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Megnyitott a Bácsbokodi Idősek Klubja
2014. március 31-én ünnepélyes keretek között megnyitotta kapuit a Bácsbokodi
Idősek Klubja.
A rendezvényen köszöntötte a megjelent mintegy
80-90 főt, és röviden beszélt a klub jelentőségéről.
A nyitóbeszéd után úr köszöntötte az
egybegyűlteket, majd úr felszentelte az új épületet.
Ezt követően asszony, Zsigó Róbert képviselő
úr és polgármester úr közösen vágta át a megnyitást jelképező nemzeti színű
szalagot.
Valamennyi jelenlévő az intézményben egy kivetített bemutató keretében
megismerhette az Uniós projektet, és egy rövid "időutazás" keretében az
építkezés folyamatát.

Amegnyitón résztvevő időseknek elnyerte tetszését az új intézmény, sokan jelentkeztek is a klubba.

Kovács László polgármester

Zsigó Róbert országgyűlési képviselő
Pata Gábor plébános

Polák Mariann intézményvezető

A klub március végén megkapta a szükséges hatósági engedélyeket, így 2014. április 1-jétől megkezdte
működését.

2013. év végén határozott úgy Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete, hogy Héhn László nyugalmazott jegyzőt kitüntetésre terjeszti fel a több mint
két évtizedes közszolgálatban végzett munkájáért.

A kezdeményezést a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal támogatta, így a testület
javaslatát továbbította a Belügyminisztérium részére.

A Belügyminisztérium a szakmai életutat részletező kezdeményezést áttekintette, és azt
támogatta.

2014. március 17-én, a Belügyminisztériumban
vehette át a – legmagasabb –
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata gratulál a kitüntetéshez.
Héhn László személyében méltó helyre került az érdemjel.

Héhn László nyugalmazott jegyző
Köz Szolgálatáért Érdemjel Arany fokozatát.

Állami kitüntetést kapott Héhn László

Továbbra is
várjuk

a jelentkezéseket!
Jelentkezni lehet

személyesen
a klubban vagy
a 450-015-ös

telefonszámon.



Megemlékezés 1848. március 15-éről
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Elindult a templomfelújítás II. üteme.

A felújításokhoz a plébánia minden segítséget szívesen fogad

Az I. ütemben a
lábazat lélegző vakolatrendszerrel történő kiépítése történt
meg. A II. ütemben a munkálatok az állványozással, a
homlokzat tisztításával és javításával folytatódnak, majd a
festési munkákkal záródnak.
A helyi védettség alatt álló templomra nagyon ráfért már a
felújítás. A legutóbbi külső munkálatokra mintegy 3
évtizeddel ezelőtt került sor.
Az önkormányzat a plébános úrral egyeztetett a jövőbeni
terveket illetően. A cél, hogy a templom ne csak kívül,
hanem a jövőben belül is megszépüljön. Az önkormányzat
és a plébánia is figyeli a megjelenő pályázati kiírásokat.

, hiszen a jelenleg megvalósítás alatt álló
pályázatnak is van önereje (14 millió Ft a bekerülési költség, de maximum 10 milliót lehetett nyerni a
pályázaton, amit sikerült is elnyerni).
Az önerő egy részét ugyan az Érseki hivatal fizeti (2-2,5 millió Ft-ot), de egy jelentős részét a helyi
plébániának (1,5-2 millió Ft-ot) kell kigazdálkodnia.

Március 15-én, szombaton a helyi
művelődési ház színháztermében tartotta
meg az önkormányzat ünnepi meg-
emlékezését.
A Himnuszt követően Kovács László
polgármester beszéde következett. A
beszédből idézve:

A beszédet követően a Bácskai Általános
Iskola tanulóinak ünnepi műsora követ-
kezett, majd a rendezvényt a Szózat zárta le.

„...Ma, 2014. március 15-én 48 üzenetéből
három momentumot emeltem ki. A munkát, a
hitet és az összefogást. Az 1848-as hősöket is
a hit érzülete vitte előre, hitük tettekbe, majd
munkába fordult. Köteléket pedig az
összefogás teremtett közöttük. Hittek a
hazában, a szabadságban, és abban, hogy a
magyarok sorsa jobbra fordul. Büszkén
emlékezünk most rájuk. Végezetül engedjék
meg, hogy én is elegendő erőt és hitet
kívánjak Önöknek és magunknak ahhoz,
hogy folytatni tudjuk a további munkát,
tudjunk tenni másokért és önmagunkért,
családunkért, a mi településünk közös-
ségéért, a mi magyar hazánkért."

Az önkormányzat vezetősége köszönetét
fejezi ki a felkészítő pedagógusoknak, a
fellépő gyermekeknek és az ünnepi
műsoron résztvevő lakosoknak.

Templomfelújítás Bácsbokodon

Megkezdődött a napközi konyha felújítása

Az önkormányzat
egy 2013. évi
LEADER pályá-
zattal a napközi
konyha felújításá-
ra

.
A felújítás kere-
tében megtörténik
az épület külső
nyílászáróinak cseréje, a födém és a homlokzatok szigetelése,
továbbá az épület nemesvakolattal történő behúzása.
Az önkormányzat egyidejűleg saját munkatársaival a tetőhéjazatot is
átrakja, amelynek keretében a tető fóliázása, lécezése és
ellenlécezése, továbbá újracserepezése történik meg.
Kovács László polgármestert kérdeztük a felújításról:

9,5 millió Ft
pályázati forrást
nyert el

„A konyha
életében fontos a mostani felújítás, hiszen ilyenre a megépítés óta
még nem volt példa. A munkák befejeztével elmondható lesz, hogy az
épület nem csak esztétikusabbá vált, de komfortosabb használatot
biztosít a gyermekek, a pedagógusok és a konyhai dolgozók részére
egyaránt.
Emellett kiemelendő, hogy a jövőbeni célok között szerepel a napközi
konyha belső felújítása és eszközellátottságának bővítése is. Ezt
egyrészt önerőből, saját munkával, másrészt pályázati támogatások
igénybevételével tervezzük megvalósítani. Kiemelten fontos a helyi
dolgozók munkahelyének védelme, ezért az önkormányzatnak
mindent meg kell tennie a helyi konyha hosszú távú működése

érdekében.
Ennek első
l é p é s e a
jövőben a
f ő z ő t é r
fejlesztése.”
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„Tiszta Bácsbokodot!” program A horgásztanya napelemes felújítása

2014. március 29-én került
megszervezésre a „Tiszta
Bácsbokodot!” program.A
program keretében a tele-
pülés teljes belterületét, és
a közvetlen külterülethez
tartozó szakaszokat is
sikerült megtisztítani.
A pozitív program sajnos
negatív következményeket is maga után vont, hiszen a
Csávolyi út mellett 15-20 zsák állati - feltehetően
sertésvágásokból eredő- maradványt is találtunk. Ebből
kifolyólag bejelentést tettünk az illetékes hatóság felé az ügy
hatósági kivizsgálása érdekében.

gyermeknek,
szülőnek, lakosnak, közszolgálatban dolgozónak, egyszóval

aki a

Köszönetünket fejezzük ki valamennyi

SEGÍTŐNEK "Tiszta Bácsbokodot!" programban
részt vett A munkátoknak köszönhetően ismét tisztább
környezetben élhetjük mindennapjainkat!

