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A Bácsbokodi Női Kézilabda Sport Egyesület és Bácsbokod Nagyközség
Önkormányzata összefogásának eredményeképp május közepén
megkezdődött a sportcsarnok tetőszerkezetének teljes felújítása.
A és a kapcsolódó28 millió Ft összegű pályázati támogatásból
önkormányzati forrásból megtörtént a sportcsarnok tetőhéjazatának és fa
tetőszerkezetének bontása, új és erősebb tetőszerkezet építése, a födém
szigetelése, a tető fóliázása, az ingatlan új tetőhéjazattal való fedése, valamint a
napelemek és napkollektorok le- illetve visszaszerelése.
A beruházás július végén befejeződött.

További fejlesztést jelent az a hozzávetőlegesen ,15-20 férőhelyes parkoló
amely szintén az idei évben került kialakításra az önkormányzat dolgozói által.
A sportcsarnok mellett, a Hősök terén megépített parkolónak köszönhetően a
jövőben a mérkőzések, illetőleg a különböző rendezvények ideje alatt is
biztosított lesz a kellő számú parkolóhely az autósok részére.

Elismeréseket kapott településünk polgármestere
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Megkezdődik az orvosi rendelő felújítása

Sikeresen pályázott az önkormányzat az orvosi rendelő
felújítására.
A TOP-4.1.1-15 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése” „Bácsbokodi orvosi rendelőkiírásra benyújtott
komplex felújítása” című, TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00001
azonosítószámú pályázatot a bírálók támogatásra érdemesnek
ítélték.
Az elnyert támogatás összege 80.000.000 Ft.

A projekt keretében a háziorvosi rendelő (6453 Bácsbokod
Hunyadi u. 21.) épületének komplex felújítására és új
lépcsőházzal történő bővítésére kerül sor.
A beruházás részei: ingatlan külső-belső felújítása, bővítése,
belső funkcionális változtatása, tetőfelújítás, tetőhéjazat-csere,
víz-, villamoshálózat és fűtésrendszer korszerűsítése,
polikristályos napelemes rendszer kiépítése, kerítés elbontása
és új kerítés építése, külső hőszigetelés, nyílászárócsere,
projektarányos akadálymentesítés.
Az építési felújításokon túl bútorok és egyéb - egészségügyi
szolgáltatást segítő - eszközök is beszerzésre kerülnek.
További fejlesztést jelent az a hozzávetőlegesen 15-20
férőhelyes parkoló, amely szintén az idei évben került
kialakításra az önkormányzat dolgozói által. A sportcsarnok
mellett, a Hősök terén megépített parkolónak köszönhetően a
jövőben a mérkőzések, illetőleg a különböző rendezvények ideje
alatt is biztosított lesz a kellő számú parkolóhely az autósok
részére.

Belvízelvezetési munkák Bácsbokodon

Az önkormányzat TOP-2.1.3-15 „Települési környezet-
védelmi infrastruktúra-fejlesztések” kiírásra benyújtott
TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00009 azonosítószámú, „Belvíz-
elvezetés Bácsbokodon” 50.000.000 Ftcímű pályázata
támogatásban részesült.

A projekt keretében a bácsbokodi Petőfi Sándor utca
belvízelvezetése valósul meg a kapcsolódó vízjogi engedélyes
tervek, műszaki leírás, kiviteli tervek és vízjogi engedély
alapján.

A munkálatok július hónapban megkezdődtek és
előre láthatólag augusztus végével befejeződnek.



Elismeréseket kapott településünk polgármestere Felújítások az óvodában

2017 júliusában megtörtént az óvodában a vizesblokkok
felújítása, az előtér és a konyha burkolása és a felújítással
érintett helyiségek festése.
A vizesblokkok felújítása már évek óta váratott magára. Most
az önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozta meg a
munkálatokat, amelyben részt vettek: Varga Mihály helyi
vállalkozó és az önkormányzat dolgozói.

Megkezdődött a konyha belső felújítása

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata 34 millió Ft
összegű támogatásban részesült a Nemzetgazdasági
Minisztérium által kiírt konyhafejlesztési pályázaton, amelynek
keretében az alábbi fejlesztések fognak megtörténni a napközi
konyhában:

belső nyílászárók cseréje,
a főzőtér és a kapcsolódó helyiségek újraburkolása,
a főzőtér és a kiszolgáló helyiségek vizes berendezéseinek
(bojlerek, csövek, csapok, mosdók, stb.) cseréje,
napkollektoros rendszer kialakítása a melegvíz energia-
takarékos előállítása érdekében,
hővisszanyerős szellőztetés kiépítése,
világításkorszerűsítés (armatúrák, kapcsolók, dugaljak, stb.
cseréje),
nagykonyhai gépek (dagasztógép, sütők, burgonyakoptató,
egyetemes robotgép, stb.) beszerzése,
egyéb konyhai eszközök (rozsdamentes polcok, asztalok,
mosogatók, lábosok, stb.) beszerzése.

A munkálatok július elején megkezdődtek.

Az építési felújításokkal és eszközbeszerzésekkel a vonatkozó
hatósági előírásoknak mindenben megfelelő főzőkonyha kerül
kialakításra Bácsbokodon.

Kerékpárút pályázat
Bácsbokod és Bácsborsód önkormányza-
tainak összefogásával beadásra került a
TOP 3.1.1-16-os kiírásra az a pályázat,
amely a két települést összekötő kerék-
párút megvalósítását tartalmazza.
A pályázat címe: „Hivatásforgalmi
kerékpárút építése Bácsbokod és
Bácsborsód között".
Az igényelt támogatási összeg: 150.000.000 Ft.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság 2017. március 1-jén ünnepi állománygyűlésen
emlékezett meg a Nemzetközi Polgári Védelem
Napjáról.
Az ünnepség keretében Kovács László polgármester
részére Dr. Farkasinszki Lóránt tűzoltó ezredes, a
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója Bács-Kiskun megye polgári védelme
érdekében nyújtott kimagasló teljesítménye elismeré-
seként emléktárgyat és oklevelet adományozott.

2017. április 20-án, a
Rendőrség Napja al-
kalmából a Bács-
K i s k u n M e g y e i
Rendőrfőkapitány-
ság vezetője a Bács-
K i s k u n M e g y e i
Rendőrfőkapitány-
s á g t e v é k e n y s é-
gének támogatá-
sáért és elismeré-
séül, a rendőrök
védőszentjét ábrá-
zoló „Sárkányölő
Szent György” 3 dimenziós üvegkerámia plakettet
adott át Kovács László polgármesternek.

A Védelmi Igazgatás Napja alkalmából 2017. június 29-
én ünnepi állománygyűlést tartott a Honvédelmi
Minisztérium Védelmi Igazgatási Főosztálya a Stefánia
Palota Dísztermében.

