XV. Baksi Falunapok megrendezése: „ Víg – a – dalom a Szőlőben”
Kedvezményezett: Baks Község Önkormányzata
Pályázat kezelője: Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
Támogatási határozat iratazonosítója: 1348385190

Baks Község Önkormányzata 2010. július 30-án és 31-én az előzetes terveknek megfelelően
két napos, a korábbi évek színvonalának megfelelő falunapi rendezvényt bonyolított le,
melyet ebben az évben is támogatott az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program.
Pályázatunkat a 2076882999 számon regisztrálták és a 1113518934 iratazonosító számon
befogadta a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. A pályázat sikerességéről 2011.
március 10-én kaptunk értesítést, amely szerint az eredeti kérelmünknek megfelelően
támogatta a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal.
Az Önkormányzat a Helyi Vidékfejlesztési stratégiák LEADER fejezetének, Települések
helyi termékeire vagy hagyományaira épülő Tradícionális rendezvények megtartása
célterületre nyújtott be pályázatot és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal határozata
alapján 613.280 Ft támogatásban részesült. A pályázati támogatás segítségével tudtuk
biztosítani a rendezvény technikai hátterét: Egészségügyi biztosítás (mentők), Mobilc WC
bérlés, Színpad hang és fénytechnika.
Az előzetes szervezéshez szervezőbizottságot hoztunk létre, melynek tagjait az
önkormányzati intézmények dolgozói, illetve helyi civil önkéntesek közül válogattunk ki. A
program kommunikációja hetekkel korábban megkezdődött. Megjelent a helyi lap, a Baksi
Hírmondó hasábjain. Az ÚMVP arculati elemeket is tartalmazó plakátok és szórólapok
eljutottak a környező településekre. Elkészíttettük a tájékoztató táblát is.

A pénteki nap hagyományos elemeit megőriztük. Búza Zsolt polgármester Baks Község
emlékérmet adományozott a képviselőtestület két tagjának, Dr. Kiss-Rigó László püspök
pedig Baks díszpolgári címét nyerte el a szombaton felavatott új templomért végzett támogató
munkájáért.

A két nap programjának összeállításakor fő szempont volt, hogy a civil szervezetek művészeti
csoportjai minél szélesebb körben jussanak bemutatkozási lehetőséghez, illetve a vendég
fellépők minél több célközönségnek feleljenek meg. A megnyitó után a
Mozgáskorlátozottak Csoportjának Őszirózsa Dalköre, valamint a Citerazenekar és
Asszonykórus szereplése alatt a faluház előterébe és teraszára szorult a közönség az eső
miatt, de ez nem szegte az érdeklődők kedvét, türelmesen várták a folytatást. Korom Eszter
és Borda Ádám latin és standard táncai után a Poén Színtársulat már a faluházban adta elő
vidám műsorát. A tradicionális fáklyás felvonulás után a Gera Fivérek zenéjére rophatták a
táncos lábúak, de az égiek nem kegyelmeztek, a vihar még éjfél előtt elmosta az utcabálat.
A szombati napot is a pályázatban foglalt célok irányvonalát követve bonyolítottuk le.
Szombat reggel a Subás zenekar a hagyományos zenés ébresztő körútjára indult, majd lovas
fogatok csatlakoztak hozzájuk.

A kora délutáni órákban veterán járműveket és rally sport versenyautókat nézhettek az
érdeklődők. A kulturális program keretében fellépett Süli Georgina és Zsolnai Tamás latin
és standard táncokkal, az Anno Domini Hagyományőrző Egyesület középkori táncokkal, a
csongrádi Fitness SE aerobic bemutatót tartott. A Cinege és Prücsök Néptánccsoport
fergeteges műsora után megérkezett a két sztárvendég, Csocsesz és Lola.
A program fontos közösségünk életében, hiszen közösségfejlesztő szereppel bír, és az itt
élőkben erősödik a helyi identitás érzése. Teret engedtünk az önszerveződő csoportok

fellépéseinek (kiemelt figyelemmel a helyi tradicionális néptáncra és népdalénekekre), a
véradás során az egészséges életmódhoz kötődő elemeket biztosítottuk.

Az igényelt pályázati támogatás megvalósult: biztosítottuk a színpadot és a hozzá kapcsolódó
technikát, a 6 db mobil WC-t, valamint a mentőt.

