikopter leszállóval kívánja
bővíteni a helyi határrendészeti kirendeltséget.
A beruházás értéke meghaladja a 300 millió Ft-ot, és a rendőrséghez
tartozó ingatlanok vonatkozásában egyedülállónak minősül, így
biztosan hozzájárul a határrendészeti kirendeltség hosszú távú
működéséhez.

A képviselőtestület döntése
alapján kerültek
fel a nevek arra a
két közös sírhelyre, ahová az
1944. október
20-án hősi halált
halt katonákat temették. A névtáblák elhelyezését követően, 2012. november 1-jén,
Mindenszentek napján Pata Gábor plébános úr
felszentelte a sírokat.
B á cs b o k o d i
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Nemzetközi futballtornak Bácsbokodon

Állami fenntartásban a köznevelési intézmények

2013. március 3-án ismét megrendezésre került
a Nemzetközi Futballtorna a helyi sportcsarnokban. A tornán részt vettek Nemesmilitics, Bezdán, Érsekcsanád és Bácsbokod
csapatai.Amérkőzéseket követően ebéd várta a
sportolókat a napköziben. Köszönet illeti a
rendezvény szervezőit, továbbá minden olyan
szervezetet és személyt, akik hozzájárultak a
rendezvény sikeres megvalósulásához.

2013. január 1-jétől állami fenntartásba kerültek a köznevelési
intézmények. A helyi képviselő-testület az iskola működtetését sem
vállalta. A döntés ésszerű, hiszen a működtetés vállalásával sem
lettek volna az önkormányzatnak fenntartói jogai, továbbá a
működtetéshez nem igényelhetett volna központi költségvetési
hozzájárulást vagy támogatást, azt teljes mértékben saját forrásai
terhére lett volna köteles biztosítani. Tehát hiába fizetné az
önkormányzat a villany, víz és gázszámlákat saját bevételeiből,
akkor sem lenne semmilyen beleszólása a közoktatási feladatokba.

Külső céghez kerül az ivóvízellátás
Az új víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény egyik lényeges eleme, hogy az eddigi üzemeltetők
engedélyeit meg kell újítani. Az engedélyek megújításának előfeltétele, hogy 2012. június 30-án 50.000
felhasználói (fogyasztói) egyenértékkel rendelkezzen az új üzemeltető.
A jövőben az engedélyező hatóság a Magyar Energia Hivatal (MEH) lesz, mely csak akkor adhatja ki az
üzemeltetési engedélyt, ha a víziközművet üzemeltető társaság:
- 50.000 felhasználói (fogyasztói) egyenértékkel rendelkezik és engedély kérelmét
2013. május 31-ig beadja,
- 2014. december 31-ig legalább 100.000 felhasználói (fogyasztói) egyenértékkel,
- 2016. december 31-ig pedig legalább 150.000 felhasználói (fogyasztói) egyenértékkel rendelkezik.
A fenti számokból jól látszik, hogy az egytelepüléses és kisebb üzemeltetési szolgáltatók mindenképpen valamely
nagyobb szolgáltatóhoz csatlakozva képesek csak biztosítani a szolgáltatás feltételeit.
Erre tekintettel a képviselő-testület úgy döntött, hogy a jövőben a Bajavíz Kft. tagja kíván lenni és a társasággal
szolgáltatási szerződést köt.
Az átadás várhatóan június-július hónapban történik meg.