Az ünnepi állománygyűlésen Magyarország honvé-
delmi minisztere a Védelmi Igazgatás Napja alkal-
mából, a honvédelem támogatása terén huzamosabb
időn keresztül végzett tevékenysége elismeréseként a
„Honvédelemért Kitüntető Cím” kitüntetésben
részesítette Kovács László polgármestert.
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A pályázat támogatása esetén 2018-ban megépülhet az új
kerékpárút, amely a Bácsbokodi Polgármesteri Hivataltól a
bácsborsódi „Őszi Napfény” Integrált Szociális Intézményig
biztosítaná a kerékpárosok külön nyomvonalon történő
biztonságos közlekedését.
Bízzunk a pályázat sikerében!

Szociális bérlakások felújítása
Folyamatban van a
Csávolyi úton található
szociális bérház /volt
Démász irodaház/ fel-
újítása. A helyi start-
munkaprogramban meg-
valósuló beruházás kere-
tében megtörtént az
épület tetőhéjazatának
és a külső nyílászáróinak
cseréje. Jelenleg a lakások belső festése zajlik.
Az önkormányzat szándéka, hogy a jövő évben az épület külső
hőszigetelése és homlokzatainak színezése is megvalósuljon.

Önkormányzati pályázatok
Az elmúlt időszakban több pályázatot is beadott a települési
önkormányzat, amelyek bírálata folyamatban van. Ezek rövid
bemutatása:

A helyi piac felújítását tartalmazza az a pályázat,
amely a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú kiírásra került
benyújtásra. A projekt címe: Termelői Piac felújítása
Bácsbokodon. A Projekt összköltsége: 42.600.000 Ft
Támogató döntés esetén megtörténik a piac térburkolattal való
ellátása és a területen 8 db új, fedett árusító szín kialakítása.

A „Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című kiírásra a
Bácsbokodi Polgármesteri Hivatal komplex felújítására
pályázott az önkormányzat. Az igényelt támogatás összege:
50.000.000 Ft, amelyhez mintegy 3.300.000 Ft önerő
kapcsolódik. Támogató döntés esetén megtörténik az épület
homlokzati- és födémszigetelése, a külső nyílászáról cseréje, a
fűtés korszerűsítése, a tetőhéjazat cseréje és az épület
akadálymentesítése.

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fej-
lesztések támogatására irányuló pályázati felhívásra az
önkormányzat helyi sportcsarnok fűtéskorszerűsítésére
nyújtott be pályázatot.
A projekt összköltsége: 20.055.652 Ft, az igényelt támogatás:
15.041.739 Ft. A pályázat támogatása esetén a sportcsarnokban
levegő hőszivattyús fűtési rendszer kerül kialakításra.

A TOP-2.1.3-16 kiírás keretében az önkormányzat a
Mátyás kirá ly utca és a kapcsolódó keresztutcák
belvízelvezetésére nyújtott be támogatási kérelmet. A projekt
összköltsége: 78.000.000 Ft.

Bácsbokod testvértelepülésével, Nemesmiliticcsel
nyújtott be pályázatot a HUSRB/1602 Interreg-IPA
Magyarország-Szerbia határon átnyúló Együttműködési
Program 2. pályázati felhívására.

A közel 194.000 euró (mintegy 60 millió Ft) összegű összköltségű
angol nyelvű pályázat keretében mindkét település turisztikai
je l legű beruházásokat kíván megvalósí tani . Mind
Nemesmil i t icsen, mind Bácsbokodon elkészülne a
valószínűsíthetően meglévő termálpotenciál felhasználási
lehetőségeit rögzítő megvalósíthatósági tanulmány és előzetes
vizsgálati dokumentáció. Emellett Bácsbokodon rendezvények,
valamint a horgásztó mellett egy tanösvény kerülne
kialakításra.

Katymárral és Madarassal közösen került benyújtásra
az a pályázat, amelynek célja az egész életen át tartó tanuláshoz
hozzáférés biztosítása a lakosok részére.
Ennek a pályázatnak a középpontjában olyan rendezvények
állnak, amelyek az egész lakosság, valamennyi korosztály
részére két évig biztosítanának különböző programokat.
A projekt összköltsége közel 80.000.000 Ft, amelynek
egyharmada jutna Bácsbokod részére.

Az önkormányzat újból pályázott a nemzeti értékek és
hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének támogatása
kiírásra. Ennek keretében az Idősek Napja kerülne
megrendezésre, továbbá a Falumúzeum népszerűsítése
történne meg. Az igényelt támogatás mintegy 2.000.000 Ft.

Fentieken túl az önkormányzat jelenleg is több pályázat
előkészítését végzi. Ezek közül kiemelendő a TOP-3.2.1-16-os
kiírásra készülő pályázat, amely augusztus közepén kerül
benyújtásra. Ebben a projektben több önkormányzati épület
energetikai korszerűsítése történne meg. A polgármesteri
hivatal komplex felújítása, valamint a sportcsarnok
fűtéskorszerűsítése abban az esetben kerül megvalósításra
ebben a pályázatban, ha a korábban említett pályázatokban az
önkormányzat nem részesül támogatásban. Emellett itt kerül
betervezésre a sportöltöző komplex felújítása, valamint a
napközi konyha és a művelődési ház fűtéskorszerűsítése.

Tanulók támogatása

Bácsbokod Nagyközség
Ö n k o r m á n y z a t a a
2017/18-as tanévben is
támogatja az általános-
és középiskolai tanu-
lókat, valamint a fő-
iskolai és egyetemi hall-
gatókat.

Az önkormányzat a
Bácskai Általános Isko-
lában tanuló gyermekek
tankönyvellátásához
540.000 Ft-tal járul
hozzá, továbbá vala-
mennyi gyermek részére füzetcsomagot is biztosít összesen
705.000 Ft összegben. A tankönyvek, at laszok és
füzetcsomagok kiválasztásában a Bácskai Általános Iskola
pedagógusai nyújtottak segítséget.

A középiskolai tanulók, valamint a nappali tagozatos főiskolai
és egyetemi hallgatók egyszeri 10.000 Ft összegű iskoláztatási
támogatását is jóváhagyta a képviselőtestület.
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A Föld Napja alkalmából 
minden évben megszerve-
zésre kerülő hulladékgyűjtés 
keretében a település belte-
rülete és közvetlen külterü-
lete került megtisztításra.

A tavalyi évhez hasonlóan az önkormányzat 2017-ben is 
elektronikus hulladékgyűjtést szervezett, amelynek keretében a 
lakosok térítésmentesen leadhatták használaton kívüli 
elektronikus eszközeiket.

A közreműködő gyermekek között az önkormányzat fürdőzést 
sorsolt ki, amelyen 7 szerencsés gyermek vehetett részt, de 
természetesen apróbb ajándékot mindenki kapott.
Az önkormányzat köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 
segítették a település megtisztítását!

