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Karácsony . Milyen varázslatos szó! Vagy 
varázsszó? Ha meghalljuk, mindenkinek 
az ünnep jut eszébe . A szeretet ünnepe, 
a gyönyörűen feldíszített karácsonyfa, 
alatta a szépen becsomagolt ajándé-
kokkal, maga az ajándékozás és a békés, 
meghitt együttlét . Elcsendesül a világ, 

elcsendesülünk mi magunk is és egy kicsit újra éljük mi fel-
nőttek is azokat a karácsonyokat, amikor még gyerekként 
vártuk, hogy mit fogunk kapni a Jézuskától . Varázslatos szó, 
mert mindenkiben ugyanazok a képek jönnek elő . Ugyanak-
kor varázsszó is, mert még a legkeményebb szív is egy picit 
meglágyul a hallatán . Nyitottabbak, kedvesebbek lesznek az 
emberek egymás iránt, hisz még az ismeretlenek is boldog 
karácsonyt kívánnak egymásnak . Varázsszó, mert ha csak 
néhány napra is, de szebbé és jobbá válik tőle a világ . 

Azonban nem szabad megfeledkezni Karácsony igazi szel-
lemiségéről, hogy nem a külsőségek csillogása, finomsága a 
lényeg, hanem a belső értékek ragyogása . A szeretet, megér-
tés, törődés, türelem, tisztelet, odafigyelés a másik emberre . 
Ha megkérdeznénk az embereket, hogy mit jelent számukra 
a karácsony, biztos vagyok benne, hogy nagy részük olyan 
válaszokat adna, amik arra vonatkoznak, hogy miért szeretik 
a karácsonyt . Kevesen lennének, akik ennél mélyebb értel-
mű választ adnának .

Egy többgyermekes családapa egyre kilátástalanabbnak 
kezdte érezni sorsát, családja helyzetét és nekibúsulva azon 
töprengett, hogy fogja eltartani feleségét, gyermekeit . Ek-

kor hallotta, hogy valahol a világban van egy növény, amely 
olyan bő termést hoz, mely elég az egész családnak, sőt még 
marad is belőle .

Amikor ennek hírét vette, döntött, elindult megkeresni ezt 
a növényt . Heted-hét országot bejárva, sok vidéket átszelve 
egyre jobban elfáradt . Neki búsult szegény feje . „Miért ez a 
sok fáradság, miért ez a sok vesződség, miért ez a kilátás-
talannak tűnő harc?” Még a könnye is eleredt, el is aludt és 
még álmában is sírt . Egyszer csak megjelent egy angyal és 
azt mondta neki: „A te kérdésedre, hogy miért, egy másik 
kérdés a válasz!” Fölébredt az apa és elgondolkodott: „Miféle 
badarság ez, hogy egy kérdésre egy másik kérdés a válasz? 
Angyal többet is segíthettél volna!”

Ment tovább, bejutott egy városba, ahol beállt dolgozni, 
mert már mindene elfogyott, még a hamuban sült pogá-
csája is . De kibabráltak vele, mert a sok munkáért, csak fele 
annyi bért adtak neki, mint amennyi járt volna . Ismét neki 
búsult, és megint csak jöttek fel benne a kérdések: „Miért kell 
ennek így lennie? Miért ez a sok küszködés? Miért”? Álomba 
búsulta magát, és ekkor megint jött az angyal! „Már a múlt-
kor is mondtam neked, hogy a kérdésedre, hogy miért ez a 
sok küszködés, vesződség, siralom, egy másik kérdés a vá-
lasz”! Fölébredt az emberünk és eltöprengett: „Ez az angyal 
csak ezt tudja . Úgy látszik, nem egy okos angyal .”

