
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A képviselı-testület 2012. március 7-én tartotta ünnepélyes alakuló ülését. Dr. Lajkó Norbert jegyzı 
köszöntötte a vendégeket és felkérte Kecskeméti Józsefné korelnököt az ülés levezetésére. A Himnusz elhangzása 
után Korom Ferenc  a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette az idıközi választás eredményét. 

Polgármester: Búza Zsolt 
A képviselı-testület tagja: Dr. Orosz Éva, Lépné Soós Anita, Mihályné Tóth Margit, 
Kecskeméti Józsefné, Fátyolné Ménesi Ildikó, Kovács Gábor 

Elmondta, hogy soha ilyen nagy arányú részvétel nem volt még Bakson (64 %), és egyúttal köszönetet mondott a 
jegyzı úrnak a törvényes, szakszerő elıkészítésért és a választás lebonyolításáért. 
Ezután a képviselık ünnepélyes eskütételére és megbízólevelük átadására került sor. 
 

Búza Zsolt polgármester köszönetet mondott mindenkinek, aki a választás napján részt vett a zökkenımentes 
lebonyolításban, és megköszönte a falu lakosságának az elkövetkezendı 2 és fél évre szóló bizalmat. Az alakuló 
ülésen elhangzott beszédébıl (Polgármesteri Program) az alábbiakban közlünk részleteket. 
 

Az elmúlt 1,5 év nem volt egy sétagalopp. Tele gyötrelemmel, veszekedéssel civakodással, sok fölösleges 
csatározással. Persze ezeknek az éveknek is voltak szép emlékei és szép pillanatai is, amikor együtt 
ünnepelhettünk. Vajon miért volt ez a 1,5 év olyan nehéz miért okoztunk egymásnak ennyi bosszúságot?  
Ez a választás és a szavazatok aránya bizonyította, hogy az emberek elkötelezettek a településük iránt, szívükön 
viselik a felnövekvı generáció lakóhelyét. Az ember életében sokszor van olyan pillanat, amikor lezárul egy 
szakasz. Egyben ez azt is jelenti, hogy egy új kezdıdik valami más. Ilyen például ez a mai nap is, amikor 
remélhetıleg a település életében is lezárul a patvarkodás és egy egységes fejlıdni képes település alapjait 
tesszük le azzal, hogy új képviselı-testület alakult. Megválasztásunk elılegezett bizalom és kötelezés arra, hogy a 
képviselık és a polgármester összefogva, az egész falu boldogulására végezzék feladataikat. 
 

Valamennyiünknek óvnunk és védelmeznünk kell lakóink és településünk érdekeit, valamint jó gazda módjára 
gyarapítanunk szükséges településünk lelki, szellemi és tárgyi értékeit, kincseit. Mindenkinek a javára és senkinek 
sem a kárára! 
Örülök annak, hogy az elmúlt vasárnap falunk lakói a választás mellett döntöttek a háborúskodás végérıl, a békére 
kötelezve mindannyiunkat! Bízom benne, hogy valamennyien szeretnénk megszolgálni ezt a nagyfokú bizalmat, és 
valóban személyválogatás nélkül, legjobb tudásunkkal munkálkodni azon, hogy a megkezdett úton – immár 
összefogásban –haladjunk tovább! 
Mert egymásnak hátat fordítva nem lehet a jövıt építeni. Közhely: sokan mondják összefogásban az erı. Most itt 
az alkalom, hogy mi heten bebizonyítsuk, hogy nekünk ez sikerülni fog. 
Mert Baks a közös felelısségünk! Minden megválasztott képviselıé, a polgármesteré, de a falu minden egyes 
lakójáé is. Becsüljük meg településünket és azt a megtisztelı felhatalmazást, amelyet lakóinktól arra kaptuk, hogy 
összefogjunk és dolgozzunk. Ne egymás ellen, hanem a falunkért! 
A tetteinkkel, munkánkkal szeretnénk békét, egyetértést, nyugalmat teremteni településünkön. 
 