Megvan a szennyvízberuházás kivitelezője
A tiszakécskei székhelyű Magyar 
Vakond Kft. fejlesztheti a csator-
nahálózatot és a szennyvíztisztító 
telepeket Bácsbokod, Cibakháza,
Tiszakécske településeken.
A becsült ellenérték 4 milliárd 436 
millió, míg a vállalási ár 4 milliárd 423 millió forint volt. A 
meghívásos közbeszerzés eredményét az ajánlatkérő NFP 
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. tette közzé a 
Közbeszerzési Értesítőben. A nyertessel a szerződést június 9-én 
kötötte meg az ajánlatkérő.
A legtöbb, 1200 körüli házi bekötés Bácsbokodon épül ki közel 18 
ezer folyóméternyi gravitációs gerincvezetékkel együtt. 
Cibakházán 959 házba kötik be a csatornát több mint 16 ezer 
folyóméter gerincvezeték lefektetése mellett, Tiszakécskén 
pedig 556 házi bekötés történik és több mint 10 ezer méter 
vezeték épül.
A bácsbokodi és cibakházai már meglévő szennyvíztisztító 
telepet is tovább fejlesztik, beleértve a biológiai műtárgysor és a 
biológiai gépészet fejlesztését is.

Támogatásból valósult meg a pünkösdi rendezvény
Sikeresen pályázott az önkormányzat a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. által kiírt "Testvér-települési együttműködés" 
pályázati felhívás keretében.
A „Kétoldalú kapcsolatok erősítése Bácsbokod és Nemesmilitics 
lakossága körében” című rendezvénysorozat célja olyan 
kulturális, hagyományőrző, tapasztalatátadó és szabadidős 
programokkal egybekötött rendezvény megvalósítása volt, 
amelynek középpontjában a Bácsbokod és Nemesmilitics 
települések közötti testvér-települési kapcsolat erősítése állt. 
Ennek keretében június 3-án gyermek és felnőtt szabadidős és 
sportprogramok mellett vásár, június 4-5-én települési és térségi 
zenei, ének- és táncbemutató és utcabál, június 3-10-ig pedig 
kiállítás került megszervezésre a településen.

Június 3-án a gyerekeké volt a főszerep, hiszen a gyermek-és 
családi nap számtalan szórakoztató programmal várta az 
érdeklődőket. A szervezők légvár világgal, rodeó bikával, 
arcfestéssel, kézműves sátorral, kalandpályával és még sok 
mindennel kedveskedtek a gyerekeknek. Természetesen a helyi 
egyesületek bemutatói, a most is ínycsiklandozó 
krumpligulyás és a látványos tábortűz sem maradt el.
A másnap a pünkösdi futással vette kezdetét. A szervezők 
legnagyobb örömére sokan vállalkoztak a futásra és lelkesen 
teljesítették a közel 5 km-es távot.
Délelőtt 10:00 órától Salánki Ferenc plébános úr tartott 
szentmisét a templomban.

Az igazi önfeledt pünkösdi hangulat délután vette kezdetét, 
hiszen a falu központjában felállított nagyszínpadra érkező 
hírességek koncertjeire mulathattak az érdeklődök. 18:00 órától 
az Irigy Hónaljmirigy nevettette meg a közönséget. Az 
utánozhatatlan produkció után a krumplipaprikásé volt a 
főszerep, amiből természetesen mindenki repetázhatott. Ezután a 
helyi és társági egyesületek zenés és kulturális előadásai 
kápráztatták el a közönséget.
20:00 órától Márió a harmonikás muzsikált, majd az MC Hawer 
és Tekknő diktálta a ritmust.
A koncertek után vette kezdetét az igazi „ereszd el a hajam” 
hangulat, hiszen a várva várt utcabállal folytatódott a buli, ahol a 
Retro Felling együttes játszotta a talpalávalót. A nap 
fénypontja az ünnepi tűzijáték volt, ám a jó hangulatnak 
köszönhetően a mulatság egészen hajnalig tartott.

A rendezvénysorozat záró állomása július 22-e volt, amikor is 
a nemesmiliticsről érkező vendégek megismerhették Bácsbokod 
természeti és épített értékeit.
Emellett a településvezetők tapasztalatátadó és gazdasági 
megbeszélésen vettek részt a polgármesteri hivatalban. A 
megbeszélésen szóba került a két önkormányzat által a 
Magyarország-Szerbia IPA határon átnyúló program keretében 
közösen benyújtott pályázat és döntöttek a településvezetők 
arról, hogy a jövőben is igyekeznek kihasználni a pályázati 
lehetőségeket. Hiszen mindkét település szándéka az, hogy 
lakosságát közelebb hozza a testvér-települési lakosokhoz. 
Ennek pedig legjobb és legegyszerűbb módja olyan 
rendezvények megvalósítása, amelyeken a két település lakosai 
találkozhatnak és megismerhetik egymást.

Erre volt kiemelten jó lehetőség a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
1.600.000 Ft összegű támogatásából megvalósult 
rendezvénysorozat. 
Ennek keretében ugyanis a települési értékek bemutatásán és 
az önkormányzatok közötti tapasztalat átadás-átvételen túl 
megvalósulhatott a két település lakosainak egymáshoz közelebb 
kerülése. 

„Tiszta Bácsbokodot!” program
Idén is megrendezésre került a „Tiszta Bácsbokodot!” 
program, amelyen részt vettek a helyi általános iskolás 
gyermekek, az őket kísérő pedagógusok és szülők, az 
önkormányzat és intézményeinek kollegái, valamint a helyi, 
tenni akaró lakosok.
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Bemutatkozik a Bácsbokodi ÁMK intézményvezetője

Rácz Edit vagyok. 2016. február 1-
jétől dolgozom a helyi óvodában.
2017. február 24-től vezetem a
Bácsbokodi Általános Művelődési
Központot.
Baján élek férjemmel. Egy lányunk
van, aki 24 éves. Az idén szerzett
pszichológus diplomát.
Bácsbokodi származású vagyok,
itt végeztem el az általános iskolát,
itt töltöttem fiatal éveimet, így

erős a kötődésem a településhez.
Az óvodapedagógus pálya iránti érdeklődésem már
középiskolás koromban megnyilvánult. A gyermekek felé
irányuló elkötelezett szeretet megingathatatlanná tett
pályaválasztásomban.
A Kecskeméti Óvónőképző Intézetben végzett tanulmányaim
után Bácsalmáson, később Szolnokon dolgoztam.
Néhány év után visszaköltöztem Bajára, ahol hat évig
óvodapedagógusként tevékenykedtem, majd tizenegy évig
vezettem a Belvárosi Óvodákat. Közben másoddiplomás képzés
keretében közoktatási vezető szakképesítést szereztem, illetve
pedagógus szakvizsgát tettem a Budapesti Műszaki
Egyetemen. Óvodai munkám mellett a Bajai Oktatási
Centrumban képeztem dajkákat, gyermekfelügyelőket és
pedagógiai asszisztenseket. Később a felnőttoktatás lett a
főállásom.
2014 januárjában a BKKM-i Pedagógiai Szakszolgálat Bajai
Tagintézményében kezdtem el dolgozni. Sérült gyermekek
fejlesztése volt a feladatom. Innen kerültem a bácsbokodi
óvodába, ahol a középső csoport óvónője lettem. Egy évvel
később vettem át az intézmény vezetését.
Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy Kovács László
Polgármester Úr, valamint a Képviselő-testület a Szülői
Szervezettel és a dolgozókkal egyetértésben alkalmasnak
tartott az ÁMK vezetői feladatainak ellátására.
Büszkévé és boldoggá tesz, hogy édesapám nyomdokába lépve,
aki Termelőszövetkezet elnökeként azért dolgozott és élt, hogy
a településen élő emberek élete szebb és jobb legyen, most én is
tehetek valamit az itt élőkért.
Legjobb tudásom szerint, magas színvonalon szeretném
vezetni az intézményt. Eddigi tapasztalatomat és tudásomat
felhasználva óvodavezetőként, olyan óvodai nevelést szeretnék
biztosítani a település gyerekei számára, ahol érték az egymás
segítése a tolerancia, a másság elfogadása, a szép beszéd, a
helyes viselkedés. Ahol a gyermekek jól és biztonságan érzik
magukat, reális énképük alakul ki és kibontakoztathatják
képességeiket.