,
.

A
sikeres sport-

fejlesztési programot nyújtott
be a látvány-csapatsportok
támogatását biztosító kiírásra.
A sportfejlesztési program
eszközbeszerzése keretében új
eredményjelző is betervezésre
került. A régi, még 1995-ben
beszerzett és beüzemelt kijelző folyamatosan javításra
szorult, ezért cseréje napjainkra elkerülhetetlenné vált.
A több
sportág kiszolgálására alkalmas, rádióvezérelt, maximálisan
eleget tesz a kor követelményeinek.

Bácsbokodi Női Kézilabda
Sport Egyesület

850 ezer forintért beszerzett új eredményjelző

2014. január 3-án harmadik alkalommal került
megrendezésre a helyi sportcsarnokban a térségi teremfoci
bajnokság.
A térségi polgármestereken túl a rendőrség, a katasztrófa-
védelem, valamint a járási hivatal vezetői és munkatársai is
részt vettek a rendezvényen. A remek hangulatú, sportos
délután a közösség-építés szempontjából is fontos volt,
emellett segít erőt adni a 2014-ben előttünk álló feladatokhoz.

Tavaly év végén készült el az a LEADER-es pályázat,
amely egyrészt a horgásztanya energetikai fejlesz-
tését, másrészt fűnyírótraktorok beszerzését tartal-
mazza. A pályázatot az önkormányzat a Bácsbokodi
Sporthorgász Egyesület közreműködésével állította
össze és adta be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal részére.

A
jóváhagyott összegből szigetüzemű napelemes rend-

szer kerül kiépítésre a
horgásztanyára, továbbá 2
darab MTD Cub-Cadet
típusú fűnyírótraktor kerül
beszerzésre.

A hivatal a támogatási kérelmet 5,6
millió forint támogatási összeggel jóváhagyta. A
pályázathoz az egyesületnek nem kell önerőt
biztosítania, az 100 %-os támogatási intenzitású.

A projekt meg-
valósítása megkezdődött,
azt az egyesület és az

önkormányzat szeretné május végéig lezárni.

Új eredményjelző került a sportcsarnokba

Térségi futball Bácsbokodon

Ivóvízminőség-javító projekt

Hamarosan megkezdődnek az építési munká-
latok Bácsbokodon az ivóvízminőség-javító
projekt keretében. Március hónapban első
lépésben a jelenlegi rendszer felmérése, valamint
az építést megelőző kiviteli-tervezési munkák
kezdődtek meg. A 2014-ben megkezdődő
beruházás során Bácsbokod településen több
esetben nyomáscsökkenés, vízhiány léphet fel.

Közvetlenül a kivitelezést megelőzően az önkor-
mányzat egy átfogó tájékoztatást is kíván nyúj-
tani a lakosság részére falugyűlés keretében.

A projekt keretében új kút, új gépház és
technológia, tisztító medencék, gáztalanító és
homokszűrő berendezés kerül kialakításra. Az
Ady és Liget utca, valamint a Gróf Széchenyi és
Vasút utca hálózati pontjai összekötésre
kerülnek, több tolózárat, tűzcsapot és tisztító
aknát alakítanak ki, valamint felújításra kerül a
Globusz.

Az önkormányzat kéri a beruházás során
mindenki támogatását, türelmét és megértését.



4
Bácsbokod i

HÍREK

A kóbor ebekről és az ebösszeírásrólBirtokba vették a gyerekek az új játszóteret

B e f e j e z ő d ö t t a
Mátyás király utcá-
ban a játszótér és a
park kialakítása.

A játszótér uniós forrásból valósult meg. A pályázatot az
önkormányzat készítette el, és az a Bácsbokod
Művelődéséért Közhasznú Alapítvány nevében került
beadásra.
Apályázatot a bírálók támogatásra érdemesnek ítélték, és
az igényelt 20 millió forintot teljes egészében
biztosították a a projekt megvalósításához. Ebből a

ebből

Az önkormányzat célja a jövőben a játszóterek
karbantartása és folyamatos fejlesztése, gyarapítása,
annak érdekében, hogy minél szélesebb korosztály
megtalálja a maga időtöltésének megfelelő játékokat,
sporteszközöket.

Ebben az önkor-
mányzati ciklusban
így 3 játszótérrel
gazdagodott a település.

20
millió forintból készült el az új játszótér, és
valósult meg a művelődési ház tetőhéjazatának cseréje.

Az önkormányzatot már hónapok óta foglalkoztatja a hanyag
kutyatulajdonosok miatt kóborló ebek problémája. Az
ügyben már számos helyszíni szemlét folytatott le a
polgármesteri hivatal, több esetben felszólítások is
kézbesítésre kerültek. Az önkormányzat rendelkezésére álló
különböző kommunikációs csatornákon nyújtott tájékoz-
tatást a kutyát tartók részére, felhívva valamennyi érintettet a
kötelezettségeire. Sajnos ezek a felhívások csak részben
vezettek eredményre. Éppen ezért az önkormányzat
szerződést kötött a bajai gyepmesteri telepet üzemeltető
céggel. Emellett állatbefogó csapdák kerültek beszerzésre,
amelyek rendszeresen kihelyezésre kerülnek a település
különböző pontjain. A 2014-es évben már több kóbor eb
beszállításra került a gyepmesteri telepre.