Az idén tervezzük a már megkezdett Tőzoltómúzeum, Tájház, valamint a Buszfordulónál lévı faluközpont 
kialakítását és a Bárka Szálló (Szilvási iskola) teljes körő korszerősítését. Ezek már megnyert pályázatok. 
A továbbiakban is nagyon fontosnak tartom, és a szívügyemnek tekintem: 
- az oktatás fejlesztését az intézmények korszerősítésével, 
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- az idısekrıl való magasabb szintő gondoskodást bentlakásos intézmény létesítésével, melyrıl az 
Egyházmegyével tárgyalásokat folytatok, 
- munkahelyteremtés kérdésében már tény, a Pál-Fa Ker. vállalkozás telekalakítási engedéllyel rendelkezik az Ipari 
Parkba fa- és rönkfeldolgozó üzem létesítésére, a beruházás 2012 ıszén indul és 15-20 családnak biztosít 
munkalehetıséget, 
- a turizmus által is munkahelyeket tudunk teremteni, pl. a vizes élıhely rekonstrukcióban megvalósuló horgásztó, 
mely szorosan kapcsolódik a 2012-ben befejezésre kerülı Bárka Szállóhoz, 4-6 család megélhetését biztosítja, 
- a már hagyományos közmunka programokat maximálisan kihasználjuk, ezzel mintegy 50 rászoruló családot 
támogatunk, 
- térfigyelı rendszer kiépítésével növeljük a közbiztonságot, ifjúsági polgárırség létrehozása az Ovi-zsaru program 
keretében, 
- a szociálisan rászorulókat 2012 ıszétıl már tüzelıvel tudjuk támogatni a mezıgazdasági startmunka 
mintaprogram keretében, viszont már tény, hogy ugyanezen startmunka mintaprogramban zöldségtermesztést 
valósítunk meg 2012. március 1-jétıl, 
- fontos a környezetvédelem és az energiatakarékosság, energetikai korszerősítésekkel kívánom közintézményeink 
energiaköltségeit jelentısen csökkenteni, melyre már hatástanulmánnyal rendelkezünk, 
- rendkívül fontos az egészséges ivóvíz minden generáció számára, ezt szolgálja a már megnyert 186 millió forintos 
beruházás, 
- a jó ivóvíznek elengedhetetlen feltétele a szennyvízhálózat és szennyvíz-tisztító megléte, hogy a szennyvíz ne 
fertızze ivóvíztartalékainkat, 
- a változékony idıjárás miatt a köz- és magántulajdon védelme érdekében fontos a belterületi csapadékvíz-
elvezetı rendszer teljes kiépítése, 
- helyben megtermelt mezıgazdasági termékek kulturált értékesítése korszerő piac létrehozásával, melynek 
elıkészítése folyamatban van, 
- fontos a kerékpárút építése, hogy az Eurovelo nemzetközi kerékpár-hálózat vérkeringésére csatlakozni tudjunk, 
és a Mária-telepen élık napi közlekedését biztonságosabbá tudjuk tenni, 
- felelıs vezetıként a mások által tett választási ígéretben szerepelı iparőzési adó eltörlését támogatni nem tudom. 
Ez olyan mértékő hiányt okozna a költségvetésben (12 millió Ft), ami a település eladósodásához vezetne, akkor 
amikor végre kifizettük hiteltartozásunkat. Ez a lépés veszélyeztetheti a segélyek kifizetését, a közintézmények 
mőködését, civil szervezetek támogatását és a pályázatok megvalósítását. 
- mindvégig élharcosa voltam a nyilvánosságnak, a kihelyezett testületi üléseknek, a hiteles tájékoztatásnak. A 
választópolgároknak joguk van tudni a települést érintı történésekrıl, szorgalmazom a képviselı-testületi ülések 
anyagát az internetre feltenni, újraindítani a beszüntetett Baksi Hírmondót, 
- a társadalmi viszonyoknak mérföldkövei a civil szervezetek és a nemzetiségi közösségek, az idén már a 
költségvetési tervezet a Faluház átszervezésébıl tartalmaz 1,5 MFt támogatást a civil szervezetek részére. 
 

Az újonnan megalakult képviselı-testület ezután szavazott a polgármester illetményérıl és költségtérítésérıl, majd 
megválasztották az alpolgármestert Lépné Soós Anita személyében, akinek a testület havi bruttó 50 ezer forint 
tiszteletdíjat állapított meg. 
Mivel lehetıség van külsı alpolgármester választására is, a polgármester javaslatára a képviselık Dobos Péter 
tanárt választották meg erre a tisztségre. A tanár úr az elmúlt években aktívan részt vett a közéletben, politikai 
rálátásával és tájékozottságával alkalmas erre a megbízatásra, melyért havi bruttó 5000 Ft tiszteletdíjat állapított 
meg részére a testület. 
A polgármester elmondta, hogy március 2-án szeretett volna elızetes egyeztetést tartani. Mivel két képviselınek ez 
az idıpont nem felelt meg, ezért 5.-ére módosították. Sajnálatos, hogy az említett képviselıknek ez az idıpont sem 
felelt meg. A megbeszélésen megtárgyalták a bizottsági struktúrát, ennek megfelelıen javaslatot tett a bizottságok 
összetételére. A képviselık többsége elfogadta az alábbi bizottsági összetételt. 
 
1. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
    Elnök: Dr. Orosz Éva 
    Tagok: Kecskeméti Józsefné, Tomuszné Fülöp Katalin 
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2. Szociális Bizottság 
    Elnök: Kecskeméti Józsefné 
    Tagok: Dr. Orosz Éva, Kovács Gábor, Zsótér Zoltánné, Somogyiné Utasy Ibolya 
    Tárgyalási joggal részt vehet a CKÖ elnöke. 