TÁRSADALMI SZERVEZETEK HÍREI
Track Dance Moderntánc Egyesület
Az elmúlt évben megrendezett Táncos Gála est
után is számtalan fellépésen szerepeltek a táncosok. Több falunapon, báli
rendezvényen és különböző kulturális műsorokon
mutatták be tudásukat.
Ősszel a paksi országos
minősítő versenyen is részt
vettek, ahol a következő sikereket érték el:
Törpe korcsoportban, Funky stílusbanArany minősítést értek el.
Tagok: Hercz Dorina, Legény Dorina, Szombati Alexa, Sétáló Virág,
Tumbász Mira, Szemerédi Ivett, Tokodi Doroti, Tokodi Zsófi;
Gyermek korcsoportban, Funky stílusban Bronzminősítést
értek el. Tagok: Görög Boglárka, Kiss Barbara, Nákity Nelli, Legény
Erik, Szombati Cintia, Szűcs Petra, Tumbász Lilla, Tumbász Luca,
Várhegyi Csenge, Vujkov Petra;
Felnőtt korcsoportban, Funky stílusban Bronzminősítést értek
el. Tagok: GellaiAnna, Nákity Nelli, Nákityné Csúcs Hajnalka.
Az egyesület részt vesz a TÁMOP 5.1.3 -09/2-2010-0045 számú
„Közös erővel a bácsalmási kistérségben mélyszegénységben élő
emberek integrációjáért” című projekt megvalósításában. Ezáltal 4
településen: Katymáron, Madarason, Bácsalmáson és Tataházán
tudtak indítani táncoktatást. Idén áprilisban tervezik a Gála est
megszervezését, ahol a növendékek ismét bemutathatják az elmúlt
évben elsajátított koreográfiákat.
Sok szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt, aki szeretne
csatlakozni az egyesülethez. Jelentkezni lehet a művelődési házban
kedden 15-18 óra között és szombaton 10-13 óra között, valamint az
alábbi telefonszámon: 06/30/285-1962 (Kisföldi Kitti)
B á cs b o k o d i

8

HÍREK

Tíz év lövészsportja Bácsbokodon
Az egyesület versenyzői a 2010-es évben tovább
folytatták a jó versenyzést a megyei és Országos
versenyeken, bajnokságokon. A megyei versenyeken
korcsoportonként és fegyvernemenként nyertek
egyéniben és csapatban is.
A megyén kívül megrendezett versenyeken is részt vettek.
Pécsett és Dunaújvárosban induló csapattagok legtöbbször
a dobogóra állhattak fel.
Az általános iskolások megyei bajnokságán is rendszeresen
nyertek. A megyei döntőben Gazsó Endre légpuska és
légpisztoly, Csúcs Erik légpuska versenyszámban az első
két helyezettek között jutottak tovább az országos döntőbe.
Ácson megrendezésre került országos döntőben a
bácsbokodi versenyzők a középmezőny elején végeztek.
A diák olimpia megyei döntőjében elindult versenyzők
(Esses Alexandra, Fellinger Attila, Gazsó Endre, Csúcs
Erik, Szegfű Márió) korcsoportjukban különböző versenyszámokban az első és harmadik helyen végeztek, így
bejutottak az országos döntőbe Tatára. Az Országos döntőben Gazsó Endre légpuska 20 lövéses versenyszámban
Országos Bajnok lett. A többiek a középmezőny elején
végeztek. Gyöngyösön megrendezett Légfegyveres
Országos Bajnokságon az egyesület versenyzői (Németh
Szilveszter, Zádori Tamás) színvonalas versenyzéssel öt
versenyszámban a középmezőnyben végeztek.
Az Országos Postaversenyen Esses Alexandra, Gazsó
Endre, Csúcs Erik, Szegfű Márió, Hofszang Milán indultak
légpuska, légpisztoly versenyszámokban. A több száz
induló közül a döntőbe Gazsó Endre jutott be, ahol légpuska
versenyszámban 2. helyezést és légpisztoly versenyszámban 3. helyezést ért el.
Folyt köv.