Sikerrel zárult az első Családi Nap

Az idei év is számtalan hozott azváltozást és újdonságot
óvoda életébe. Mint mindig, így most is igyekeztek, hogy színes
rendezvényekkel és számtalan újdonsággal okozzanak örömet a
gyerekeknek.
2017. június 17-én tartották meg az első Családi Napot.
Dolgozóik nagy örömmel és kreatív, színes programokkal
várták a szülőket és a gyermekeket egyaránt. A rendezvény
fényét emelte, hogy átadásra került a műfüves Ovi-foci pálya
is. Az avatási ünnepségen részt vett Kovács László
polgármester, Héhn László alpolgármester, valamint
Mamuzsits János, az iskola igazgatója is.

A több mint 10 millió Ft értékű beruházás Bácsbokod
Nagyközség Önkormányzatának sikeres pályázatával,
valamint a szükséges önrész vállalása mellett valósulhatott
meg.

Az ünnepélyes szalagátvágás után az óvodások ujjongva vették
birtokba az Ovi-foci pályát. Lelkesedésben nem volt hiány,
számos ügyességi játékot szerveztek az óvodapedagógusok a
délelőtt folyamán. A szülőket is egy-két játékos és tréfás
vetélkedőkre invitálták, melyekből ők is szívesen kivették a
részüket.

A nap folyamán lehetőség volt ,kézműves foglalkozásra
valamint az óvoda egykori óvónője, Bartosné Dibusz Eszter
különlegesen szép ajándékozta meg aarcfestéssel
gyermekeket. Köszönet illeti őt a fáradhatatlan munkájáért!
Aki megéhezett, megszomjazott, vendégül látták zsíros
kenyérrel, szörppel, sőt fagyiztak is Valkai Róbert felaján-
lásának köszönhetően.

A délelőtt utolsó részében az Oktatási Nevelési Alapítvány
hozzájárulásának köszönhetően a Pindúr-Pandúr Színház
interaktív előadásán vehettek részt. óvodaA nap végén az
dolgozói ajándékkal kedveskedtek minden résztvevő
gyermeknek.
A programot számos magánszemély támogatta.

Nagy öröm volt látni és osztozni a csaknem 70 résztvevő
gyermek vidámságában. A sikerre való tekintettel mindenképp
szeretnének rendezvényünkkel hagyományt teremteni.



Az Idősek Klubja 2017. év első félévben a megszokott klub-
foglalkozásokon felül, több programon vett részt házon kívül is.

Februárban tartották meg a farsangi mulatságot, mely keretén
belül egy kisebb csoport előadta a Hófehérke és a hét törpe című
meseparódiát.
Szokáshoz híven a bácsborsódi „Őszi Napfény” Integrált Szoci-
ális Intézmény farsangi mulatozásra hívta meg a klubot.

Áprilisban a húsvéti ünnepségen az óvodás gyermekek tánccal,
versekkel szórakoztatták a klubtagokat.
Május hónapban az anyák napi műsor repertoárját a helyi
iskolás gyermekek tarkították.

A zord hideg tél után kerti grill partival köszöntötték a tavaszt.

Júniusban hajókirándulást szer-
veztek a Dunán.
A látványos folyószakaszon a két
órás sétahajózás különleges él-
ményt nyújtott.

Nemesmiliticsről meghívást ka-
pott a klub egy kisebb csoportja.
egy vacsorával egybekötött élő-
zenés fergeteges mulatságra,
amelyre tíz településről érkeztek
nyugdíjasok.

Júliusban szokás szerint a halastavon töltöttek egy kellemes
napot. A hagyományt megtörve krumplipaprikás helyett
Fekete Sanyi bácsi által főzött kakaspaprikást fogyasztották,
mely mellé az asszonyok által gyártott csipetke, valamint rétes
lett tálalva.

Új tervekkel menetel előre a Művelődési Ház

A Meizl Ferenc Művelődési Ház 2017-ben is igyekszik lelkesen
kivenni a részét a Afalu kulturális életének fellendítésében.
régi és hagyománnyá vált rendezvények mellett új
programokkal igyekszünk bevonni kicsiket és nagyokat
egyaránt az intézmény életébe.
Idén is ,közreműködtünk számos iskolai rendezvényben
ahol legjobb tudásunk szerint segítettünk a műsorok sikeres
lebonyolításában. A falunapból is kivettük a részünket,
valamint az is kreatív művekkel,idei Gyereknapon
csillámtetoválással vártuk az érdeklődőket.
Keddenként 10:00 órától várjuk az anyukákat és a babákat
újonnan elindult klubunkba, ahol játékokkal,BABA-MAMA
tanácsadással készülünk mindenkinek.
Péntek adélutánonként KÉZMŰVES foglalkozást tartunk
gyerekeknek, illetve este 19:00 órától izgalmas ACTIVITY
PARTIRA gyűlhetnek össze az érdeklődők, ahol egészen 21:00
óráig meg sem áll a játék.
A nagy sikerre
való tekintettel
idén is elindult a
Nyári Gyermek-
felügyelet, ahol
kibővült létszám-
mal igyekszünk
h a s z n o s a n é s
vidáman eltölteni
a nyári vakációt. A gyerekeket játékokkal, kvízpartyval, tánc-
tanulással, játszóterezéssel és készségeket fejlesztő programok-
kal foglaljuk le egész nyáron, hogy a pihenés vidáman, de
hasznosan teljen el.
Kérjük, kövessék közösségi oldalunkat, ahol mindig naprakész
információkkal, intézményünk életének fontosabb eseményei-
vel találkozhatnak.
A színes programok mellett a könyvtárunkban sem áll meg az
élet. Rengeteg , valamintérdekes könyvvel várunk mindenkit
az iskolai tanulmányokhoz szükséges kötelező olvasmányok-
kal, feladat-és szöveggyűjteményekkel is segítjük a gyerekek
életét.

Mindenkinek Kellemes Nyarat kívánnak: a Művelődési
Ház dolgozói.