 

3. Vagyonnyilatkozat kezelı és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság 
    Elnök: Kovács Gábor 
    Tagok: Fátyolné Ménesi Ildikó, Kátai József 

Ebbe a bizottságba javasolta a polgármester Mihályné Tóth Margitot, aki nem vállalta a megbízatást. A képviselı-
testületi ülésen a bizottságok kialakítására vonatkozó más javaslat nem volt. 
 

Búza Zsolt rámutatott arra, hogy szükség van mezıgazdasági érdekvédelmi csoportra, ezért felkérte Mihályné Tóth 
Margitot, vizsgálja meg milyen lehetıségei vannak a testületnek a mezıgazdaság támogatása terén, valamint 
Fátyolné Ménesi Ildikót a civil szervek támogatása terén. Számít mindkettıjük munkájára és felkérte ıket, hogy a 
júniusi testületi ülésen számoljanak be errıl. 
A Szervezeti és Mőködési Szabályzatban módosításra került a bizottságok elnevezése és összetétele. Ezután a 
jelenlévı Antal Imre plébános megáldotta az újonnan megalakult képviselı-testületet és munkájukhoz sok sikert 
kívánt. 
 

Vincze László országgyőlési képviselı gratulált a polgármesternek és a képviselıknek, valamint a külsıs bizottsági 
tagoknak megválasztásukhoz. Ígéretet tett arra, hogy legjobb tudása szerint fogja munkájával segíteni Baks 
fejlıdését, mőködését. Komoly kihívások elıtt áll a település, újabbnál újabb jogszabály változások történnek. Kérte 
a lakosság türelmét és kérte, hogy békességben vigyék végig az elkövetkezendı idıszakot. A falu érdekét nézzék, 
mi a kedvezı a lakosságnak. Nyisson magában mindenki új lapot és ehhez felajánlotta segítségét, támogatását. 
Elmondta, hogy mindig szívesen jön településünkre. Kérte, hogy fogjanak össze az itt élık, a realitások mentén 
bölcsen, emberbaráti módon végezzék munkájukat, melyhez sok erıt, kitartást és egészséget kívánt. 
 

Dr. Molnár Róbert kübekházi polgármester megtiszteltetésnek érezte, hogy körünkben lehetett, a testület 
megválasztásához gratulált. A lehetıségeket nem a posztokban, hanem tettekben mérik, ezért kérte, fogjanak 
össze a képviselık. Hétköznapjaink, döntéseink emberekrıl szólnak. A vezetés felelısség, együtt kell érezni 
azokkal az emberekkel, akikrıl döntenek, meg kell látni értékeiket, személyi válogatás nélkül. Azokra is mosolyogni 
kell, akik nem tudnak mosolyogni. Papírhalmazok mögött meg kell találni az embereket, oda kell lépni hozzájuk, 
meghallgatni ıket és segíteni rajtuk. Ez nemcsak az önkormányzat feladata. 
A társadalom akkor boldog, ha harmóniában él a közösséggel. A vezetés alázat, és a polgármester nem legyızte a 
másikat, hanem többen szavaztak bizalmat további munkájához. A kisebbségben maradt képviselıket is be kell 
vonni a munkába, össze kell fogni, hogy Baks jó, élhetı település legyen. A közös összefogásnak mindig lesz 
eredménye és azt kívánta, hogy ez az összefogás sok-sok gyümölcsöt teremjen. 
 

A testület elfogadta 2012. I. félévi munkatervét. 
 