Labdarúgás
A Bácsbokodi Sportkör a 2012/13. bajnoki évben a Megyei II. osztály déli csoportjában játssza
mérkőzéseit. Az őszi szezon nem sikerült jól, hiszen mindössze egy döntetlenre futotta az elsősorban
fiatalokból álló csapatnak.
16. BÁCSBOKOD SK

14 0 1 13 16 58 -42 1

A tavaszi szezonban új edzővel, Barákovics Istvánnal kezdte meg a felkészülést a csapat és
remélhetőleg ennek köszönhetően sikerül a megye II. osztályban maradás.
Az ifjúsági és serdülő csapat felkészülése jól sikerült, ezt a tabellán elfoglalt helyezésük is jól mutatja.
Ifjúsági csapat 2. BÁCSBOKOD SK
14 10 0 4 49 19 30 30
Serdülő csapat 2. BÁCSBOKOD SK

11 9 1 1 105 18 87 28

Utánpótlás nevelés is folyik az egyesület szervezésében.
U7,U9,U11 korosztályokban keddenként 16 órától és U13 korosztályban hétfőnként 15 órától tartanak edzést a helyi
sportcsarnokban.Afelnőtt és ifjúsági csapatok mérkőzései:
2013.04.14.

vasárnap

16:30

BÁCSBOKOD SK

- VASKÚT BÁCSKA SE

2013.04.21.

vasárnap

17:00

MÉLYKÚT SE

- BÁCSBOKOD SK

2013.04.27.

szombat

17:00

HÍD SC II.

- BÁCSBOKOD SK

2013.05.05.

vasárnap

17:00

BÁCSBOKOD SK

- MISKEI ALC

2013.05.12.

vasárnap

17:00

SÜKÖSD SC

- BÁCSBOKOD SK

2013.05.19.

vasárnap

17:00

BÁCSBOKOD SK

- NEMESNÁDUDVAR KSE

2013.05.25.

szombat

17:00

SZEREMLE SK

- BÁCSBOKOD SK

2013.06.02.

vasárnap

17:00

BÁCSBOKOD SK

- BAJASZENTISTVÁN SK

2013.06.08.

szombat

17:00

JÁNOSHALMI FC

- BÁCSBOKOD SK

Horgászhírek
A Bácsbokodi
Sporthorgász
Egyesület a tavalyi év nyarán
igen szép programokat szervezett a horgászatot kedvelőknek.
2012. év júniusában 36 gyermek
ingyenesen vehetett részt egy héten
keresztül az immár hagyománnyá
vált nyári horgásztáborban. A tábor
alatt Steiner Viktor a képen látható
gyönyörű szép compót zsákmányolta, amelyet fényképezés után visszaengedett a tóba.
A tábor zárása a gyermekverseny
volt, amelyen az alábbi végeredmény született:
I. helyezett: Zádori Erik
II. helyezett: Steiner Viktor
III. helyezett: Matos Tamás
Tavalyi év júliusában az egyesület
megszervezte a felnőtt horgászversenyt, és októberben a kupaversenyt is.

Ganbatte Karate SE
00

30

Edzések: Bácsbokod, sportcsarnok – H-SZ-P 17 -18
Az edzéseket vezeti: Király Gábor 3. dan
Az egyesület céljainak megfelelően a tavalyi évben is a
rendszeres karate edzések és a versenyeken való részvétel volt a fő tevékenység. Tavalyi erdményeik:
II. Human Centrum
Karate Masters Cup (2012.06.02.)
Király Gábor kumite (-84 kg) II. hely
Okuyama Interanational Karate Cup
(Szerbia, 2012.09.09.)
Király Gábor kumite II. hely
TEK – BM Karate országos bajnokság (Budapest, 2012.09.29.)
Király Gábor kumite III. hely
IV. Dráva Karate Kupa (Barcs, 2012.10.20.)
Barth Milán: kumite III. hely
Barth Zalán: kata II. hely
Tüske Dominik: kumite I. hely, kata I. hely
Braun Dávid: kata I. hely, kumite I. hely
Balaton Karate Kupa nyílt WKF nemzetközi
karate bajnokság (Siófok, 2012.11.03.)
Barth Milán: kata III. hely
Barth Zalán: kata III. hely
Király Gábor: kumite III. hely

Nyílt Nemzetközi Felnőtt
WKF bajnokság
(Szlovákia, 2012.12.02.)
Király Gábor a magyar csapat
tagjaként a III. helyet szerezte meg.