Ahogy ott mendegélt, egyre kilátástalanabbnak érezte az 
életét . „Miért kell így élni? Miért hagyja Isten, hogy ez így 
menjen? Miért kell ennyit szenvedni? Miért nem lehet bol-
dog? Miért”? Este nagy fájdalmában már egy ültő helyében 
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elaludt, és ahogy szundikált, ismét megjelent álmában az 
angyal . „Vándor! Mondtam már neked, hogy a kérdésedre 
egy másik kérdés a válasz!” Az apa felébredt és elkezdett 
gondolkodni azon, amit az angyal mondott, de akárhogy 
törte a fejét, nem értette . Elkeseredésében a kezébe temette 
az arcát és ekkor eszébe jutott a felesége . Eszébe jutott, ami-
kor megszerették egymást . Eszébe jutottak a gyerekei . Hogy 
mennyire várta, hogy megszülessenek, most pedig itt ül 
messze, távol tőlük . Maga előtt látta feleségét és a gyerekeit 
és egyszer csak - maga sem tudja hogyan – megértette, amit 
az angyal mondott, hogy a kérdésére egy másik kérdés a vá-
lasz . Az ő kérdése mindig így szólt: „Miért?” És hirtelen vilá-
gossá vált benne a másik kérdés is, az pedig így szól: „Kiért?” 
„Hát a feleségemért meg a gyerekeimért, őértük!” Ahogy ezt 
kimondja, jobbra nézett és lássatok csodát, ott volt a külön-
leges növény, szakasztott olyan, amilyennek leírták . Szépen, 
földlabdával együtt kiásta és hazavitte a családjának .

Azt gondolom, hogy sokszor azért futnak zátonyra emberi 
kapcsolataink és hétköznapi dolgaink, mert csak a miértekre 
keressük a választ, amelyek legtöbbször újabb miértekhez 
vezetnek, és még több problémát okoznak a megoldások 
helyett . De ha a miért kérdés helyébe oda tesszük a kiért 
kérdést is, akkor mindjárt más megvilágításba kerülnek a 
dolgaink .

Karácsony ünnepe is a „kiért”-ről kell, hogy szóljon! Jézus 
Krisztus értünk emberekért lett emberré . Ez a lényege az 
ünnepnek, hogy értünk! A szeretetemet csak a másik em-
ber felé tudom megmutatni, még akkor is, ha esetleg az újra 
és újra elutasít . Mert szeretni és tisztelni nem a „miért”-ért 
kell embertársainkat, hanem önmagukért, saját valójukért . 
A szeretet sokszor követel lemondásokat, áldozathozatalt, 
mint ahogy Krisztus is lemondott istenségéről, hogy értünk 
emberré legyen és feláldozta magát, hogy megváltson min-
ket . Mindezt szeretetből, önként, ÉRTÜNK!

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilin-
gelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs 
bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező .

Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök 
kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálato-
san megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs 
bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakács .

Ha a szegények konyháján segédkezem, az öregek otthoná-
ban karácsonyi énekeket énekelek, és minden vagyonomat 
segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs ben-
nem szeretet, mindez semmit nem használ nekem .

Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópely-
hekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templo-
mi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, 
akkor nem értettem meg, miről is szól a karácsony .

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje .

A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja házastársát .

A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is .

A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kivá-
lasztott karácsonyi porcelán és oda illő asztalterítő van .

A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már 
az útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak 
lenni .

A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, ha-
nem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem 
tudják viszonozni .

A szeretet mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, 
mindent elvisel .

A videojátékok tönkre mennek, a gyöngysorok elvesznek, 
a mobiltelefonok és számítógépek elavulnak, de a szeretet 
ajándéka megmarad .

Mert a szeretet soha el nem múlik .

Kívánok mindenkinek békés, boldog Karácsonyt szerettei 
körében és Isten áldotta újesztendőt!

Faa Béla 
 polgármester

Köszönetet mondok a nemzetiségi önkormányzatoknak és a 
székelykörnek, akik velünk együttműködve nyújtanak prog-
ramokat a lakosságnak, és ápolják a hagyományokat!

Köszönetet mondok az iskolai és óvodai pedagógusainknak, 
valamint a bölcsőde dolgozóinak is, akik nevelik gyermeke-
inket és szintén kiveszik részüket a rendezvényeken!

Köszönetet mondok a közfoglalkoztatottaknak, akik mun-
kájukkal hozzájárultak községünk arculatának szépítéséhez!

Megköszönöm mindenki munkáját, akik a rendezvényeken, 
társadalmi munkákban részt vettek, saját erejüket, idejüket 
áldozták településünkért, illetve anyagi támogatást nyújtot-
tak!