A Bácsbokod Művelődéséért Alapítvány hírei

Az alapítvány részt vesz a Filharmónia
Magyarország ifjúsági bérletsorozatában,
amelynek keretében az elmúlt időszakban 75
felsős általános iskolás gyermek vehetett részt
az alábbi előadásokon:
1. Haydn-től Michael Jacksonig / Déjá Vu
Vonósnégyes
2. Magyar népi hangszerek, hangszeres
magyar népzene / Zengő Együttes
3. XXI. Századi trubadúrok / Vivat Bacchus együttes

Képes hírek a Bácsbokodi Idősek Klubja életéről
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Elballagtak a diákok

2017. június 9-én az alapítvány koncertet szervezett a helyi
templomban, Kosóczki Tamás orgonaművész-tanár, okleveles
kántor és Solymosi Péter trombitaművész közreműködésével.
A koncert teljes bevétele a templom belső felújításának céljából
átadásra került a helyi egyházközség részére.
Az alapítvány sikeresen pályázott a Nemzeti Együttműködési
Alap 2017-es kiírásain. A „Legyen a zene mindenkié”
programsorozatot részesítették. A850.000 Ft támogatásban
támogatásból az alapítvány a Bácsbokodi Fúvószenekari
Fesztivált kívánja megszervezni.
Az alapítvány a működési célú Nemzeti Együttműködési Alap
pályázatán A támogatásból1.530.000 Ft támogatást nyert el.
az alapítvány egy komplett hangosítási rendszert vásárol,
továbbá biztosítani tudja a helyi zenei képzéshez, valamint a
helyi zenekar vezetéséhez szükséges zenepedagógus
foglalkoztatását.

2017. június 16- án került sor az iskolában a ballagásra. Ebben az
évben 16 tanuló ballagott el az iskolából. A ballagó diákok közül
többen is elismerésben részesültek.
Tanulmányi versenyeken való eredményes szerepléséért és a
közösségi munkájáért jutalomban részesült Hornyák Laura,
Szabó Zoltán Péter és Dudás Cintia.
Sportversenyeken való eredményes szerepléséért nevelő-
testületi elismerésben részesült Papp Roland és Szilasi
Richárd.
A Bácsbokodi Német Nemzetiségi Önkormányzat jutalmat
adott a Wikitsch német nemzetiségi tánccsoport tagjainak.
Enying Patrícia, Lőrik Rita és Szabó Zoltán Péter a német
nemzetiségi hagyományok ápolásáért elismerésben részesült. A
német nyelvoktatásban és a német versenyeken való aktív
részvételért jutalomban részesült Dudás Cintia.
Bácsbokod Nagyközség Jegyzője ,,jó tanuló jó sportoló” díjat
ajánlott fel egy mindenkori ballagó diáknak. Az idei tanévben a
,,Jó tanuló jó sportoló” díjat 8. osztályosSzabó Zoltán Péter
tanulót kapta.
A ballagó tanulók osztályfőnökének javaslata alapján a
Tehetséges Fiatalok Hátrányos Helyzetű Tanulók Köz-
alapítvány Kuratóriuma a 2017-2018-as tanév tartama alatt
támogatásban részesít két diákot: Dudás Cintiát és Hódos
Dominikát. A támogatás keretein belül megtérítik a diákok
utazási költségét és az iskolai étkezésük díját!

Az iskola tanulói számára ezen a nyáron is több tábort kerül
megszervezésre.
Júniusban Zánkán 28 tanuló táborozott az ottani Erzsébet
Táborban. Az ott töltött héten a fürdés mellett lehetősége volt a

gyerekeknek sétahajózni, sárkányhajózni, LEGO robotokat
programozni, kalandparkba menni, kézműves foglalkozásokon
részt venni és ismerkedni, hiszen a táborban 1400 gyerek vett
részt.
Júliusban a helyi horgászegyesülettel közösen több mint 50
gyerek számára szervezett az iskola Aladics László vezetésével
tábort. A horgászaton kívül változatos programokon vehettek
részt a gyerekek.
Augusztusban Bánáti Edit vezetésével hagyományőrző tábor
kerül megrendezésre az iskolában. Erre előzetesen több mint 70
gyerek jelentkezett. Hagyományőrző foglalkozások mellett
egy nap Pécsre mennek kirándulni a gyerekek a tábor ideje alatt.

Bokodi játékosokkal erősítene a LUA

Az 1988-ban, a Délhús és a
Bácsbokodi Aranykalász MG
szövetkezet által alapított Labda-
rúgás Utánpótlásáért Alapítvány
az idei évben is megrendezte a
Rónai Sándor emléktornát. A
július 4-ei versenyen 22 csapat 270 játékosa mutatta be
tudását és fejlődését. Az U7-es, U9-es, U11-es, U13-as és az U16-os
korosztályban - a rendező LUA mellett - a Nemesnádudvari
KSE, a Szekszárdi UFC, a Bácsalmási PVSE, a Méhecskék
Kalocsa és a Budakeszi Labdarúgó Akadémia is részt vett.
A csapatok a hőség ellenére is jól játszottak, méltó emléket
állítottak Rónai Sándornak, az alapítvány 1. kuratóriumi
elnökének.
Természetesen a bácsbokodi játékosok is játéklehetőséget
kaptak a tornán, de ugyanúgy részt vesznek a többi
rendezvényen is. Sajnos az utóbbi években az igazolt edzéseket
rendszeresen látogató bokodi játékosok létszáma minden
korcsoportban csökkent. Az alapítvány szakvezetése
változtatni szeretne ezen és vissza szeretne térni a korábbi
szintre, amikor a bokodi gyerekek száma, játéktudása,
szorgalma a LUA csapatok (Bajaszentistván, Vaskút,
Bátmonostor, Szeremle) átlagos szintje felett volt.
Az alapítvány céljai nem változtak, hiszen továbbra is fontos
a szabadidő hasznos és egészséges eltöltése, a sport és a tanulás
összhangjának megteremtése, valamint a tehetséges fiatalok
fejlődésének biztosítása.
Az alapítvány céljai a gyermekek és szüleik érdekeit egyaránt
szolgálják és nem ellentétesek az oktatási intézmények céljaival,
ezért a jövőben szorosabb kapcsolatot szeretnének
kialakítani aza szülőkkel, az óvodával és az iskolával is. Mivel
önkormányzattal való együttműködésük példaértékű, így az
eddigieket megköszönve kérik segítségüket a kapcsolat további
erősítésében, valamint új játékosok toborzásában egyaránt.
Remélik, hogy terveik megvalósulnak, és tehetséges focistákat
tudnak nevelni, akik ha a későbbiekben nem is a labdarúgással
fognak foglalkozni, akkor is őrzik majd a sport iránti szeretetü-
ket. Minden sportolni vágyó gyereket szeretettel vár a
Labdarúgás utánpótlásáért Alapítvány!
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Keserű sors, rabkenyér

A Bácsbokodi Hagyományőrző
Egyesület gondozásában 2017 tavaszán
megjelent a bácsbokodi honismeret
sorozat „Keserű sors, rabkenyér”
címet viselő 2. kötete, mely a falu
történelmének egy írott forrásokban
szűkölködő korszakát dolgozza fel.
Mementóként tárja elénk a még ma is
sokak számára ismeretlen malenkij
robotot, az elhurcolások megrázó
históriáját és a helyi német nemzetiség

történetének két világháború közötti időszakát.
A kor dokumentációját a korábbi politikai rendszerek
szisztematikusan pusztították, kutatásuk szinte lehetetlenné
vált. A bácsbokodi és a bácsbokodi gyökerű emberek
összefogásának eredménye, hogy Bácsbokod történelmének
ezen fejezetébe most betekinthetünk és arról hitelesebb képet
alkothatunk. A kötetet megjelenésében több, mint 110 fő
segédkezett, kiknek ezúton is köszönetünket fejezzük ki!