A képviselı-testület március 8-án tartotta elsı soros ülését.  
Búza Zsolt polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elızetesen megtárgyalta a 2012. évi 
költségvetést, mely szigorúan összeállított, az elızı évi teljesítés inflációval és + 2 % ÁFA emeléssel növelt 
összegeket tartalmaz. Változás, hogy az intézmények külön költségvetéssel rendelkeznek (Polgármesteri 
Hivatal, Gondozási Központ, Önkormányzat és CKÖ). 
Sajnos most is 10 millió Ft-tal kevesebb a normatíva, viszont a civil szervek támogatására 1,5 millió Ft lett 
betervezve. Ez a lehetıség köszönhetı annak, hogy a testület november 30-i ülésén átszervezte a Faluházat és a 
megtakarítás erre fordítható. A civil szervek pályázatot nyújthatnak be a támogatásra, melyet a Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság elızetesen megtárgyal és a testület dönt benne. 
Lehetıség van „mozgó könyvtár” létrehozására a Somogyi Könyvtár segítségével. A pályázatban 3000 fı alatti 
települések vehetnek részt kistérségen belül, és a Többcélú Társulás nyújthat be pályázatot. Magasabb színvonalú 
lehet ezáltal a könyvtári ellátás, valószínőleg április 1-jétıl heti minimum 12 órában lenne nyitva a könyvtár. 
A képviselık a benyújtott költségvetést egyhangúlag elfogadták. 
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Megtárgyalták  a képviselık, hogy „Építı közösségek” címő TÁMOP kiíráson az önkormányzat  pályázatot nyújt be, 
amely 27 hónapig biztosítana programokat a településen, majd 5 évig fenn kell tartani. Olyan szakembereket 
alkalmaznának, akik ezeket a programokat le tudják bonyolítani. A pályázat 100 %-os támogatottságú, az 
önkormányzatnak nem kerül pénzébe. Nagyon fontos elemei a pályázatnak a hagyományırzés, fotográfia, 
színjátszás (önkifejezés elısegítése), elektronikus sajtó (az önkormányzat a saját honlapját is tudná támogatni). 
A célcsoport általános és középiskolások, heti 2 x 1,5 óra foglalkozást biztosítana, 2 nyári tábort (korongozás, 
dráma, film, fotó), majd az öt év fenntarthatóság alatt évi egy foglalkozás sorozatot kell tartani. 
Tomuszné Fülöp Katalin szerint szakmai oldalról nagyon jó a pályázat tehetséggondozásra.  
A képviselık egyhangúlag a pályázat benyújtásáról szavaztak, az idı sürget, mert a beadási határidı március 14. 
 

A Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat hírei 
 

Szolgáltatásunk kibıvült adósságkezelési tanácsadással, melyet szerdánként Molnár Zoltán adósságkezelı szakember lát el.  
2012. január 6-án ruhabörzét szerveztünk, melyre a ruhákat a Magyar Vöröskereszt, a Máltai Szeretetszolgálat, az Algyıi 
Gyermekjóléti szolgálat és a helyi adományozók felajánlásaiból tudtuk a rászorulóknak biztosítani. A felajánlók és szállítók 
nagylelkő segítségét ezúton is  köszönjük. 
Tekintettel arra, hogy a gyermek étkeztetésben január hónapban változások következtek be (a tízórait és uzsonnát minden 
gyermeknek fizetnie kellett), a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai a hátrányos helyzető gyermekek étkeztetésének 
támogatása kapcsán ismét adománygyőjtést szervezett. A kecskeméti Fornetti Kft elsıként jelezte segítı szándékát felénk és 
uzsonnára élelmiszer adományt szállított ki Baksra. A Kft nagylelkőségét – segítı szándékát bizonyítja az is, hogy a 2012. 
február 22-i Gyermekkoncertünkre frissen sült és szállított élelmiszer adományt biztosított, melybıl 250-300 gyermeket 
tudtunk adományban részesíteni. 
A Fornetti Kft támogatását ezúton is szeretnénk megköszönni, s emellett köszönetünket fejezzük ki a szegedi Talent 
Énekstúdió támogató koncertjéért is. A koncert teltházat, ingyenes volt, a képek megtalálhatók a Stúdió honlapján a 
fotóalbumban (http://talentstudio.uw.hu/). 
 Szolgálatunk ügyfélfogadási ideje nem változott: 
  Hétfı   8 – 12 
 Szerda 12 -  16  
              (Mária-telepen a Közösségi Házban) 
 Péntek   8 – 12 

 
Lantos Ágnes és Lépné Soós Anita családgondozók 

 

    

 Megjöttünk! 
 

 Harkai Izabella Tünde (Harkai János – Túri Tünde) 
 Gémes Benett Benjámin (Gémes Gábor – Kövecses Bettina) 
 Nagy Kincsı Solange ( Nagy Sándor – Kovács Katalin) 
 Hıgyi Noel Claudio (Hıgyi Klaudia) 
 Kolompár Krisztofer István (Kolompár László – Kósa Dóra) 
 Király Levente Ferenc (Király Ferenc – Jónás Mónika ) 
 Kovács Zita (Kovács Szabolcs – Ormándi Judit) 
 Csurár Liliána Fatima (Csurár Sándor – Boldizsár Petra) 
 Mészáros Katalin Anna (Mészáros László – Csehó Mariann) 
 Vincze Levente  
          (Vincze Csaba – Balogh Edina) 
 Nagy Johanna 
          (Nagy Mihály – Laczkó Judit) 
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Kedves baksi hívek! 
 