Faa Béla 
 polgármester

Év végén megköszönöm mindazok segítségét, akik hozzá-
járultak ahhoz, hogy településünk szépüljön, épüljön és a 
mindennapi munka is rendesen haladjon . Elsősorban Jegy-
ző Asszonynak, a Garai Közös Önkormányzati Hivatal és az 
Önkormányzat dolgozóinak mondok köszönetet!

Köszönetemet fejezem ki a Képviselő-testület tagjainak, fő-
ként a bizottsági tagoknak . Köszönöm egész éves munkáju-
kat, hogy a rendezvények szervezésében és lebonyolításá-
ban segédkeznek, hogy részt vesznek a közfoglalkoztatottak 
koordinálásában, hogy társadalmi munkában segítenek 
önkormányzati feladatok megoldásában, és becsülettel vé-
gezték munkájukat, akár az üléseken, akár a szemléken, akár 
egyéb feladatok megoldásában, ha szükség volt rájuk!

Köszönetet mondok a civil szervezeteknek, tánccsoportok-
nak, énekkaroknak, akik a rendezvényeinken felléptek és 
színesítik községünk életét!

KÖSZÖNET
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A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, KÖZNEVELÉSI, NEMZETISÉGI-ÜGYEK, 
KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA

A Településfejlesztési, Köznevelési, Nemzetiségi-ügyek, Kul-
turális és Sport Bizottság feladat- és hatásköréhez kapcso-
lódóan az alábbi tájékoztatást adja a lakosságnak az elmúlt 
időszakban elvégzett önkormányzati feladatokról: 

•	 a központi buszváró új festést kapott, 

•	 kerékpártárolók kerültek kihelyezésre az orvosi rendelő, 
a könyvtár és az óvoda elé, 

•	 a laskagomba eladásából befolyt összegből vásároltunk 
egy akkumulátoros fúrót, egy dekopírfűrészt és egy 
benzinmotoros láncfűrészt, 

•	 a Dózsa György utca déli végén 60m hosszan zárt cső-
rendszerrel csapadékvíz elvezetésének kialakítása meg-
történt,

•	 a szociális tűzifa kihordása folyamatban van, 

•	 az önkormányzat 0206/2 hrsz-ú útján (vasútsor) a bok-
rok metszését megkezdtük,

Minden napunk út a bol-
dogsághoz . A hála nem va-
laminek a következménye, 
hanem alapvető magatar-
tás, amelyet minden törté-
nés táplálhat . Minden pilla-
natban hálás lehetek azért, 
ami éppen most történik 
velem, ami megindít, ami 
kihívást jelent számomra, 
ami boldoggá tesz . Tekints 
hálával mindarra, amit az 
előtted élő emberektől kap-
tál, amit mások alkottak, elgondoltak! Légy hálás a világ 
fejlődéséért! Te is új dolgokat hozol létre, új gondolatokat, 
új színt hozol a világba . Isten az örök újdonság . Isten ben-
ned is valami sohase-voltat teremtett . Általad is új szava-
kat, új megoldásokat, új elképzeléseket hoz erre a világra . 
Alakítsd úgy az életedet, ahogyan azt rólad az örökké új 
Isten megálmodta . 

Ha valaki azért is hálás, amikor valami kellemetlenség éri, 
annak még a balszerencse sem tudja elűzni belső örömét 
és békéjét . A hála tanít meg arra, hogy éppen az, ami terve-
idet meghiúsította,új ajtót nyithat, új távlatot teremthet, és 
nem sejtett nagyszerű útra vezethet . -Ne hasonlítsd magad 
össze másokkal! Légy azért hálás, amit Isten neked aján-
dékozott, köszönj meg minden neked felkínált pillanatot! 

Ahelyett, hogy másokra fi-
gyelnél, vedd észre, hogy te 
magad ajándék vagy! Légy 
egyszerűen önmagad, s légy 
jelen mások számára . Ez a 
feltétele annak, hogy meg-
leld benső békédet . Légy 
teljesen jelen, légy össz-
hangban, fogadd el és örülj 
a pillanatnak . Ha másnak 
köszönetet mondasz, akkor 
ezáltal megtanulod mélyeb-
ben szeretni őt . Kimondott 

köszönő szavadból áldás árad a másikra .