A felelőtlen gazdák a törvény alapján akár 150.000 Ft-os
büntetésre számíthatnak, ha a hatóság tudomására jut az állat
elhagyása, elűzése, utcára tétele.
A kóborló ebekre is tekintettel kezdte meg a Bácsbokodi
Polgármesteri Hivatal 2014 februárjától a törvényi előírás
szerinti háromévenkénti kötelező a településen.
Ennek keretében

Az ebösszeíráshoz kapcsolódó nyomtatvány letölthető a
települési honlapról, illetve az kérhető a polgármesteri
hivatalban. A kitöltött nyomtatványt a polgármesteri
hivatalba személyesen vagy postai úton lehet eljuttatni,
illetve ügyfélfogadási időn kívül be lehet dobni a hivatal
ajtajában elhelyezett gyűjtő urnába. Az összeírás első
hulláma lezajlott, közfoglalkoztatottak segítségével minden
ingatlanba eljutott az összeíráshoz szükséges adatlap, illetve
a hivatal munkatársai személyesen is felkeresték a lakosokat
segítve ezzel a kötelező adatszolgáltatást. Az adatot eddig
még nem szolgáltatott ingatlantulajdonosok felszólító
levelet fognak kapni, az adatszolgáltatás elmulasztása esetén
bírság kiszabására kell számítani.

Az önkormányzat az idei évben eddig 150 ezer Ft-ot
fordított erre a célra.
„Szabálysértést követ el az, aki a felügyelete alatt álló
kutyát felügyelet nélkül bocsátja közterületre. Az állattartó
köteles a jó gazda gondosságával eljárni, gondoskodni
köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről,
szökésének megakadályozásáról. Belterület közterületén
ebet csak pórázon lehet vezetni.”

ebösszeírást
az eb tartója köteles a hivatal számára

adatot szolgáltatni.

Bácsbokod, valamint a bácsbokodiak I. világháborús
szerepvállalásáról szóló emlékkönyv elkészítéséhez szükséges
források gyűjtése még nem fejeződött be. A legapróbb emlék, egy
rövid családi történet, egy név, egy fénykép, egy régi irat, vagy
egy levelezőlap is hozzájárulhat a felmenőink hősiességének,
szenvedésének és áldozatvállalásának emléket állító könyv
elkészítéséhez. Aki hozzá tud járulni bármivel a könyv meg-
jelenéséhez, aki nem szeretné, hogy a felmenői áldozata feledésbe
merüljön, az jelezheti szándékát a Polgármesteri Hivatal
titkárságán vagy Kurucsai Pálnál a 06-30/463-46-63-as telefon-
számon. Minden eredeti dokumentum és fénykép visszakerül a
tulajdonosához.

2014. március 11-én vállalkozói fórum várta a
bácsbokodi és bácsborsódi vállalkozókat a helyi
művelődési házban.
A regisztráció után
bemutatta az elmúlt 3 évben Bácsbokodon megvalósult
uniós projekteket.
Ezt követően a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat e a 2014-2020
közötti Uniós támogatások irányait mutatta be, majd

, a Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara bajai je a
Széchenyi Hitelkártya Programról beszélt.
A programot nak, a bajai Széchenyi
Programiroda

jának előadása zárta le. A tanácsadó a
Széchenyi Programirodát és annak szolgáltatásait
mutatta be.
A fórum végén a megjelent vállalkozók kérdéseket
tehettek fel.

Kovács László polgármester

Hadi Andrea
térségfejlesztési referens

Györökné Mészáros Eszter
képviseletvezető

Vidovics Gábor
vállalkozás és gazdaságfejlesztési

tanácsadó

Vállalkozói fórumot tartottunk Bácsbokodon

Az I. világháború hősei

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a temetőkről és a
temetkezési tevékenységről szóló 3/2000 (III.10.)
önkormányzati rendelet értelmében 2014. február 21-től
lehetőség van a Bácsbokodi Temetőben urnás temetésre.
Az urnafülke használati díja 10 évre 25.000 Ft + áfa.

Urnatemetési lehetőség



2014-ben megújul a művelődési ház
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Bácsbokodon járt Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata és a
Polifon Alapítvány összefogásával még 2013.
év végén készült el az a pályázat, amelynek
keretében

a település művelődési házának
felújítására.
A projektből 2014 nyarán megtörténik a
művelődési ház - cserével még nem érintett-
külső, udvari nyílászáróinak cseréje, a külső
homlokzat szigetelése és nemesvakolattal
történő behúzása, a földszinti és emeleti
mosdók teljes felújítása, az épület fűtés-
korszerűsítése, a belső termek padozatának
cseréje (laminált parkettára és járólapokra), új
bejárati lépcső építése, a Hunyadi utcai külső
kerítés elbontása és új, zárt kerítésfal építése
(új nagykapuval).

Kovács László polgármestert kérdeztük a
projektről:

25 millió Ft támogatást hagytak
jóvá

A teljes bekerülési költség 25.191.149 Ft, így
az önerő a sikeres pályázatnak köszönhetően
kevesebb, mint 200.000 Ft.

„A pályázatot azért az Alapítvány
nevében írtuk meg és adtuk be, mert az
önkormányzati pályázók nem pályázhattak az
ÁFA összegére, így ez nekünk 5 millió Ft
önerőt jelentett volna. Örülök annak, hogy a
helyi civil szervezetek és az önkormányzat
között ilyen jó a kapcsolat. A művelődési
házunkra igencsak ráfért a felújítás.
A ciklus végére elmondhatjuk, hogy 3 külön
pályázatból és minimális önkormányzati
forrásból teljesen felújítottuk az intézményt.
Emlékszem, amikor megválasztottak bennün-
ket, az új testülettel a munkánkat azzal
kezdtük, hogy intézménybejárást tartottunk.
Láttuk a rengeteg problémát, felújítanivalót.
Szabó Zoltán képviselő úr jegyzetelt vala-
mennyi épületnél, így a művelődési házban is.
Fent voltunk a padláson, amikor a Zoli fel
akarta írni, hogy a palatető kúpelemeit újra
kell rakni. Mondtam neki, hogy szerintem ezt
az egész tetőhéjazatot úgy, ahogy van, ki kell
dobni és újat kell építeni. A Zoli azóta is
mondogatja, hogy akkor úgy érezte túl
nagyokat álmodunk. Mára elmondhatjuk,
hogy a nyílászárók többségét kicseréltük, és a
tetőt is már újjáépítettük. Most pedig egy külön
projektből kívül-belül építeni, szépíteni fogjuk
a kultúrházat, úgy gondolom mindenki
örömére.”