A húsvéti ünnepkörrıl pár gondolat... 
Húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe, Jézus 
kereszthalálának és feltámadásának emlékére. Kr.u. 
325-ben a niceai egyházi zsinat a keresztény húsvétot, a 
tavaszi napéjegyenlıséget (március 21.) követı elsı 
holdtölte utáni vasárnapra tette. Mivel ez az idıpont 
évrıl évre változó, így a húsvét mozgóünnep lett. Ezért a 
húsvétvasárnap mindig   március 22. és április 25. közé 
esik. Az ünnepet megelızı 40 nap a nagyböjt, Jézus 40 
napos pusztai böjtjének emlékére, a felkészülés, a lelki 
és testi megtisztulás ideje. A nagyböjt kezdetét jelképezı 
hamvazószerda utáni vasárnapokat nagyböjti 
vasárnapoknak nevezzük. A húsvétot megelızı 
vasárnapot viszont virágvasárnapnak nevezik, Jézus 
Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére.  
Idén ez az ünnep április elsı vasárnapján lesz. A 
Nagyhét jeles napjai pedig április ötödikére 
(Nagycsütörtök), hatodikára (Nagypéntek), hetedikére 
(Nagyszombat) és nyolcadikára (Húsvétvasárnap) 
fognak esni. A Nagyhét idıszakában a miserend, a 
keresztúti ájtatosság, a vigília, és a felnıtt keresztelés 
idıpontjai ki lesznek rakva a templom hirdetıtáblájára.  
 

Továbbra is várunk mindenkit nagy szeretettel a misékre 
és a húsvéti megemlékezésekre! 
 

Üdvözlettel: Antal Imre plébános   
 



 

 
 

 

 
 

 

 

Faluközpont rehabilitáció Bakson  
 

Baks Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be „Faluközpont rehabilitációra Bakson.” A 135/2008 8X. 18.) FVM 
rendelet alapján falumegújításra és fejlesztésre igénybevehetı támogatások jogcímre. A pályázattal kapcsolatos 
pozitív döntés 2011. június 17-én kapta meg hivatalunk. A támogató határozat értelmében 8.466.673 Ft támogatást 
nyertünk el a pályázatban megfogalmazott célok végrehajtására. 
Források: 
 

Támogatás: 8.466.673 Ft 
 

nettó 100%-a támogatott 

Saját forrás: 2.286.002 Ft 
 

 az áfa összege, jelenleg 27% 

Összesen: 10.752.675 Ft 
 

 

A projekt:  
A fejlesztés arra irányul, hogy csökkentsük településünk hátrányos helyzetébıl adódó lemaradásait és a 
településképet javítva modern faluközpontot hozzunk létra az itt élık komfortérzetének növelésével. 
Célunk, hogy a fejlesztés eredményeképp a település központjában modern, ugyanakkor korhő utcabútorok, 
kandeláberek kerüljenek, térköves sétányok és szökıkút tegye impozánssá a központi részt, valamint térképes 
tábla segítse a helyi tájékozódást. 
A fejlesztés hat fı helyszínt érint: 1. Faluház melletti park 2. Polgármesteri Hivatal melletti buszforduló 3. 
Egészségház elıtti tér 4. Piachoz tartozó közterület  5. Polgármesteri Hivatal elıtti közterület 6. Templom melletti 
ún. "háromszög"  
A pályázat megvalósulásával a településen megvalósul a Faluközpont új arculatának kialakítása, amely többek 
között jelenti az új utcabútorok beszerzését (padok., hulladékgyőjtık és kerékpártárolók), két sétány kiépítését, és a 
település központjában elhelyezkedı buszváró teljes megújítása szökıkút és a kapacsolódó infrastruktúra 
létrehozásával. A projekt megvalósítása során kiépítésre kerül a park és a központi buszmegálló kandeláberes 
kivilágítása.  
A településkép meghatározó eleme valamennyi, jelen projekt részét képezı használati és látvány térelem, amelyek 
komfortosabbá, közösség-közelibbé és vonzóbbá teszik a településünket. 
 

A fejlesztés várható hatása:  
Baks - mint az egyik leghátrányosabb helyzető kistérséghez tartozó település -  nehezen tud lépést tartani  más 
települések fejlıdési tendenciáival. Jelen projekt keretében a turisztikai, idegenforgalmi vonzerıben rejlı 
lehetıségeket igyekezünk kiaknázni.   
Növeljük az itt élık komfortérzetét, és igyekszünk megakadályozni, hogy megszőnjön az a hosszú évek óta tartó 
tendencia, hogy a fiatalok elvándorolnak a településrıl. A falu több szempontból is "elöregedı", kevés a 
munkalehetıség, fı foglalkoztató az önkormányzat és annak intézményei. A pályázat célja tehát, hogy nem csak 
fizikai megjelenésében fiatalítsuk meg a községet. 
A projekt során korhő utcabútorok kiválasztására összpontosítottunk, hogy azok a község tradicionális, 
hagyományos településképéhez illeszkedjenek, és megırizzük a település egyedi jellegzetességeit, valamint 
biztosítsuk a tervezett fejlesztés épületekkel alkotott harmóniáját. 
 