EMBEREK! AZ ÉLET SZÉP! Karácsony, az esztendő legboldo-
gabb napja . A kisded Jézus szeretetet,békességet, örömet 
és boldogságot hozott a földre . Tedd most félre a gondo-
kat, haragot, keserűséget és a bánatot! A Megváltó mind-
annyiunkhoz jött! Tárd ki lelked ajtaját a drága Vendég 
előtt, fogadd el ajándékait és tartsd meg egész életeden 
át! Így minden napod karácsonnyá válik! 

LELKI REKLÁM! A jó humorú lelkigondozó ezt a táblát rakta 
ki a plébánia ajtajára: „Ha gondod van, gyere be és mondd 
el, mi bajod . Ha semmi gondod nincs, gyere be és meséld 
el, hogyan csinálod!”

Szűcs Tibor
plébános

•	 a községbe vezető utakon a szemét összeszedése meg-
történt, 

•	 beváltotta a reményeinket az ó-szőlőben a „Szemétlera-
kás tilos” táblák kihelyezése, valamint a levéltároló kiala-
kítása is, 

•	 elkészült a játszótér mögötti hiányzó 30 méter hosszú 
úttest, melyben az önkormányzat segítségére volt: Put-
terer Antal, Rutterschmidt Zsolt, Csontos Kornél, Takács 
Krisztián, Jakab István .

A Bizottság képviseletében megköszönöm a fenti munkák-
ban való közreműködést, azok végrehajtását . 

Kívánok Mindenkinek Áldott, Békés Karácsonyt! 

Kertész Ferenc 
bizottsági elnök

LÉGY HÁLÁS MINDENÉRT!
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Mindenszentek előtt asszonyaink rendbe tették a temető-
ben az elhagyatott bunyevác sírokat . Halottak napja alkal-
mából a német önkormányzattal és a székelykörrel együtt 
megkoszorúztuk a világháborús hősök emlékművét . 

2015 . november 7-én a Bunyevác Hagyományőrző Tánccso-
port és a Bácska Tamburazenekar részt vett a Harkányi Hor-
vát Esten . Bunyevác szvitet és a szlavóniai „Valpovo” táncot 
mutattak be . 

2015 . november 14-én tizenkét fővel részt vettünk az Orszá-
gos Horvát Napon, amelyet az idei évben a Dráva-menti Fel-
sőszentmártonban rendeztek meg . 

2015 . november 19-én klubhelyiségünkben megtartottuk 
nemzetiségi önkormányzatunk közmeghallgatását, ame-
lyen beszámoltunk idei évi tevékenységünkről és jövő évi 
terveinkről . 

2015 . november 21-
én a Fővárosi Hor-
vát Önkormányzat 
meghívására a Garai 
Ifjúsági Tánccsoport, 
a Bunyevác Hagyo-
mányőrző Tánccso- 
port és a Bácska 

Tamburazenekar önálló estet adott a Budapesti Horvát Gim-
náziumban . Az ifjúsági tánccsoport sokác-bunyevác szvitet, 
baranyai sokác táncokat és Valpovót, a hagyományőrző cso-
port kasteláni-dalmát táncokat és a bunyevác lakodalmast 
adta elő . Az egész napos rendezvénysorozat végére (melyen 
kiállítás és irodalmi előadás, kerekasztal konferencia is volt) 
sajnos megfogyatkoztak a vendégek, de sikerült jó hangula-
tot varázsolni a közönség szívébe . Sok egykori garai személy 
megtisztelt minket a jelenlétével . Büszkék vagyunk rá, hogy 
a gimnázium igazgatónője a garai Gojtán Anna, aki nagyon 
szeretné, ha újra lenne garai tanulójuk az intézményben . 

2015 . november 28-án két programon is részt vettünk . Ba-
ján rendezték meg a Magyarországi Horvátok Szövetségé-
nek 25 . évfordulóját, amelyen megemlékeztek a szövetség 
alapítása óta eltelt időszakról, több emlékplakettet adtak át, 
majd az eszéki Ravnica és a bajai Čabar zenekar szórakoztat-
ta a résztvevőket . 

Ezzel párhuzamosan Kecskeméten is horvát estet tartottak, 
amelyen a Budapesti Horvát Hagyományőrző Tánccsoport 
lépett fel . A csoport tagjai a garai származású Probojácz Ka-
tica, Majsztorovics Mária és lánya Budavári Edina, akikről ké-
pet is mellékeltünk . 

A HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
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2015 . december 5-én a Pécs környéki Szalántán jártunk, 
ahol egy régiós rendezvény keretében bemutattuk a garai 
bunyevácokról kiadott két könyvünket . 

2015 . december 12-én a községi önkormányzattal együtt-
működésben megszerveztük a harmadik Adventi gyer-
tyagyújtást, amelyen a garai általános iskola horvátos tanu-
lói adtak műsort .

2015 . december 13-án megünnepeltük a bunyevác anyák és 
apák napját (Materice i oci) . A templomban „Jézus születése” 
címmel betlehemes színdarabot szerveztünk a Pécsi Horvát 
Színház és az August Senoa énekkórus vendégszereplé-
sével . Ezt követően a Művelődési Házban a garai általános 
iskola egyik tanulója köszöntötte az édesanyákat és édes-
apákat . Az „ünnepi asztalnál” Vuity Elek és neje Jelica foglal-
tak helyet . Azt követően a Csávolyi Bunyevác Tánccsoportot 
kértük fel egy rövid műsorra, akik bunyevác koreográfiát ad-
tak elő . A csávolyi csoportot Kissné Osztrogonácz Zita vezeti 
és tanítja, akinek szülei Garáról származnak . A Bácska Tam-
burazenekar karácsonyi dalokat játszott, majd a vendégeket 
vacsorával láttuk vendégül . 

A garai bunyevác családok részére 70 db 2016 . évi horvát 
évkönyvet rendeltünk, melyek a napokban fognak megér-
kezni . 30 példány megvásárlásával támogattuk a „Gara isko-
la- és oktatástörténete” című könyvet, amelyeket elsősorban 
ma már máshol élő, volt garai bunyevácoknak ajándékoz-
tunk, akik így szintén hozzájutottak a könyvhöz . 

Év végi támogatást nyújtottunk az óvoda és az iskola horvát 
nemzetiségi tagozatának (előbbinek sötétítő redőny- és já-
tékbeszerzésre, utóbbinak a horvát projektnapra és a kará-
csonyi műsorra) . Már az őszi iskolai szünetben megkezdtük 
az új táncok tanítását, a tánccsoportok felkészítését a préló-
ra . Ezúttal Szávai Józsefet, a pécsi Tanac táncegyüttes veze-
tőjét fogadtuk meg . 

2016 . január 30-án szervezzük a garai Bunyevác Prélót, 2016 . 
március 5-én a Musko Prélót, amelyekre mindenkit szeretet-
tel várunk! (utóbbira természetesen csak az urakat) 

Minden garai lakosnak áldott, békés, kellemes Karácsonyi 
ünnepeket, sikerekben gazdag, boldog Új esztendőt, min-
denekelőtt jó egészséget kívánunk! 

Köszönjük aktivistáink munkáját, a két tánccsoport, zené-
szeink, az óvoda- és iskolapedagógusok és a Garai Közös 
Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek, képviselőinek 
közreműködését idei programjaink megvalósításában .

Amennyiben valaki Karácsonyra, Újévre még szeretne aján-
dékozni rokonának, ismerősének a garai bunyevác csalá-
dokról szóló képes könyvet, kérjük, jelentkezzen a horvát 
nemzetiségi önkormányzat tagjainál!

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
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Mindenszentek napján délelőtt 10 órakor koszorúzás a 
III . Béla gimnázium előtt, majd gyászmise a Belvárosi temp-
lomban . Innen hajtották a vasútállomásra 70 évvel ezelőtt a 
3-5 évig tartó „málenkij” robotra hurcolt embereket . 

November 14-én Nemesnádudvarra utaztunk a Bács-Kiskun 
megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok által rendezett 
kulturális estre, ahol a község szülöttje Kishegyi Simon ko-
reográfus kapott kitüntetést a német hagyományok ápolása 
terén kifejtett tevékenységéért . A megye legjobb német kó-
rusai, néptáncosai, zenekarai léptek fel . Színvonalas műsort 
élvezhettünk . 