Az egyesület fő célkitűzése a gyerekek illetve a karate sportot gyakorlók rendszeres
testedzéseinek biztosítása, egészségük, fizikumuk és mentális képességeik fejlesztése a
karate sporton keresztül.
További információ: www.ganbattekarate.atw.hu
Elérhetőségek: ganbattekse@gmail.com, www.facebook.com/ganbattekse
B á cs b o k o d i
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Polgárőr Egyesület felhívása
A Bácsbokodi Polgárőr Egyesület felvételt hirdet. A jelentkezőkre az alábbi
feltételek irányadók:
· elmúlt 18 éves,
· büntetlen előéletű,
· érez magában motivációt a falu és az idősek segítésére, óvására.
Az egyesület munkáját könnyíti, ha jogosítvánnyal rendelkező személyek
jelentkeznek, de minden önkéntest szívesen fogadnak.
A tagok tevékenységükért fizetést nem kapnak!
Jelentkezni lehet:
06/20-338-12-44
Bencsik Tibornénál Gr. Széchenyi u. 37
Az egyesület köszönetet mond Kovács László polgármester úrnak a polgárőr helyiség kialakításáért, Szabó Zoltánnak az
önzetlen segítségéért és Dr. Jagicza Mónikának a papírmunkánk lebonyolításáért.

KÖZÉRDEKŰ HÍREK
Tisztelt Adófizetők!
Kérjük Önöket, hogy adójuk 1 %- át
a következő alapítványok közül
valamelyiknek felajánlani szíveskedjenek!
Polifon Községi Ifjúsági Zenei
Nevelés Alapítvány
Kedvezményezett adószáma: 18357204-1-03
Bácsbokod Oktatási – Nevelési Alapítvány
Kedvezményezett adószáma: 18346596-1-03
Bácsbokodi Szabadidő-és Tömegsport Közalapítvány
Kedvezményezett adószáma: 18355886-1-03

Tiszta Bácsbokodot!
A Föld Világnapja alkalmából a tavalyi évhez hasonlóan
idén is megrendezzük a „Tiszta Bácsbokodot!”
programot. A program keretében hulladékgyűjtést
szervezünk a településünk bel- és külterületén.
A megtisztításra váró terület: Bácsbokod teljes
belterülete, továbbá a Csávolyi, Bácsalmási, Mátételki,
Bácsborsódi, és Bajai út Bácsbokod közigazgatási
területéhez tartozó közvetlen környezete.
Az önkormányzat zsákot és védőkesztyűt mindenki
részére, láthatósági mellényt azonban csak korlátozott
számban tud biztosítani.
Kérjük, hogy aki rendelkezik saját védőkesztyűvel és
láthatósági mellénnyel, az hozza magával.
Gyülekező helye: Polgármesteri Hivatal előtti parkoló.
Gyülekező ideje: 2012. április 27-én (szombaton) reggel
8:30.
Tegyünk együtt településünk tisztaságáért!
B á cs b o k o d i
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Művelődési Ház közérdekű felhívása
Tájékoztatjuk a tisztelt tagokat, hogy
a könyvtár leltár miatt zárva van. A
TIOP-1.2.3-11/1-2012-0212 azonosítószámú projekt keretében a könyvtár
felújítása, továbbá új informatikai
eszközök és szoftverek beszerzése
történt meg. A könyvállomány új,
egységes könyvtári rendszerbe történő feltöltése folyamatban van. Megértésüket köszönjük.
Az internetes terem ideiglenes nyitva tartással működik

2013. év 1. közmeghallgatása
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy 2013. év első közmeghallgatását 2013. május 6-án hétfőn 17:30-kor tartja meg a helyi
művelődési ház nagytermében.
POLGÁRMESTERI HIVATAL és a BÁCSBOKODI
KOMMUNÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK

00

00

8 -12
NINCS
NINCS
NINCS
00
00
8 -12

NINCS
00
00
13 -16
NINCS
00
00
13 -16
NINCS

Karhesz Dávid falugazdász ügyfélfogadása a
polgármesteri hivatalban:
00
hétfőn 8 órától
Tel.: 0670/436-13-75
Dr. Varga Imre ügyvéd ügyfélfogadása a polgármesteri
hivatalban:
00
csütörtökönként 15 órától
Tel.: 79/426-339, 0620/9426-339
Faddiné Matlák Marianna - Bácsalmási Járási Hivatal
ügysegédje- ügyfélfogadása a polgármesteri hivatalban:
00
00
csütörtökönként 13 órától 16 óráig
Tel.: 0679/541-460 (204-es mellék)

Készítsük el együtt a település új honlapját!
Az önkormányzat várja azoknak a helyi fiataloknak, lakosoknak a jelentkezését, akik szívesen segítenének a település
honlapjának kidolgozásában.
Ahonlap szerkezete, felépítése elkészült jelenleg az adatfeltöltés van folyamatban.
A jelentkezők feladata az egyes menüpontoknak (pl.: település története, templom bemutatása) az elektronikus
kidolgozása.
Továbbá az önkormányzat szívesen fogadja a településről készült elsősorban régi képeket elektronikus vagy akár
nyomatott formában (papír alapú kép esetén a hivatal titkársága beszkenneli a képet, így az rögtön visszaadásra kerül a
tulajdonos részére).

ÓVODAI - ISKOLAI HÍREK
Móra Ferenc Általános Iskola hírei
Versenyeredmények
2012 novemberében megrendezésre került a mesemondó verseny helyi fordulója. Összesen 47 fő tanuló indult a
megmérettetésen.Az alábbi eredmények születtek:
Alsós kategória
1-2. osztály
I. helyezett Steiner Zsófi 1 osztály
II. helyezett Györe Emese 1 osztály
III. Dósai Balázs 1 osztály és Szekér Gergő II. osztály 3.-4. osztály
I. helyezett Steiner Viktor 4.b osztály
II. helyezett Enying Patrícia 4.b osztály
III. helyezett Vakula Dávid 4. b osztály
Felsős kategória
5.-6. osztály
I. helyezett Kovács Boglárka 6. osztály
II. helyezett Szűcs Petra
6. osztály
III. helyezett Rácz Klaudia
6. osztály
7.-8. osztály
I. helyezett Végh Bíborka 7. osztály
II. helyezett Bátyity Evelin 8. osztály
III. helyezett MátraiAnna 8. osztály és Hunya Henrietta 7. osztály

Szelektív hulladékgyűjtés
2012 októberében papírgyűjtést szervezett
az iskola, amelynek során több mint 50q
papírt gyűjtöttek össze a tanulók. 100 kgnál többet hozott Tamás János, Szabó
Ágnes, Szabó Péter, Steiner Zsófi, Steiner
Viktor, Tumbász Luca, Tettinger Zsófia,
Oláh Dominika, Füle István, Apró Roland,
Csémy Bálint, Jarmaczki Bálint, Szekér
Gergő, Esses Erik, Bátyity Evelin,
Körmöczi Martin.
Az iskola tanulói folyamatosan gyűjtik a
műanyag palackokat a tanév során. Az
udvaron elhelyezett gyűjtőzsákokban bárki
elhelyezheti az otthon összegyűjtött
műanyag hulladékát.