Kurucsai Pál elnök

Német néptánctábor
A Bácsbokodi Hagyományőrző Egyesület 2017. július 4-6-ig
tánctábort szervezett a Wikitsch Német Tánccsoport
táncosainak. Az első két nap a táncé volt a főszerep; a fiatalok a
régi koreográfiák felfrissítése mellett új lépéseket is
elsajátíthattak ez idő alatt. A táncgyakorlás mindkét nap fél 9-
től fél 1-ig tartott, amit egy ebéd követett: az első nap
palacsintával, míg a második nap marhapörkölttel zárták a
napot a táncosok.

A tábor harmadik
nap ján egy pécs i
kiránduláson vettek
részt a tánccsoport
tagjai, ahol többek
között a városi kis-
vonattal lehetőségük
nyílt Pécset egy kicsit
jobban megismerni,
majd ellátogattak az
állatkertbe is.

A tánccsoport köszönetét fejezi ki az alábbi személyeknek/
szervezeteknek, akik nélkül ez a tábor nem jöhetett volna létre:
Bácsbokodi Német Nemzetiségi Önkormányzat, Meizl Ferenc
Művelődési Ház és Könyvtár, Krix Rita, Etsberger Mária,
Hodoniczky Endre, Szűcs Tiborné, Deák Viktor, Elek
Mihályné.

Engi Balázs csoportvezető

Horgászverseny 2017

A Bácsbokodi Sporthorgász Egye-
sület 2017. évben is megrendezte
szokásos horgászversenyét. A ver-
senyre csekély számú horgász neve-
zett. A versenyhez az idő is kedvezett
és a horgászok szép fogásokkal
küzdhettek a dobogós helyezésekért.
A mérlegelést követően az alábbi
helyezések születtek.

I. helyezett: /8805 gramm/Dankó Milán
II. helyezett: /7600 gramm/Michler Csaba
III. helyezett: /6830 gramm/Olay Tamás
A verseny lezárásaként malacpörkölt várta a kimerült
versenyzőket, amelyhez az alapanyagot Holczhacker István és
családja ajánlotta fel, amelyet Dudás István készített el. A
verseny értékes felszerelésekért folyt, amelyhez Renner Tibor,
Faddi János és Bóka Gábor nyújtott támogatást.
A lebonyolításban és szervezésben Dancsó Antal és felesége
segédkezett.
Gyermek kategóriában a verseny nem került megrendezésre,
mivel csupán egy fő jelentkezett.
Minden résztvevőnek köszönetét fejezi ki az egyesület.

Aladics László elnök

Bácsbokodi ÖTE jelenti!

Mozgalmasan alakult az év első fele, több estben kellet
vonulniuk káreseményekhez az egyesület tagjainak. Eddig
tűzesthez 5, műszaki mentéshez pedig 4 alkalommal riasztották
Őket. Ezek közül kiemelkedő volt a bácsborsódi szociális
otthonban keletkezett tűz oltása. Az egyesület volt az első
beavatkozó egység és azonnal megkezdte a tűz oltását és az
életmentést az ott dolgozókkal és a rendőrökkel közösen.
Több alkalommal tartottak tűzoltási, kimenekítési, ifjúsági,
vezetési és szivattyúkezelői gyakorlatot.
A megyei Petőfi Mentőcsoportos minősítő gyakorlaton is részt
vettek, ahol az egyesület 5 évre ismét megszerezte a jogosult-
ságot arra, hogy szükség szerint az ország egész területén
bevethető legyen.
Bemutatót tartottak a bácsbokodi és felsőszentiváni óvodák-
ban, valamint a helyi általános iskolában, továbbá ellátták a
Bácsbokodi Pünkösdi Napok biztosítását.
Tovább folytatódott a tagság képzése is. Tűzoltás vezető
képesítést szerzett: Nuszpl László, Husti Krisztián és
Gyulavári Gergely.

Az idei évben is megrendezésre került az ifjúsági tűzoltó ver-
seny Baján ahol két csapatot is sikerült indítaniuk. Az iskolából
a versenyen 3. és 4. helyezést értek el a gyerekek, amihez ez úton
is gratulálunk!
A tűzvédelem területén nyújtott kiemelkedő munkájáért Szent
Flórián érdemjelt vehetett át a Magyar Tűzoltó Szövetség
Elnökétől Pilisszentivánon az országos tűzoltó napon: Nagyné
Sz. Tünde beosztott és Kenyeres Sándor parancsnok.
Hosszú időn keresztül kiemelkedően végzett munkájáért
ajándéktárgyat és pénzutalványt vehetett át Bácsbokod
Nagyközség Önkormányzatától . AzReznicsek Árpád elnök
elismerést Héhn László alpolgármester úr adta át Kecskeméten
a megyei tűzoltó ünnepségen.



9

Bácsbokod i

HÍREK

Az egyesület egy sikeres pályázatnak köszönhetően ismét
jelentős tűzoltó-technikai eszközökkel és egyéni védő-
eszközökkel bővült. Ennek értéke meghaladja a 2 millió forintot.
Két taggal bővült az egyesület: Süveges Lídia és Schmidt
Roland belépésével 31 főre nőtt a létszám. Továbbra is várják az
új jelentkezőket, akik szeretnének megismerkedni a tűzoltók
munkájával. Jelentkezni lehet Kenyeres Sándor parancsnoknál
a 0670/429-11-23-as telefonszámon.

Kenyeres  Sándor Ö.T.E. parancsnok

Ganbatte KSE hírei

A 2017-es év sem telik unalmasan a Ganbatte KSE számára,
hiszen a naptárjuk egész évben számtalan versenynyel és
programmal van teletűzdelve.
Tavasszal az egyesület 4 versenyzővel vett részt a Széki Kupa
WKF karatebajnokságon. A több mint 400 versenyzőt számláló
versenyen Francsovics Viktornak sikerült ezüstérmet
szereznie, a 10-11 éves +40 kg kumite kategóriában. Ezúton is
gratulálunk neki!
2017. április 8-án részt vettek a SKIF Országos Bajnokságán
(Budapest UTE), ahonnan három bajnoki címmel valamint egy
bronzéremmel tértek haza.
Eredmények: Merkler György (12 év, IS kumite) 3. hely.,
Francsovics Viktor ( 11 év, IS kumite) 1.hely., Varga Lilla (
16-17 év, IS kumite) 1.hely., Király Gábor ( felnőtt , IS
kumite) 1.hely.