November 15-én került sor a Német Nemzetiségi Napra 
Garán . Ismét szép számmal összegyűlt a német közösség . Kö-
szönetet mondunk a nyugdíjas kórusnak, az ifjúsági tánccso-
portnak, az iskolás gyerekeknek, valamint az őket felkészítő 

nevelőknek, hogy fellépé-
sükkel színesítették a rendez-
vényt, szórakoztatták a részt-
vevőket, akik örömmel jöttek, 
és elégedetten, a viszontlátás 
reményében köszöntek el . 

November 17-én, kedden délután ünnepeltük a német ön-
kormányzat irodájában Nagy Józsefné, Lízi néni 90 . születés-
napját . Családja körében egy kellemes délutánt töltöttünk 
együtt . Még nagyon sok boldog esztendőt, jó egészséget kí-
vánunk neki ezúton is! 

A NÉMET ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
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már adventi díszbe öltözött „Getreidegasse”-val, a kereskedő 
és közlekedési központot jelentő utcával, ahol Mozart szü-
lőházát is láthattuk . Majd siklóval felmentünk a hegytetőn 
álló várba, ahonnan az egész városra, valamint a környező 
településekre csodálatos kilátás nyílt . 

Az óváros középpontjában áll a szép Salzburgi Dóm . Padjai-
ban megpihentünk, hallgatva idegenvezetőnk ismertetőjét, 
élvezve a szép orgonajátékot .

A hatalmas, emberektől nyüzsgő Dóm tér már teljes ad-
venti pompában várt bennünket . Városnéző sétánk közben 
több kisebb karácsonyi vásáron is átsétáltunk, a Dóm téri-
hez hasonló nagyságút nem láttunk . Karácsonyi dallamok, 
és fűszeres illatok kísérték utunkat . Kóstolgattuk a különle-
gességeket, valódi „Kaiserschmarrn”-t, különböző töltelékes 
kemencés krumplit, Mozart golyós gombócot, kolbászt, vir-
slit és még rengeteg féle finomságot . Választhattunk vagy 
húszféle puncs, forralt bor és tea közül . 

Közben besötétedett, a kivilágítás egyre jobban érvényesült . 
Hazafelé még elzarándokoltunk a „Csendes éj” kápolnához 
Oberndorfba . Itt történt 1818-ban, hogy a Szent Miklós 
templom orgonája pont karácsony előtt romlott el .  Hogy 
méltóképpen ünnepelhessenek karácsonykor Josef Mohr 
káplán megírta a dal szövegét, Franz Xaver Gruber a dalla-
mát gitárra . Innen indult a csodaszép karácsonyi dal világ-
körüli útjára . A templom már nem áll, egy dombra aprócska 
varázslatos kápolnát építettek a helyére . A dombtetőn ki-
világított kápolna, és alatta néhány méterrel karácsonyi dí-
szben és világítással 
sátrak sora várta halk 
karácsonyi dallamok-
kal a látogatókat . Sö-
tétben értünk oda és 
valóban a Csendes 
éj hangulata szállt a 
tájra .

22-én reggeli után 
hazafelé indultunk . 
Hei l igenk reuzban 
megálltunk, itt lá-
togatást tettünk a 
ciszterci apátságban . 
A kedves, Magyaror-

November 20-22-ig kirándulást szerveztünk Ausztriába . 
20-án kora reggel indult a busz . Néhány kilométer után ki-
világosodott, de a napot nem láthattuk, kissé borús volt az 
idő, ami nem jelentett bosszúságot, mivel a programban a 
csodaszépen felújított Gödöllői Királyi Kastély megtekintése 
szerepelt . Bár a parkból az évszaknak megfelelően hiányoz-
tak a szép virágok, de a francia stílusban kialakított kert szob-
raival, pavilonjaival jól tükrözi a főúri ízlést, a vagyoni hely-
zetet . Bár a klíma novemberi volt, élmény volt a kerti séta . 
A kastélybelső lenyűgöző látványt nyújtott . A fiatal vezetők 
olyan élményszerűen mutatták be a termeket, berendezési 
tárgyakat, képeket, hogy szinte tapinthatóvá, élővé váltak a 
történelmi személyiségek . Rengeteg új információval gaz-
dagodtunk a királyi családdal, a történelmi eseményekkel 
kapcsolatban . Aki teheti, ne hagyja ki Gödöllőt az életéből!