 
 

További információk: www.umvp.eu 
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Régiségi Házak Létrehozása Bakson 
 

Baks Község Önkormányzata 2009 novemberében pályázatot nyújtott be „Régiségi Házak létrehozására Bakson”, a Helyi 
vidékfejlesztési stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások pályázati felhívásának keretében. A 
Képviselı –testület 224 (X.5.) Kt. határozatával fejezte ki azon szándékát, hogy a pályázatot benyújtja és a fejlesztéshez 
szükséges önerıt biztosítja a program megvalósulásához.  
 
A RÉGISÉGI HÁZAK létrehozásával olyan szándék vezérelt bennünket, hogy településünk történetét, szülıfalunk, 
lakóhelyünk múltját mind az itt születettek és születık, mind pedig más településrıl érkezık megismerjék. Tesszük mindezt 
hagyományırzési és közösségfejlesztési célok elérése érdekében. A házak a település életét, múltját és hagyományait 
hivatottak bemutatni. Pályázatunk két épület infrastrukturális megújítására irányul. Az épületek külsı és belsı átalakítással 
képesek lesznek az elvárt funkció betöltésére. A felújítások kivitelezésével a településkép pozitívan változik. A fejlesztés 
hatásaként a közösségi élet új szinterei jönnek létre. Projektünk pozitívan hat a helyi identitástudat kialakítására és alkalmat 
ad a helyi kötıdések megerısítésére. 
A pályázat elbírálása után a projekt teljes költsége az alábbiak szerint alakul: 
 

Támogatás 9.685.376  
Önerı 2421.344 
Összesen 12.106.720 

 

 A támogató határozatot 2011. május 5-én kapta meg Önkormányzatunk. 
A projekt:  
A pályázat megvalósulásával a településen két újfajta szolgáltatás jönne létre. A projekt két fı elembıl áll.  
Egyik része, hogy a Faluház udvarában levı, jelenleg kihasználatlan és leromlott épületet szeretnénk átalakítani Népi 
Régiségi Házzá. Az épület az átalakítást követıen tulajdonképpen tájházként funkcionálna.  
Az átalakítás elmei:  
1. Jelenlegi lapos tetıs szerkezet helyére egy cserépfedéses magas tetıs szerkezet kerül. 
2.Külsı felújítás: A jelenlegi vakolat leverésre kerül és új homlokzat kialakítása  
3. Nyílászárócsere  
4. Belsı átalakítások: válaszfalak elbontása, új padlóburkolat, falfestés, új belsı világítás 
A projekt másik része az Polgármesteri Hivatal épülete melletti tőzoltószertár átalakítása Tőzvédelmi Régiségi Házzá. 
Célunk: A tőzoltószertár épületében a helyi önkéntes tőzoltók életét bemutató közösségi tér kerüljön kialakításra.  
 

Infrastrukturális elemek: 
1. Külsı felújítás: Jelenlegi cserépfedés és lécezés elbontása, fedélszék megerısítése. Új lécezés és cserépfedés kialakítása. 
2. Nyílászárócsere 
3. Belsı felújítás: új padlóburkolat, kifestés, új világítás beszerelése 
4. Akadálymentesítés: térburkolatos látogatótér kialakítása az épület elıtt.  
A pályázat megírásakor figyelemmel voltunk arra, hogy a fenntartási költségek ne jelentsenek nagy terhet az önkormányzat 
számára, illetve a látogathatóság folyamatos legyen. Ezt úgy szeretnénk elérni, hogy a Tőzvédelmi Régiségi Ház esetében a 
kiállítást az épületen kívülrıl lehet majd megszemlélni.  
 
A fejlesztés várható hatásai: 
1. Közvetlen hatásaként két eddig rossz mőszaki színvonalú, kihasználatlan épület kívül, belül megújul és új funkcióval 
gazdagodva, szolgálja a település érdekeit. Az önkormányzati vagyonkörbe tartozó épületek értékét növeljük. Az átalakítások 
kedvezıen befolyásolják a településképet, a település vonzereje növekszik. Célunk, hogy a múlt értékeinek megırzésével, a 
jelen lehetıségeinek kiaknázásával biztosítsuk a település lakóinak jövıjét, a község fejlıdését. Projektünk összekapcsolódik 
más fejlesztésekkel, amelyek elsısorban a vonzó településkép kialakításával kapcsolatosak. Projektünk hatására bıvül az 
önkormányzat szerepköre, hiszen egy új feladatról való gondoskodást vállalunk fel.  
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2. Baks hagyományait ápoló és jelentıs tradíciókkal rendelkezı település. Az itt lakók erısen kötıdnek a 
településhez. Igénylik és elvárják a helyi önkormányzattól, hogy teret és lehetıséget biztosítson az aktív közösségi 
életnek, támogassa azt. A fejlesztés hatásaként a közösségi élet új szinterei jönnek létre, és színesítik az itt élık 
mindennapjait. A régiségek összegyőjtése, rendszerezése pozitívan hat a helyi identitástudat kialakítására és 
alkalmat ad a helyi kötıdések megerısítésére. A népi régiségek házában a jövı generációi megismerhetik szüleik, 
nagyszüleik és dédszüleik életét hagyományait. Kipróbálhatják az általuk használt eszközöket, és tapasztalatokat 
szerezhetnek a régmúlt idık szokásairól. Mindez jelentıs szerepet tölt be közösségünk formálódásában, erısíti azt. 
Fejlesztésünk nem utolsó sorban az esélyegyenlıség egyik eszközének tekintjük, hisz a településen élı nagy 
számú roma közösség története és szokásai, gasztronómiája is bemutatásra kerülnek.  
 