Március 17-én a helyi
művelődési házban
tartott fórumot

m i n i s z t e r e l n ö k -
helyettes, közigaz-
gatási és igazságügyi
miniszter és

országgyűlési
képviselő, Baja Város polgármestere.
A fórumon miniszter úr összefoglalta az elmúlt négy év
kormányzati tevékenységét, majd Zsigó Róberttel, a 6-os számú
választókerület FIDESZ-KDNP szövetség képviselőjelöltjével
a térség jövője szempontjából szükséges fejlesztéseket
(például: közúthálózat fejlesztése, határátkelők nyitása)
fejtették ki.
A rendezvény fórummal záródott, ahol a térségből megjelentek
kérdéseket tehettek fel.
A fórumon is intézett kérést a
politikusokhoz. Rövid kérésében megemlítette a helyi
sajtüzemet, az üzemnek a térségben meghatározó szerepét,
emellett kitért a település pályázataira, kiemelten a 2013-ban
benyújtott és döntés előtt álló szennyvízberuházást tartalmazó
projektre.

Dr.
Navracs ics Tibor

Zsigó
Róbert

Kovács László polgármester

A polgármester úr kérése, hogy kormányzásuk
esetén az üzem jövője, a település és a térség érdekében
tegyenek meg mindent azért, hogy a bácsbokodi
szennyvízberuházást tartalmazó projekt minél előbb pozitív
döntést kapjon.

A

sikerült elkészíteni és beadni azt
a pályázatot, amellyel a település

el a 2014.
évi Bácsbokodi Pünkösdi Napok
(gyermeknap és falunap) meg-
rendezésére.A falunap 2014.
június 7-8-9-én kerülnek meg-
rendezésre. Ennek keretében június 7-én, szombaton különböző
programokkal tarkított gyermeknap, családi főzés és kispályás
futballtorna várja az érdeklődőket. Június 8-án vasárnap, a délutáni
órákban a település központjában kulturális műsor veszi kezdetét.
A helyi egyesületeken túl a műsoron fellép a Madarasi Harmonika
Zenekar, a Bácska Tamburazenekar, és a BeastRock Band.

A másfél órás élő koncertet követően az
utcabált a Bohémek zenekar fogja játszani.

Bácsbokod Művelődéséért
Közhasznú Alapítvány és
B á c s b o k o d N a g y k ö z s é g
Önkormányzata összefogásával

2 millió forintot nyert

A sztár-
fellépő az Apostol Együttes.

Támogatás a 2014. évi Bácsbokodi Pünkösdi Napokra

Vujevich Imre ügyvéd ügyfélfogadása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
minden csütörtökön 15 órától 17 óráig a
Bácsbokodi Polgármesteri Hivatal 14. számú irodájában.
Elérhetőségek:
Tel.: 0620/9974874, E-mail: dr.vujevich@fibermail.hu.
Rászorulóknak ingyenes segítségnyújtás!

dr. Vujevich Imre ügyvéd
ügyfélfogadást tart



A 2014-es évben
eddig a tűzoltók 4
esethez vonultak ki.
K é t a l k a l o m m a l
személygépkocs i
mentéshez, egy víz-
szivattyúzáshoz, és
egy favágáshoz.
Tűzeset ezidáig nem
történt. Az egyesület
létszáma egy fővel
bővült. Aki szeretne az ÖTE tagja lenni, az jelentkezhet a 0670/429-
11-23-as telefonszámon.
Az ÖTE köszönete t mond Bácsbokod Nagyközség
Önkormányzatának a 2014-es évre kapott támogatásért. E nélkül az
egyesület nem tudna ilyen hatékonyan működni, és részt venni a
település mentő-tűzvédelmében.
Az egyesület ezen kívül köszönetét fejezik ki Kovács László

polgármester úr részére, aki elkészítette a Civil szervezetek
fejlesztése LEADER kiírás keretében az ÖTE pályázatát.

. Ebből az összegből a tűzoltó egyesület eddigi történetének
legnagyobb tűzoltó-technikai eszközfejlesztését tudta végrehajtani.
Az új eszközök: 1db nagy teljesítményű zagyszivattyú, 1db
láncfűrész, 4db kombinált sugárcső, 2db lábszelepes szűrő, 2db
szívótömlő, 7db nyomótömlő, 1db úszó lábszelepes szűrő.

A sikeres
projektnek köszönhetően az egyesület 2.450.000 Ft támogatást
kapott

Friss híre
az egyesületnek, hogy a wlazbachtali tűzoltók egy feszítő-vágó
gépet ajánlottak fel ingyen az egyesület részére, gazdagítva ezáltal
az egyesület eszközkészletét.

2014. február 22-én tartotta a Német Kisebbségi
Önkormányzat a már hagyományosnak mondható
svábbálját.

2015. február 14-én a zenekarral együtt
újra várjuk vendégeinket.

Wikitsch tánccsoport

A fiatalok kitartó munkája meghozta gyümölcsét,
ARANY minősítéssel tértek haza, melyhez ezúton
is gratulálunk

Sokan segítették a kisebbségi önkor-
mányzat munkáját, így az előző évekhez hasonlóan
ezen az esten is gazdag programmal, finom
vacsorával kedveskedhettünk vendégeinknek.
Köszönjük a szorgos kezek munkáját
A rendezvény mottója
volt. Őseinktől örököltük anyanyelvünket,
táncainkat, énekeinket, melyet minden generáció
továbbad gyermekeinek. Műsorunkban valamennyi
korosztály képviseltette magát. Fellépők: a
bácsbokodi óvoda nagycsoportja, a Forgó Zoltán
Ifjúsági Fúvószenekar, a Német Klub kórusa
Vaskútról és a Wikitsch tánccsoport mindhárom
csoportja.
A csarnokot a bálra elkészült hatalmas családfotók-
kal és rozmaringgal díszítettük fel.
A Music-Express zenéjére a bálozók hajnalig
mulattak.

2014. március 28-án a Német Kisebbségi Önko-
rmányzat által támogatott
részt vett a Kiskőrösön megrendezett Dél-alföldi
Regionális Gyermek-és Ifjúsági Néptáncversenyen.

.

„Generációk találkozása”
.

A Bácsbokodi Polgármesteri Hivatalban új ügyfélfogadási rendszer került
kialakításra 2013 nyarán.

Biztosítunk délelőtt és délután is ügyfélszolgálatot, így a szokásostól eltérő
munkaidőben dolgozóknak is van lehetőségük felkeresni a hivatalt. Kedden
17 óráig vagyunk, ezzel igazodva Polgármester úr ügyfélfogadásához.
Természetesen mód van arra is indokolt esetben, hogy előzetes telefonos
egyeztetés alapján valakit ügyfélfogadási időn kívül is fogadjunk.
Kérem a Tisztelt Lakosság megértését a jövőben is, hiszen

(határozatot, végzést hoznak, helyszínre mennek,
társhivatalokat keresnek meg, stb.).
A hivatalban az irodák ajtóin elhelyezésre kerültek az ügyfelek
tájékozódását segítő, az ügyintézők ügyfeleket érintő ügyköreit feltüntető
táblák.