Ausztriába érve esni kezdett az eső, ami az utasoknak nem 
jelentett különös gondot . Steyrben már adventi hangulat 
várt bennünket a vendéglőben, ahol a finom vacsorát (tra-
dicionális bécsi szeletet) elfogyasztottuk . 

Másnap kora reggel indultunk Salzburgba . Az előző napi 
esőzés, valamint a beígért havazás miatt kissé aggódtunk, 
de az időjárás kegyes volt hozzánk . Bár a szél miatt nagyon 
jól jött a meleg csizma, sapka, sál, kesztyű, de mindenféle 
csapadék elkerült bennünket . Szinte az egész napot a sza-
badban töltöttük . Érkezésünkkor hósapkás hegyek vettek 
körül bennünket, éjszaka havazott az Alpokban . Idegenve-
zetőnk megismertetett bennünket a város nevezetességei-
vel, híres épületeivel, szobraival, az óvárosi keskeny, mesés, 
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szágról kitelepült Rozina nővér volt a vezetőnk, aki részlete-
sen ismertette velünk az épület valamint a rend történetét, 
a ciszterci szerzetesek életét . Ezt követően ellátogattunk 
Mayerlingbe, Ferenc József és Sissy fiának, Rudolf trónörö-
kösnek vadászkastélyába . Sajnos olyan időpontban értünk 
oda, hogy nem tudtak vezetést biztosítani, így csak kívülről 
néztük meg az épületet, aminek az az érdekessége, hogy a 
templom az épület közepébe van beékelve . Ugyanis Rudolf 
trónörökös öngyilkossága (vagy gyilkosság?) után apja le-
bontatta azt az épületrészt, ahol a tragédia történt, és a he-
lyén templomot építtetett, melynek főoltára azon a helyen 
lett kialakítva, ahol a trónörökös halálos ágya állt . A vadász-
kastélyból karmelita kolostort alakított ki, ahol jelenleg 10 
karmelita nővér él .

Mivel ez a látogatás rövidre sikerült, volt még időnk, meg 
a belépőre tartogatott néhány eurónk, ezért úgy döntött 
a társaság, hogyha Sissyvel kezdtük Gödöllőn, fejezzük 
be Sissyvel Schönbrunnban . A Schönbrunni kastély ud-
varában is nagyszabású karácsonyi vásár van, hát oda is 
ellátogattunk . Vasárnap lévén igen nagy volt a forgalom, 
folyamatosan jöttek-mentek az emberek . A hangulat a 
salzburgihoz hasonló volt és igen jól éreztük magunkat . 
Talán minden résztvevőt ráhangolt ez az élményekben 
gazdag út a küszöbön álló ünnepre .  

Az év két utolsó hónapja bővelkedett eseményekben . 
Lezajlott a bajai könyvtár által rendezett alsós versmon-

A GARAI SZÉKELYKÖR EGYESÜLET HÍREI

dó verseny általunk rendezett elődöntője az általános 
iskolában . December 8-án Szekszárdon jártunk a tanu-
lókkal, ahol a „Mézeskalács ember” című zenés darabot 
néztük meg . A kirándulás a karácsonyi vásár színes for-
gatagában zárult . December 9-én volt a német nemze-
tiségi projektnap az iskolában . Köszönetet mondunk a 
nyugdíjasoknak készített kedves fenyődíszekért . Az idén 
a Német Önkormányzat a második adventi gyertyát 
gyújthattuk meg a falu adventi koszorúján . Köszönjük 
az iskolának szép műsort, Horváth Andrea lelkésznőnek 
a megemlékezést, a Garai Angyaloknak az önzetlen, se-
gítő közreműködést és minden lakosnak, hogy velünk 
együtt ünnepelt .  Az elmúlt 2015-ös évet eredményes-
nek mondhatjuk . Tudjuk, hogy ez nem csak a mi mun-
kánk eredménye, sokat köszönhetünk a lakosságnak a 
támogatásért, a közmunkásoknak azért, hogy emlék-
helyeinket egész évben rendben tartották . Köszönetet 
mondunk az önkormányzat valamennyi vezetőjének, 

dolgozójának, a képviselő testületnek, hogy segítőkész-
ségükkel gondoskodtak eredményes működésünkről . 
Mindenkinek áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új 
évet kívánunk! Wir wünschen ein gesegnetes Weihna-
chtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Német Önkormányzat Gara