3. A projekt által a múlt értékei megırzıdnek és átörökíthetıvé vállnak a jövı generációja számára. A végrehajtás 
során maximális figyelemmel leszünk arra, hogy a lehetı legkisebb környezetkárosítással végezzük el a felújítási 
munkákat. 

 

 
 

További információk: www.umvp.eu 

 
Tájékoztatjuk az óvodás gyermekek szüleit, hogy 2012. 03. 26-tól 
2012. 04. 10-ig. „ Húsvéti nyuszi” projekt zajlik az óvodánkban. „Húsvéti 

nyuszi” projekt  -  Idıkeret 2012. 03. 26 - 04. 10-ig. 
2012. 03. 26. (hétfı) : Az óvodás gyerekek  fejdísszel a fejükön, nyuszi indulót énekelve délelıtt nyuszi látogatóba 
indulnak.  
Csoportonként: színezés, nyuszi hajtogatás, nyuszi varrás, tojás festés 
2012. 03. 27 . (kedd) : Délelıtt nyuszi váltó verseny az udvaron, rossz idı esetén a tornateremben. 
2012. 03. 28. ( szerda) :A Micimackó nagycsoportnak nyílt nap, Szakvélemény kiosztása. 
Délelıtt séta a szomszédba, ahol az üstben fıtt sonkát, kolbászt és tojást nézhetik meg  a gyerekek. Tojás pucoló 
verseny még a délelıtt folyamán. 
2012. 03. 29. ( csütörtök) : Szeretettel várjuk délelıtt a szülıket! Egy közösen elfogyasztott tízórai után 10 00 – 
órától a „ Három nyúl” c. mese dramatizálását nézhetjük meg a szülık 
elıadásában.  1100 – órától a néptánc és hegedő tanár „mini táncházat” 
szervez az óvodások és a szüleik részére. 2012. 03. 30. ( péntek) : Minden 
kisfiú hozzon otthonról kölnit, mert a fiúk elmondják a kislányoknak a tanult 
verset, majd meglocsolják ıket. A locsolkodás után csoki nyuszi keresés az 
udvaron, rossz idı esetén  a csoport szobában, majd közös csoki evés. 
2012. 04. 02. (hétfı) : Ezen a  héten „Nyuszi kertet” készítünk a 
gyerekekkel a tornateremben. Akinek van otthon plüss nyuszija hozza be a 
kiállításra, a végén mindenki haza viheti. Hétfıtıl – szerdáig a gyerekek 
közösen megépítik  a tornateremben a nyuszi kertet, ahol elhelyezhetik a 
nyuszikákat. 
2012. 04. 10.( kedd) : Minden gyerek hozzon otthonról 1db csoki tojást, 
vagy nyuszit, melyet szintén a nyuszi kertbe rakunk. 
A déli hazajárósok szülei délben, az egész napos óvodások szülei 
délután megnézhetik a  gyerekek alkotását a tornateremben. 
A Húsvéti projektünkhöz szívesen elfogadunk felajánlásokat, adományokat, melyek még szinesebbé tehetik 
a rendezvényeinket! 
2012. 04. 05-tıl – 2012. 04. 09-ig. Tavaszi szünet  az óvodában. 
Kívánunk mindenkinek Áldott Húsvéti Ünnepeket! 

Pinjung Emilné   igazgató helyettes 
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Baksért Hagyományőrző és Szabadidős Egyesület hírei 
 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a 2012-02-25-én megrendezett Falusi Farsangi Vigadalom nevő 
faluszintő rendezvény nagy sikeréhez kreatív ötleteikkel, anyagi támogatásukkal, munkájukkal hozzájárultak. Köszönjük annak 
a sok száz felnıttnek és gyereknek, akik kilátogattak erre a jeles eseményünkre ezen a szombat délutánon, és nem csináltak 
mást csak jól érezték magukat a rendezvényünkön. 
 