Az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján elmondható, hogy a hivatal
elegendő időt biztosít a lakosok számára ügyeik intézéséhez.

a hivatal
kollégáinak szüksége van olyan időre, amikor a beérkezett kérelmeket fel
tudják dolgozni

Német Kisebbségi Önkormányzat hírei Bácsbokodi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója

Még egyszer az ügyfélfogadási rendről

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 08.00-12.00
Kedd: 13.00-17.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Péntek: 08.00-12.00
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Néptáncosaink a legjobbak között

A tagjai 2014.
március 28-án részt vettek a Kiskőrösön
megrendezett Dél-alföldi Regionális Gyermek és
Ifjúsági Néptáncversenyen. A minősítő versenyen
hatalmas sikert arattak, a bíráló bizottság

jutalmazta a tánccsoport
produkcióját. A bemutatott tánc címe "Lustig,
lustig, ...".Akoreográfiát összeállította .
A csoport tagjai: Dósai Zoltán, Vojnics-Kortnics
Dávid, Busa Milán, Busa Leila, Oláh Dominika,
Stadler Brigitta, Györe Petra, Szűcs Petra, Simon
Kloé, Lőrik Éva, Vojnics-Kortnics Marietta, Erdősi
Melinda, Vanger Anikó, Tumbász Lilla, Kiss
Barbara, Újvári Csendike, Mátrai Anna, Mátrai
Krisztina, Hunya Henrietta, Enying Patrícia, Rácz
Klaudia. A csapat felkészülését segítették Engi
Balázs, Végh Bíborka, Végh Cintia és Tettinger
Jánosné.
A csapat kísérői: Bánáti Edit pedagógus, Etsberger
Mária és Szűcs Tiborné.

Wikitsch Német Tánccsoport

ARANY
MINŐSÍTÉSSEL

Krix Rita A t á n c c s o p o r t
köszönetet mond a
Forgó Zoltán Ifjú-
sági Fúvós Zenekar
tagjainak a zenei
kíséretért, Remete
Péternek a gyakorló
CD elkészítéséért, és
a Német Kisebbségi
Önkormányzatnak
az összes felmerülő
költség átvállalásá-
ért.



Óvodai programok 2014-ben

2014. január 18-án, szombaton az óvoda és az iskola közös szervezett a helyi sportcsarnokban. Valamennyi
jelmezt viselő gyermek ajándékot kapott. A meglepetés fellépő, Figura Ede interaktív zenés műsorral lepte meg a
gyerekeket. Az óvoda 2014. január 24-én külön is szervezett az óvodában farsangi bált. Az óvodai dolgozók az egyik
csoportszobát rendezték be. A gyerekek vidáman „vonatoztak”, elénekelték az ismerős dalokat és elmondták a tanult
verseket. Közben minden résztvevő megnézhette a jelmezeket.Ajelmezes felvonulás után a közös tánc következett, majd
asztalokhoz ülve jóízűen ropogtatták a gyerekek az otthonról hozott csemegéket. Három anyuka még farsangi fánkot is
sütött. 2014. február 4-én volt az óvodában. Medve napon mindenki elhozhatta kedvenc mackóját az óvodába.
A gyerekek egész nap mackós dalokat énekeltek, és mackós verseket mondtak. Napközben előkerültek a gumimaci
cukorkák is. Később az óvó- és dadus nénik eljátszották című mesét, amely
után mindenki sajtot ehetett. Atízórai vajas-mézes kenyér volt.
AMedve nap végén mindenki mackós színezőt kapott ajándékba.

Farsangi bált

Medve nap

„A sajtot osztó róka és a két kis medvebocs”

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának
döntése értelmében került
létrehozásra Bácsbokodon, mely a település
területén fellelhető nemzeti értékek adatait
tartalmazó gyűjtemény.
Az értéktár gondozását a

látja el.
A Települési Értéktárba a képviselő-testület az
alábbi értékeket vette fel:

1.) Temetői gesztenyefák – már helyi
védettséget élveznek

2.) Római katolikus templom – Magyar-
ország egyetlen parketta borítású
temploma

3.) Általános iskola épülete – idén 90 éves
4.) Nepomuki Szent János szobor – Hunyadi

utca
5.) Bácsbokodi keresztek
6.) Kígyós-völgye
7.) Horgásztanya + búbos tyúkól
8.) Emlékpark
9.) Falumúzeum
10.) Stációk – Temető
11.) Szentháromság szobor
12.) Izraelita temető

Települési Értéktár

Települési Értéktár
Bizottság

A Magyar Táncsport Szak-
szövetség tagjaként az elmúlt
hónapban két versenyen vettek
részt az egyesület sportolói.
Február végén a Kelet-
Magyaro r szág i Terü le t i
bajnokságon és a Gemenc
kupán, valamint a 6 tánc
országos bajnokságon jártunk,
ahonnan szép eredményeket hoztak el növendékeink.

Külön ki kell emelni versenyzőink
közül , és .
A versenyzés mellett készülünk a félévente megrendezésre kerülő
műsorunkra, mely most is újabb meglepetéseket tartogat az
érdeklődők számára. Karácsonyi műsorunk a nagy sikerre való
tekintettel három településen került bemutatásra. Terveink szerint
tavaszi műsorunk Bácsbokodon, Baján és Bácsalmáson is látható
lesz a május végi és június eleji időszakban.
Szervezés alatt állnak a nyári külföldi fellépések és az edzőtáborok
is. Havi rendszerességgel továbbképzéseket szervezünk a gyerekek-
nek, különböző táncterületeken kiemelkedő tudású vendégtanárok
közreműködésével. Emellett táborainkban személyi edzők,
sportedzők készítik fel a táncosokat.

Köszönjük annak a néhány embernek, akik támogatják a gyerekek
törekvéseit, elismerve ezáltal a báli táncok hagyományőrzésének
fontosságát és a fiatal generációnak való továbbadását.

Több
kategóriában lettek táncosaink területi bajnokok, standard és latin
amerikai táncokban egyaránt.

Akácfai Zsoltot Simó Dorottya Lucát Dósai Zoltánt

Minden érdeklődőt szeretettel várunk műsorunkon, illetve a
táncolni vágyókat tánctermünkben.