2017. május 13-án részt vettek a zalaegerszegi V. Haru kupa
elnevezésű országos WKF karate bajnokságon is. A versenyen
21 egyesület több mint 150 versenyzője mérte össze tudását kata
és kumite versenyszámokban. A legfiatalabb korosztály (6-7 -
év) egy játékosabb, úgynevezett „szivacs” kumite kategóriában
küzdött egymással, ahol egy szivacslabdát kellet az ellenfélen
lévő, erre a célra kialakított és a felsőtestet fedő mellényre
karate technikával ráragasztani.

Eredmények: Brand Bence (7 éves): szivacs kumite 2. hely,
Francsovics Viktor (11 év) kumite 1. hely, Gál Janka (8 év)
szivacs kumite 2. hely, Gál Kamilla (13 év) kumite 3. hely
Király Gábor (fenőtt) kumite 1. hely, Varga Lilla (16 éves)
kumite 3. hely

Sopron adott otthont május 26. és 28. között a Keigo Abe mester
alapította JSKA (Japan Shotokan Karate Association)
karate világszervezet harmadik Európa Bajnokságának. A
kontinensviadalon 13 ország 300 karatékája mérte össze tudását
kata (formagyakorlat), kumite (küzdelem) illetőleg csapatkata
és csapatkumite versenyszámokban.
A JSKA Hungary szövetségtől a bajnokságra meghívást kapott
a bácsbokodi Ganbatte Karate Sportegyesület versenyzője
Király Gábor is, hogy képviselje hazánkat felnőtt egyéni és
csapat kumite versenyszámokban egyaránt.
Király Gábor a 30 és 40 év közötti egyéni kumite
kategóriában két fordulót megnyerve az elődöntőig jutott,
ahol orosz ellenfele állította meg, így sajnos nem sikerült a
döntőbe jutás, a bronzéremért viszont küzdhetett tovább. A
bronzmérkőzésen portugál ellenfelét egy waza-ari és egy ippon
értékű technikával legyőzte, így sikerült a dobogó harmadik
fokára állnia.

Az egyéni versenyszámokat a csapatszámok követték. A
magyar felnőtt kumite csapatot Balla Dániel (Soproni
Rendészeti Sportegyesület) Szekér László (Zalaegerszegi
Shotokan Karate Egyesület) és Király Gábor (Ganbatte Karate
Sportegyesület) alkották.
A magyar csapat vesztett mérkőzés nélkül két német csapatot
legyőzve került a döntőbe, ahol az angol csapattól 2-1 arányban
vereséget szenvedett, ezáltal az ezüstérmet hozták el
hazánknak.
A Ganbatte Karate Sportegyesület életében ez a bronz - és
ezüstérem az első kontinensviadal eredményeket jelenti.

Király Gábor elnök
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Nincs ideje pihenni a Sundance Tse táncosainak

Az egyesület az elmúlt időszakban sem tétlenkedett, hiszen
több rendezvényen, falunapon és kulturális eseményen
vett részt. Az év elején Budapesten megrendezésre kerülő
Modern Táncsportok Magyarországi Szövetségének
nemzetközi táncversenyén ismét sikeresen szerepeltek
táncosaik, hiszen III. helyezést érték el hip hop
formációjukkal.

Májusban 7. alkalommal került megrendezésre az
egyesület által már hagyománnyá vált ,„Táncos Gála est”
ahol a gyerekek az elmúlt év munkáját mutatták be és
igyekeztek szórakoztatni a lelkes közönséget.
Az egyesület az elmúlt fél év során kiemelkedően sikeres
civil szervezetként működött.

Négy pályázatot adtak be ebben az időszakban, melyből
az összes sikeres volt. Elsőként a helyi önkormányzattól
kaptak 300.000 Ft összegű támogatást, majd a Nemzeti
Együttműködési Alaphoz beadott kettő pályázatukat
támogatták. A működési célú pályázatukra 200.000 Ft-ot, a
szakmai program megvalósítására irányuló pályázatukra
pedig 900.000 Ft-ot nyertek.

A legsikeresebb pályázatuk rendezvényszervezésre író-
dott, amellyel 24.905.386 Ft-ot nyertek. Ebben a
pályázatban az egyesületi rendezvényeken túl, több
települési rendezvényt is támogatni tudnak.

Júliusban ismét megrendezésre került már hagyománnyá
vált tánctáboruk, ahová bárki jelentkezhetett. Napi 20
gyerekkel dolgozták végig keményen a táncórákat és
igyekeztek a lehető leghatékonyabb fejlődést elérni. A tábor
végére már 50 gyerek vetette bele magát lelkesen a
tánctanulás fortélyaiba. Az elnyert pályázatuk támogatta a
gyerekek egész napi ellátását napi háromszori étkezéssel,
valamint a terapeuták, az előadók és a szabadtéri játékok
díjait is.
Aktuális eseményeik megtekinthetők a www.trakdance.hu
honlap címen.

Az egyesület elnöke, és a táncosok sokKisföldi Kitti
szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt, aki szeretne
csatlakozni az egyesülethez! Jelentkezni lehet szerda
délutánonként a bácsbokodi művelődési házban

A Sundance Tse az elmúlt hónapokban számos versenyen
és fellépésen vett részt. Fontos célul tűzték ki, hogy
minél több embert megmozgassanak az egészség
jegyében és táncolásra bíztassák őket. Innen jött az ötlet,
hogy aBácsbokodon és Baján rajzpályázatot hirdettek
tánc témakörében, melyre több mint 400 gyönyörű
pályamunka érkezett.
Versenyzőik egész évben igyekeznek népszerűsíteni
egyesület munkáját, így nagyon büszkék voltak, amikor
Símó Dorottya Luca döntős lett, a Miss Alpok Adria
Szépségversenyen.
Áprilisban a tánc világnapja alkalmából a bajai Városi
Színházteremben rendezték meg a Körforgás című
előadást, a Danubia AMI közös összefogásával.
Májusban országos táncversenyt szerveztek Baján, amire
nem kevesebb, mint az ország197 páros nevezett be
számos területéről. A rendezvény közös szülői
összefogással valósult meg, ahol mindenki lelkesen
dolgozott azért, hogy a műsor sikeres legyen. A közös
munkának köszönhetően a Magyar Táncsport
Szakszövetség megadta a jogot, hogy az egyesület
bármilyen nemzetközi, országos versenyt szervezzen a
későbbiekben. A műsor házigazdája Szilágyi Zsolt a Petőfi
Rádió műsorvezetője volt, háziasszonya pedig az egyesület
elnöke.
Nagy örömükre a isbajai utcazenész fesztiválra
meghívást kaptak, ahol a vendégekkel együtt közösen
táncolták végig a rendezvényt.
Idén júniusban a tanévet már két évzáró műsorral
fejezték be. Először az általános iskola alsó tagozatos
diákjai tettek záróvizsgát, majd másnap a szokásos
tanévzáró gála következett, mely végén a közönség állva
tapsolt az előadóknak.
Júniusban a aBajai Halászléfőző Fesztivál nyitó estéjén
Trend for me Kft. divatbemutatóján segédkeztek, hiszen a
csoportban Dósai Zoltánt a cég támogatja. A rendezvényre
több mint 300 vendég érkezett. Emellett természetesen a
fesztivál nagyszínpadán is felléptek.