Anégy első helyezett képviselte iskolánkat Baján a területi fordulón ahol az alábbi eredmények születtek:
Steiner Zsófi
I. helyezést ért el
Kovács Boglárka
I. helyezést ért el
Végh Bíborka
I. helyezést ért el
Az I. helyezettek alsós és felsős kategóriában Baján ismételten megmérkőztek egymással, hogy elnyerjék a jogot a
megyei versenyen való részvételért, melyet Kecskeméten rendeztek meg. Ezt a jogot Végh Bíborka kapta meg, aki a
megyei versenyen I. helyezést ért el.
Decemberben az iskolában lezajlott az 5-6-7-8. osztályosok részére rendezett Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd
verseny helyi fordulója, ahol 21 tanuló szerepelt.Az alábbi eredmények születtek.
5.-6. osztály
I. helyezett Kovács Boglárka 6. osztály
II. helyezett Györe Petra 5. osztály és Tumbász Lilla 6. osztály
III. helyezett Szűcs Petra 6. osztály
7.-8. osztály
I. helyezett Végh Bíborka 7. osztály
II. helyezett Csipak Enkő 8. osztály
III. helyezett Török Dzsenifer 8. osztály
Akét első helyezett képviselte a bácsbokodi iskolát a Bajai fordulón,
ahol Vég Bíborka III. helyezést ért el.
B á cs b o k o d i
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Óvoda hírei
Az elmúlt fél év során számos esemény történt a helyi óvodában.
2012. október 12-én megrendezésre került az Ovi Olimpia, amelyen a bácsbokodi és katymári óvodák
gyermekei és dolgozói részt vettek. Az olimpia végeztével a gyermekek a Bácsbokod Oktatási Nevelési
Alapítvány felajánlásával almát, a SOLE-MIZO Zrt helyi sajtüzemének felajánlásával túródesszertet kaptak.
2012. október 24-én „Bűvészkedjünk együtt” címmel az óvodás gyerekek bűvész műsort nézhettek meg.
Márton napkor ismét megrendezésre került a lampionos felvonulás. A résztvevők az iskola és a napközi előtti
téren zsíros kenyeret és teát kaptak. A felvonulás után a művelődési házban a nagycsoportosok egy jelenetet
adtak elő.
2012. október 6-án meglátogatta az óvodát a télapó. A gyerekeknek a korábbi évekhez hasonlóan ismét a Német
Kisebbségi Önkormányzat ajánlott fel egy-egy mikulás csomagot.
2012. december 18-19-én karácsony játszóház keretében a kialakított négy helyszín mindegyikén más-más
dolgot lehetett barkácsolni. A Rendezvényen részt vettek a védőnők és a Német Kisebbségi Önkormányzat
tagjai is.
2013. január 25-én farsang volt az óvodában. Az óvónők az intézmény egyik csoportját rendezték be, ahol
vidáman lehetett játszani, közösen elénekelni az ismerős dalokat és elmondani a vidám verseket.
A jelmezek megtekintése és a közös tánc után mindenki jóízűen ropogtatta az otthonról hozott csemegéket. Még
farsangi fánkot is sütött két anyuka, amelyből minden gyermek ehetett.
2013. február 1-jén Figura Ede interaktív zenés műsorát tekinthették meg a gyerekek.
2013. február 4-én tartotta az óvoda a Medve napot. Ezen a napon mindenki elhozhatta kedvenc mackóját az
óvodába. Egész nap mackós dalokat énekeltek és mackós verseket mondtak. Napközben gumi maci cukorkát
kaptak a gyerekek. Később az óvó nénik elbábozták „A sajtot osztó róka és a két kis medvebocs” című mesét,
amely után mindenki sajtot ehetett. Tízóraira vajas-mézes kenyér volt. Végül mackós színezőt kapott mindenki.

Lampionos felvonulás

Télapó az óvodában

Karácsonyi játszóház

Óvodai farsang

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzat hivatalos lapja ISSN 2062-6207
Felelős kiadó: Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata Tel.: 06 79/451 188 E-mail: ujsag@bacsbokod.hu
Nyomdai szerkesztés: Bajapress Kft. (06 79/322 241)
B á cs b o k o d i

12

HÍREK