Helyi értékeink védelme
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Sundance Tánc Sport Egyesület
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Közterületek, ingatlanok, házszámok A hivatal szervezeti felépítése, feladatkörei

Lakókörnyezetünk tisztasága mindannyiunk
közös érdeke, ezért kérjük minden ingatlan-
tulajdonos tevékeny közreműködését a tavasz
folyamán is a

mind az ingatlan előtti
járdaszakasz, illetve az úttestig terjedő teljes
területre vonatkozóan, mind a csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és
más hulladékok eltávolítása tekintetében.

A közterületek elnevezéséről, valamint az
elnevezésük megváltoztatásra irányuló
kezdeményezés, a házszám-megállapítás
szabályairól szóló 17/2013. (XI.21.)
önkormányzati rendelet értelmében:

a
házszámtáblák elhelyezésének ellenőrzése
folyamatban van.

közterületek tisztaságának
megőrzésében

A közterületek engedély nélküli használatát
április hónapban a képviselő-testületi tagok
ellenőrzik.

határidő

A házszámtáblát az ingatlan kerítésére,
házfalára, a közterületről jól látható módon
kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.
Bekerítetlen építési telek esetében a
házszámtáblát földbe szúrt tartóoszlopon kell
elhelyezni úgy, hogy a közterület felől jól
látható legyen.
A házszámtábla beszerzéséről, kihelye-
zéséről, szükség szerint cseréjéről, és
pótlásáról az ingatlan tulajdonosa
gondoskodik.
A nem valóságos állapotnak megfelelő, vagy
nem a megfelelő módon kifüggesztett
házszámtáblák lecserélését a polgármester a
tulajdonos terhére elrendelheti.
Azon ingatlan tulajdonosa, ahol az ingatlan
házszámozása hiányzik, e rendeletben foglalt
kötelezettségének a rendelet hatályba lépését
követő 60 napon belül köteles eleget tenni. E

2014. január 21-én lejárt,

Virágné dr. Welchner Edit jegyző
CsémyAdrienn adóügyi ügyintéző

Dobos Dániel igazgatási, munkaügyi és pénzügyi
ügyintéző

Galántai-Fekete Andrea anyakönyvvezető és szociális
ügyintéző

Horváth István pénzügyi ügyintéző, pénztáros

Lutz Rozália titkársági, testületi ügyintéző

MészárosAntalné anyakönyvvezető, gyámügyi -, személyi
adat és lakcímnyilvántartó ügyintéző

TeppertAnna pénzügyi ügyintéző

·

·

·

·

·

·

helyi iparűzési adóval, gépjárműadóval és
talajterhelési díjjal kapcsolatos ügyintézés
végrehajtási ügyek
adóigazolások kiadása
adó- és értékbizonyítványok kiállítása
adóslista kezelése

munkaügyi ügyintézés
eb-nyilvántartás
panaszügyek felvétele (parlagfű bejelentés,
birtokviták)

aktív korúak ellátása: foglalkoztatást helyettesítő
támogatás, rendszeres szociális segély
önkormányzati segély
lakásfenntartási támogatás
ápolási díj (méltányos)
közgyógyellátás (méltányos)
védendő fogyasztó státuszhoz igazolás
hatósági bizonyítvány kiállítása
anyakönyvi ügyek

föld haszonbérbeadás- , föld-értékesí tés
kifüggesztése
lakásbérleti ügyek (közüzemi mérőórák állásának
bejelentése)
sírhely-ügyintézés (sírhelymegváltás, temetéssel
kapcsolatos költségek rendezése)
pénztári be- és kifizetések

levelek átvétele
méhek bejelentése
fénymásolás

Anyakönyvi okiratok kiállítása (újszülött anya-
könyvezése, haláleset anyakönyvezése, házasság-
kötés anyakönyvezése)
Házasságkötési szándék bejelentése
Házassági névviselési forma megváltoztatása
Születési családi és/vagy születési utónév
változtatás
Családi jogállás rendezése (apai elismerő
nyilatkozat)
Állampolgársági-honosítási ügyek
Hagyatéki (póthagyatéki) ügyek
Hatósági bizonyítvány
Személyi adat és lakcímbejelentéssel/változással
és nyilvántartással kapcsolatos ügyek
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·
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Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. (Éltv.) 17. §
/4/ bekezdése előírja, hogy

Belterületen az egyik leghatékonyabb és ajánlott védekezési lehetőség a kaszálás. A
vágás alacsonyan, lehetőleg az első elágazás alatt történjen. A parlagfű intenzív
regenerálódó képességgel rendelkezik, ezért a vágás alatti szár alapi részéhez közel eső
rügyekből oldalhajtás képződés indulhat meg. Az oldalhajtásokon nagyon gyorsan
kialakulnak a virágbimbók, megindulhat a virágzás. Folyamatosan figyelni kell a
parlagfű fejlettségét, évente legalább három alkalommal elvégzett kaszálás szükséges.
Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a parlagfű egészen a fagyok beálltáig
csírázik. A parlagfű probléma megoldása a pollen kibocsátás megakadályozása
mellett, a talaj magkészletének csökkentésétől várható.
A parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén belterületen

Amennyiben a földhasználó a kötelezettségének nem tesz eleget a jogszabály alapján
közérdekű védekezést kell elrendelni, valamint növényvédelmi bírságot kell kiszabni.

pedig a növényvédelmi bírság kiszabására hatáskörrel rendelkező illetékes
e tekintetben , a védekezés elmulasztása esetén

Felhívom a figyelmet arra, hogy az idei évtől használható a https://pbr.nebih.gov.hu címen elérhető internetes
, melyen keresztül bárki, egyszeri regisztráció után könnyen és pontosan bejelentést tehet az általa

észlelt, parlagfűvel fertőzött területekről.Ajelzést követően az illetékes hatóság értesül a bejelentésről.

a földhasználó minden év június 30. napjáig köteles az
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, majd ezt az
állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

a jegyző jogosult a
közérdekű védekezés, valamint a közérdekű védekezés végrehajtásával kapcsolatos
költségek megfizetésének elrendelésére.

Sem a jegyzőnek, sem Növény- és
Talajvédelmi Igazgatóságnak nincs mérlegelési joga a közérdekű
védekezés elrendelése, illetve a növényvédelmi bírság kiszabása nem mellőzhető!

Parlagfű
Bejelentő Rendszer

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE KITŰZTE AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK
2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA:
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe. A
szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről értesítőt kapnak. A
névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban) tekinthető meg. Az Európai Unió más tagállamának
választópolgára – ha Magyarországon lakóhellyel rendelkezik – kérheti a névjegyzékbe vételt a helyi
választási iroda vezetőjétől.

Aválasztójoggal rendelkező választópolgár ajánlóíven ajánlhat jelöltet.
Alistaállításhoz legalább 20 000 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. Egy választópolgár több listát is ajánlhat.

Aszavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel,
külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt , átjelentkezést
lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási
irodától.
Szavazni egy listára lehet.
Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, vagy látogassa meg a
www.valasztas.hu weboldalt.
Ahogy az országgyűlési képviselők választásakor, most is van lehetőség különböző –
átjelentkezés, mozgóurna igénylés, akadálymentes szavazóhelyiség igénylése, fogyatékossággal élő választópolgár
segítése (pl. Braille írással ellátott szavazósablon), személyes adatok kiadásának megtiltása.
Anemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba-vétel folyamatos.

2014. MÁJUS 25.

NÉVJEGYZÉK

május 9-ig

AJÁNLÁS
2014. április 22-ig

SZAVAZÁS

2014. május 17-én 16 óráig 2014. május 23-án 16 óráig

kérelmek benyújtására

Fontos, hogy a választópolgárok személyazonosságát ÉS lakcímét vagy személyi azonosítóját az SZSZB ellenőrzi,
ehhez érvényes személyazonosító igazolvány, személyi igazolvány, ideiglenes személyazonosító igazolvány, vezetői
engedély, útlevél vagy ideiglenes útlevél ÉS lakcímet igazoló hatósági igazolvány, lakcímbejelentésről szóló átvételi
elismervény, vagy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány, hatósági bizonyítvány, illetve a személyi
azonosító jelről szóló igazolás szükséges.

Belterületi parlagfű-mentesítés és internetes Parlagfű Bejelentő Rendszer

HIRDETMÉNY



Móra Ferenc Általános Iskola hírei

Atanév során lebonyolított rendezvényeink

Atanév során lezajlott versenyeink és azok eredményei:

: Szüreti bál (2013.10.12.), Karácsonyi műsor (2013.12.20.), Farsangi bál (2014.01.18.).
Ezúton szeretnénk megköszönni minden segítőnek az áldozatos munkáját, amely nélkül ezeket a rendezvényeket nem lehetett volna
ilyen sikeresen megszervezni. Külön köszönetet szeretnénk mondani azoknak a személyeknek és szervezeteknek, akik tombola-
felajánlásaikkal emelték a bálok színvonalát.

Iskolai mesemondó verseny:
Alsó tagozat: 1-2. osztály: 1. Hrotkó Viktória, 2. Steiner Zsófi, 3. Ódor Bálint
3-4. osztály: 1. Boros Brigitta, 2. Györe Fanni, 3. Hrotkó Klaudia
Felső tagozat: 5-6. osztály: 1.Steiner Viktor, 2. Dudás Cintia, 3. Vakula Dávid
7-8. osztály: 1. Végh Bíborka, 2. Szűcs Petra, 3. Zámbó Réka
Területi mesemondó verseny: Steiner Viktor - 1. hely, Végh Bíborka - 1. hely, Boros Brigitta, Hrotkó Viktória
Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd verseny iskolai forduló:
5-6. osztály: 1. Györe Petra, 2. Petres Loretta, 3. Markó Ádám
7-8. osztály: 1. Végh Bíborka, 2. Kovács Boglárka, 3. Hunya Henrietta
Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd verseny megyei forduló: Végh Bíborka - 2. hely
Iskolai versmondó verseny:
Alsó tagozat: 1-2. osztály: 1. Steiner Zsófi, 2. Rabi Zsófia, 3. Tóth Erna, Legény Dorina
3-4. osztály: 1. Hrotkó Klaudia, 2. Boros Brigitta, 3. Györe Fanni, Horváth Veronika
Felső tagozat: 5-6. osztály: 1. Steiner Viktor, 2. Enying Patrícia, 3. Markó Ádám
7-8. osztály: 1. Végh Bíborka, 2. Hunya Henrietta, 3. Szűcs Petra, Kovács Gergő
Bács-Kiskun megyei mesemondó találkozó: Steiner Zsófi, Boros Brigitta, Steiner Viktor
Zrínyi Ilona Matematika Verseny: Ábrahám Erik megyei 16. helyezett
Weöres Sándor területi versmondó verseny: Steiner Zsófi - 2. hely, Steiner Viktor -3. hely, Végh Bíborka, Hrotkó Klaudia
Bendegúz Nyelvészverseny megyei fordulója: Szabó Ágnes -3. hely, Végh Bíborka – 8. hely, Rabi Zsófia, Ábrahám Erik, Markó
Ádám, Brand Emese, Galántai-Fekete Csenge Lilla
Az iskola futballcsapata a Szesztrienka József Labdarúgó Tornán III. korcsoportban 2. helyezést, IV. korcsoportban 4. helyezést ért el,
kiemelkedő teljesítményt nyújtottak focistáink a diákolimpián is.

A tanulóknak és felkészítő
t a n á r a i k n a k s z í v b ő l
g r a t u l á l u n k , t o v á b b i
munkájukhoz sok sikert
kívánunk!

Kér jük Önöke t , hogy
amennyiben módjukban áll,
adójuk 1 %-ával támogassák
a Bácsbokod Oktatási
Neve lés i Alapí t ványt!
Adószám: 18346596-1-03

Iskolánk honlapja megte-
k in the tő : i sko l a .bacs-
bokod.hu weblapon

Az önkormányzat megrendelte az orvosi rendelő
felújításához kapcsolódó építési terveket. A
jelenleg is folyó intézmény-felújítási program
következő szakaszában az önkormányzat pályázni
szeretne az orvosi rendelők akadálymentesítéssel
egybekötött komplex felújítására. A tervek
elkészítésében a helyi orvosok is aktívan
közreműködnek. Ez azért is kiemelten fontos, mert
a szakmai látásmód sokszor a felszínre hoz olyat is,
amelyet egy pályázati szakember vagy egy tervező
nem tartana fontosnak. A tervek elkészültét köve-
tően remélhetőleg
hamar megjelenik
olyan pályázati ki-
írás, amelyre be-
nyújtható lesz a
felújításhoz kap-
csolódó támogatási
kérelem.

2014. február 11-én töltötte be Bácsbokod díszpolgára, Meizl Ferenc a 90.
életévét.

Isten éltesse
még sokáig
Bácsbokod
díszpolgárát,
Meizl
Ferencet!