Idén az a megtiszteltetés érte őket, hogy részt vehettek a
Nemzetek Tánca programsorozatban is. A Change
Party Band zenekarral és Schreiner Balázzsal, a Csillag
Születik döntősével igazi nyári hangulatot teremtette Baja
utcáin, ahol több mint 200 vendég ropta együtt a táncot,

Kiemelkedő sikerek a Track Dance háza táján
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járulást minden
dolgozónak illik
befizetni, a nap-
pa l i t agoza ton
tanulókra ez nem
vonatkozik.
A z o k , a k i k a z
egyház i hozzá-
járulásukat folya-
matosan befizetik
természetes mó-
don jogosultak
igénybe venni a
temetőben lévő
kápolnát, temetés
alkalmával. Ezzel
sok félreértést ki
lehet küszöbölni,
illetve így nem
okoz gondot a csa-
lád számára sem az
egyházi hozzájáru-
lásnak a kifizetése
utólag. Gondolják
meg, hogy az évi
2.500 forintot, ha

elosztjuk 12 hónapra, akkor havi szinten mindössze 209
forint. Ez nem olyan összeg, amiért érdemes vállalni
különféle nézeteltéréseket.
Jelenleg a település 90-95%-a katolikus vallásúnak lett
keresztelve, így a Plébánia kérése nem rugaszkodik el a
valóságtól, ismételten mondom, hogy nagyon sok
fölösleges feszültségtől és meg nem értéstől szabadulunk
meg közösen, ha ezt a csekély összeget befizetik.

Salánki Ferenc plébános

Az egyházközség hírei

2017-ben 15 fő gyermek járult elsőáldozáshoz.
2017-ben 10 fő fiatal járult a – nagykorúság –bérmálás
szentségéhez.
Árpád-házi Szent Erzsébet napi búcsút 2017.
november 19-én vasárnap tartjuk.

A plébánia tetőszerkezetének felújítására 4.000.000 Ft
nyertünk. Sajnos időközben a plébánia garázsbejáratai
között a tartópillér megrogyott, jelenleg alá van dúcolva
az egész garázs. A tartóoszlop és a tetőszerkezet felújítása
reményeink szerint augusztusban megvalósul.

Az Önök befizetéseikből fedezzük: a templom, a
plébánia, a temetőben lévő kápolna költségeit, a
munkatársak fizetését, valamint a mindenkori
plébános fizetését, mert a katolikus papságnak nincs
más jövedelemforrása, mivel nem kap mástól, sem az
egyházmegyétől, sem az államtól fizetést, így az
egyházi hozzájárulásból kell mindent kigazdálkodni.
A temetőben lévő Kápolna ügyében:
A temetőben lévő kápolna ügyében tájékoztatom Önöket,
hogy annak fenntartása, javítása, állagának a megóvása, a
plébánia feladata, ezért szükséges, hogy mindazoktól,
akik nem fizetik folyamatosan egyházi hozzájárulásukat,
azoktól kénytelenek legyünk, a teljes elmaradásnak az
összegét kérni, amennyiben használni akarják temetés
alkalmával a kápolnát. Kérem, hogy értsék meg és lássák
be, hogy a fenntartáshoz szükséges a hozzájárulásuk.
Tartalékolni is csak akkor tudunk, ha önök befizetik az évi
fejenként fizetendő 2.500 forint hozzájárulást. Ez a
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Szinódusi
Határozata alapján került megállapításra. Egyházi hozzá-

különböző latin amerikai dallamokra. A Sundance
koktélmegnyitó estéjén ismét zenekarral léptek
színpadra a város főterén.
A nyár még , hiszensok meglepetést tartogat
edzőtáborba és számos fellépésre is készülnek.
Augusztus végén
folytatódik a ver-
senyszezon.
A fellépéseikről és
versenyeredményeik
ről facebookon érte-
sülhetnek.

Továbbra is fontos-
nak tartják az után-
pótlás nevelést, így az
egyesület elnöke,
Pestality Bianka
mesterpedagógus és
a táncosok sok szere-
tettel várják csapat-
ukba a táncolni vágyó
fiatalokat.

Lemondott a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Mind az elnöki, mind a képviselői megbízatásáról
lemondott 2017. augusztus 3-ai hatállyal a Bácsbokodi
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
Szauter Anna a 2002. évi választások óta segítette munkájával
a német nemzetiségi önkormányzatot, 2012 óta pedig
vezetésével működött a testület. Munkája során mindig a
németség érdekeinek képviselete, a hagyományok ápolása,
őrzése vezérelte.
A 2011-ben Bácsbokod Nagyközségért kitűntetésben
részesített Szauter Anna lemondását lelkiismereti és
egészségügyi okokra hivatkozva tette meg.
A Helyi Választási Bizottság megállapította Bódai-Gaug Edit
soron következőségét, aki elvállalta a megbízatást. A
nemzetiségi képviselők a soron következő ülésen választanak
soraikból új elnököt.

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának vezetése
köszönetét fejezi ki elnök asszony részére a nemzetiségi
hagyományok ápolása terén végzett kitartó munkájáért.
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Tovább erősödött Bácsbokod és Walzbachtal kapcsolata

2017. június 8. és június
11. között látta vendégül
Bácsbokod Nagyközség
vezetősége a német
testvértelepülésről ,
Walzbachtalból érke-
zett delegációt.
A szakmai látogatás
középpontjába az idei
évben az óvodai és

iskolai gyermeknevelés, valamint a település története került. Ennek
megfelelően a vendégek bepillantást nyertek az óvodai és az általános
iskolai oktatásba, részt vettek a német tánccsoport próbáján, az
egyházközséggel közösen rendezett templomi koncerten, valamint a
megismerhették a falu történetét is.
A következő találkozás még az idei évben megtörténik, ugyanis Karl-
Heinz Burgey polgármester úr meghívással élt Kovács László
polgármester felé az új walzbachtali polgármesteri hivatal átadójára,
amelyre az ősz folyamán kerül sor. Az új hivatal egyik különlegessége,
hogy az egyik tárgyalója Bácsbokod nevét kapja.

További 2017-es kapcsolódása a két településnek a német fiatalok
vendégfogadása, amelyre augusztus elején került sor. A mintegy 50
walzbachtali fiatal és kísérőik egy hétig sátoroztak a sportcsarnok előtti
füves területen.

Tájékoztató a szennyvízberuházásról

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának vezetősége tájékoztatást
kért be a Nemzeti Fejlesztési Programiroda NKft-től - a szennyvíz-
beruházást koordináló konzorcium vezetőjétől - a bácsbokodi szenny-
vízberuházás jelenlegi állásáról. A válaszlevél az alábbiakban olvasható.