Köszönetet mondunk támogatásukért a Baksért Hagyományırzı és Szabadidıs Egyesület jelenlévı tagjainak: 
Baloghné Váradi Brigittának, Búza Zsoltnak, Búzáné Huszka Ildikónak, Tóthné Kispál Ágnesnek, Tóth Józsefnek, Tomuszné 
Fülöp Katalinnak, Fekete Viktornak, Papp Mihálynak, Túri Zsuzsannának, Tóth Lászlónak, Tóth Lászlónénak, Búza Csabának, 
Búzáné Gál Annának, Lép Jánosnak és Lépné Soós Anitának, Somogyiné Utasy Ibolyának, Kátai-Benedek Zsoltnak és Kátai-
Benedek Zsoltnénak, Márton Zsoltnak és Mártonné Kecskeméti Szilviának, Dobosné Kócsó Tímeának és Dobos Péternek. 
Továbbá felajánlásukkal, szereplésükkel támogatták rendezvényünket az alábbi személyek, egyesületek, 
intézmények: ERFE BT., Polgármesteri Hivatal közmunkásai, Gondozási Központ dolgozói, helyi Polgárır Egyesület tagjai, 
Óvoda dolgozói, İszirózsa Népdalkör, a helyi általános iskola 4. osztályos diákjai, és az iskolából Régi Ágnes, Tóthné Kispál 
Ágnes, Kutasi Sándor tanárok, Apró Ferenc, Szlávev Szilárd és neje, Marika Vegyeskereskedés, Huszka Tibor és neje, Utasy 
Kálmán és neje, Tábit László, Molnár Nagy Béláné, Harmath Mihályné, Herpai Mihály, Kapornainé Molnár Mónika, Bába 
Sándorné, Péter-Szabó Attiláné, Magony Tamás és neje, Zsemberi János, Fülöp Norbert, Id. Huszka Ferenc és neje, Ifj. 
Huszka Ferenc és neje, Búza Antal és neje, Tábit Istvánné, Huszka Lajosné, Juhász Lászlóné, Márton Zoltánné, Ördög 
Györgyné, Pálinkó Erika, Huszkáné Zsemberi Éva, Sebık Istvánné, Cimberné Maszlag Anikó és családja, Kovács János és 
zenekara mővésznevén „Subás”, Kecskeméti József és neje, Túri Józsefné, Kovács Gábor, Dr. Orosz Éva, Zsemberi Jánosné 
Irma néni, Kapornai Istvánné Veronka, Barna Helga, Tomusz Ede, Kócsó Ákos, Jópeti Istvánné 
További híreink: 
Örömmel számolhatok be Önöknek, baksi lakosoknak arról, hogy a 2012.02.21.-i közgyőlésünkön további hét taggal bıvült 
egyesületünk aktív tagjainak a száma. Programjainkat továbbra is tagdíjakból, pályázatokból próbáljuk megvalósítani és 
örömmel tapasztaljuk, hogy van igény a rendezvényeinkre, hiszen nagyon sokan eljönnek az általunk szervezett 
eseményekre. 
A közeledı húsvétra való tekintettel áldott húsvéti ünnepeket kíván Önöknek, baksiaknak a Baksért 
Hagyományırzı és Szabadidıs Egyesület minden tagja! 

Tisztelettel: Dobos Péter egyesületi elnök 

        Házasságot kötöttek 

 

Csurár Sándor és Boldizsár Petra 

Magyar Ferenc és Ménesi Mónika 

   Szécsi József és Varga Andrea 
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Halálozás 
 

Csurár Kálmán (1958) 
Tóth Lajos (1948) 
Mihály Pál (1923) 

Kun Jánosné Bitó Margit (1928) 
Rácz Istvánné Nagy Katalin (1949) 

Mihály Sándorné Halfinger Anna (1931) 
Kanalas György (1940) 
Csurár Károly (1939) 

Apró Tibor (1967) 
Bicskei Józsefné Nagy Julianna (1939) 

Véró Lajos (1935) 
Kis Tivadarné Berger Magdolna (1925) 

Dékány József (1958) 
Bercsényi Zoltánné Mikula Piroska (1954) 

 

 
 
A Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvodában  

2012. március 24-e szombat munkanap. 
Az iskolában B hét péntek szerint tanítunk. 
 

Ebédbefizetés idıpontja: 
március 26. hétfı 
március 27. kedd 

Mindkét nap 8-16 óra között várjuk a szülıket! 
 

 Somogyiné Utasy Ibolya igazgató 
 

Baksi Hírmondó: Megjelenik havonta Kiadja: Baks Község Önkormányzata  Engedélyszám: 2.9/1270-1/2006 
Felelős szerkesztő: Dr. Lajkó Norbert jegyző Szerkesztő: Szemerédi Istvánné Szerkesztőség címe: 6768 Baks, Fő u. 92. 

Telefon: (30) 627-6997 E-mail: szedika@freemail.hu Sokszorosítás: Pivárcsik Antal Készült: 800 példányban 