Ebből az alkalomból egy önkormányzati delegáció indult Budapestre.
Az út és a személyes köszöntés is titokban történt, arról Kovács László
polgármester és Meizl Valéria, az ünnepelt lánya egyeztetett még januárban.
Feri bácsi csak annyit tudott az egészből, hogy készüljön, mert valakik fel
szeretnék köszönteni, és meg szeretnék hívni ebédelni.
A meglepetés nagy volt, amikor megtörtént az ajtónyitás. Az önkormányzatot
Kovács László polgármester, Virágné dr. Welchner Edit jegyző, Harsányi Zsolt
alpolgármester, az idős által alapított Bácsbokod Művelődéséért Közhasznú
Alapítványt pedig Héhn László képviselte.
A köszöntést követően az ebédre egy jó hangulatú III. kerületi kisvendéglőben
került sor.

Készülnek az orvosi rendelő
felújításának tervei

Díszpolgárunk köszöntése
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Alapítványi műsorra várjuk a lakosokat

A Bácsbokod Művelődéséért Közhasznú Alapítvány sok szeretettel meghívja a Tisztelt Lakosságot a
kezdődő műsorára.

Visszatekintés azAlapítvány 15 éves tevékenységére.
Az alapító, Meizl Ferenc köszöntése 90. születésnapja alkalmából.

: Bácsbokodi induló
:Angolkeringő
: Polka
: Elkésett Szerenád
: Bogányi Károly induló
: Bácsbokodi hangok – Táncszvit

– : Parafrázis – Petőfi S.:Anyám tyúkja c. versére
: Néger spirituálé
: Bagatell fúvósötösre
– : Ükunokák polkája

: Bácsbokodi hangok – Táncszvit - Balett változat

2014.
április 26-án /szombat/ 18:00 órakor
Aprogram:

Az elhangzó művek:
Meizl Ferenc
Beregi János
Meizl Ferenc
Meizl Ferenc
Máder János
Meizl Ferenc
SchmidtAntal Meizl Ferenc
Meizl Ferenc
Meizl Ferenc
Berger Ádám Meizl Ferenc
Meizl Ferenc

Az önkormányzat az idei évben is élelmiszercsomagokat osztott ki a
lakosság körében.

A csomag tartós élelmiszereket, cukrot, tésztát, konzerv kukoricát, lisztet és
tartós tejet tartalmazott.

A lakossági kiértesítéseket
követően az önkormányzathoz
ismét több esetben érkeztek
rosszalló visszajelzések.
Fontos megjegyezni, hogy a
jelzések többsége sajnos nem
arra irányult, hogy valaki saját
magának előnyt szerezzen,
tehát kérje saját részére a
csomagot. A jelzések közép-
pontjában az esetek 90 %-ában
a másik ember részére történő

hátrány okozása állt, tehát a legtöbb rosszalló visszajelzés így hangzott:

Az idei évben is volt egy-kettő ilyen tartalmú megkeresés a hivatal irányába.
Elmondható, hogy ezeket a kéréseket sikerült kielégíteni.
A hivatal munkatársai is emberek, akik olykor-olykor hibázhatnak.
Előfordulhat, hogy valaki nincs is az önkormányzat látókörében. Számtalan
példát lehetne mondani arra, akiknek vagyoni helyzetéről az önkormányzat
nem rendelkezik adattal (nyugdíjasok, rokkant járadékban részesülők,
ellátás nélküliek, akik nincsenek bent a rendszerben, stb.). Ezért jobb híján a
hivatali munkacsoport a település valamennyi utcájának, valamennyi házát
egyesével számba véve szokta kiválasz-
tani a jogosultak körét. Természetesen
még így is előfordul, hogy kimaradnak
olyanok, akik részére kellene juttatni
élelmiszercsomagot. De ha így is van,
akkor a megoldás az, hogy az érintettek
jelzéssel élnek a hivatal felé. És nem az,
hogy bármely jogosulttal szemben
rosszindulatú zsörtölő dés vegye
kezdetét. Egy Hillél idézettel zárva a
cikket:

A február végén átadott élelmiszerekből nagy-
családosok, szociálisan rászorultak és nyugdíjasok részesültek. Az érintett
jogosultak köre elérte a 600 főt.

Az önkormányzat tisztelettel megkéri azokat, akik megkérdőjelezték a
kiosztás jogosságát vagy a jogosultak körét, hogy a jövőben ezzel a
kérdéssel forduljanak bizalommal a hivatal felé: „Én miért nem kapok?”.

„Ő
miért kap? Neki miért jár?”.

“Ne tedd azt másnak, amit nem
szeretnél, hogy ő tegyen neked.”

A Ganbatte Karate Sportegyesületből
és is sikerrel

teljesítette a III. Karate Maratont, amelyet
2014.03.29-én rendeztek Szigetszent-
miklóson. A karate maraton lényege,
hogy 30.000 karate technikát (10.000
ütést, 10.000 rúgást, 10.000 védést) kell
végrehajtani, teljes harci értékkel 12 óra
alatt. A nem mindennapi teljesítmény-
próbán 22 stílus 330 harcművésze
mérettette meg magát.

Király Gábor Csúcs Tamás

Élelmiszercsomagokat osztott ki az önkormányzat A Ganbatte KSE hírei
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Felelős kiadó: Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata Tel.: 06 79/451 188    E-mail: ujsag@bacsbokod.hu
Nyomdai kivitelezés: Bajapress Kft. (06 30/965 3925)

A testvértelepülési vezetőség meghívására
indult útnak április közepén egy önkor-
mányzati delegáció Walzbachtalba. A
bácsbokodi delegáció tagjai: Kovács
László polgármester, Virágné dr. Welchner
Edit jegyző, Harsányi Zsolt alpolgár-
mester, Szauter Anna kisebbségi önkor-
mányzati elnök, Sevarecz Lászlóné intéz-
ményvezető, Szabó Zoltán képviselő,
Szöllősi Viktor képviselő és Bátori István
pedagógus. A testvértelepülésen töltött idő
számos szervezett programmal telt el.
Látogatás történt a wössingeni tűzoltó-
ságon, a wössingeni és a weingarten-i
szennyvíztisztító telepen, valamint a Bárka
gyermekházban. Április 12-én a helyi
tűzoltózenekar tavaszi koncertet szerve-
zett, amelyre a bácsbokodiak is meghívást
kaptak.

A települések veze-
tői a testvértele-
pülési kapcsolat
további fejlesztési
lehetőségeiről is
folytattak tárgya-
lásokat.

Civil szervezetek 2014. évi önkormányzati támogatása Walzbachtali látogatás

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata és
valamennyi közszolgálatban dolgozó nevében

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánok
a település valamennyi Lakosának!

Kovács László
polgármester

Húsvéti köszöntő

Juhász Gyula: Húsvétra

Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,

Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!

Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:

Szivemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmuláson.

Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!

Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.

Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,

És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,

S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban

Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!