A Garai Ifjúsági Tánccsoport a Székely Asszonykórussal 
karöltve idén is színpadra állította a bukovinai székely 
betlehemes pásztorjátékot, a csobányolást. A szellemi 
világörökség listájára felkerült népszokást - ahogyan 
az valamikor is volt – házaknál is szívesen előadjuk 
Karácsony előtt. Aki szívesen fogadná a kis csapatot,  
a következő számon egyeztethet: 0620-5652-000. 
A csobányolást december 19-én, a falu karácsonyi 
műsorán is láthatják. Vendégünk lesz a szlovákiai 
Tornaújfaluból érkező betlehemes csapat is, akik há-
rom napot vendégeskednek nálunk. Ízesen, felvidéki 

tájszólással adják elő az ő karácsonyi népszokásukat. 
Mindenkit sok szeretettel várunk a rendezvényen!

„Áldom, magasztalom seregeknek urát,
hogy megadta élnünk ez karácsony napját.

Áldjo meg az Isten e háznak gazdáját,
kedves gazdasszonyát és minden családját!
Boldog karácsonyi ünnepeket kivánunk.”

 (erdélyi karácsonyi kántáló vers)

Antal Zsolt
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A ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Ebben az évben házhoz ment a Mikulás, és mindenhova eljutott 
a Mikulás csomagja . Nagyon örültek a gyerekek, ami számunkra 
is nagy öröm volt, mert ennyivel is tudunk segíteni nekik . Valaki 
verssel vagy énekléssel köszöntötte a Mikulást . A szülők meg is 
vendégelték a Mikulást . Köszönetet mondok nekik, hogy ilyen 
jól fogadták őt . Közeledve a karácsonyhoz kívánok mindenkinek 
kellemes ünnepeket és sikerekben gazdag új évet! 

„Zhutisardas o Del te resas o krechuno. Te resas les inke ande bute 
bershende baxtyasa, zorasa, pachasa, vojasa, sastyimasa, boran-
ca, zhamutrenca, grastenca, vurdonenca, tye shavorenca kethane, 
tye niponca kethane, haj tye lashe maushenca kethane. Po rup po 
somnakaj te phiren. Te aven saste haj baxtale, chikana te na-ven 
nasvale!” 

„Segített az Isten, hogy elérjük a karácsonyt . Érjük el még sok 
számos esztendőben szerencsével, erővel, békével, jókedvvel, 
egészséggel, menyekkel, vőkkel, lovakkal, kocsikkal, gyerme-
keiddel együtt, a népeiddel együtt, a te jó embereiddel együtt . 

A Tudásfórum 3 .3 . keretein belül meghirdetett „Gólyaláb” prog-
ram a 2015/2016-os tanévben is folytatódik, melynek célja az 
óvodából az iskolába történő átmenet megkönnyítése gyerme-
keink számára .A „Gólyaláb” program II- ben megvalósított és ter-
vezett eseményei:

Iskolánk első osztályos tanulói és a nagycsoportos óvodások 
közös Mikulás várása december 7-én, osztálytermünkben már 
megtörtént . Az óvodások örömmel elfogadták meghívásunkat, 
és boldog, önfeledt órát töltöttünk el együtt . 
A félév végén az első osztályos tanulók visszalátogatnak a régi 
óvodájukba, hogy elmeséljék iskolai élményeiket, sikereiket . 
Márciusban a leendő első osztályos tanító meglátogatja az isko-
lába készülő óvodásokat, hogy közös játéktanulással ismerkedje-
nek egymással . 
Az utolsó tervezett program áprilisban lesz, amikor is egy nyílt 
nap keretében az óvodások látogatást tesznek az iskolába . 

A program sikeressége érdekében bízunk a Kedves Szülők és 
Gyermekeik támogatásában, és elégedettségében .

Miskóné Müller Magdolna
•

A Kézfogás program, melynek célja a partneri kapcsolat erősíté-
se a nemzetiségi önkormányzatokkal, szintén tovább folytatódik 
ebben a tanévben . Az iskola német és horvát nemzetiségi nyel-
vet tanuló diákjai meghívást kaptak a nemzetiségi önkormány-
zatok gyűléseire . A nemzetiségi önkormányzatok pedig népis-
meret órákra látogatnak el iskolánkba . Így tanulóink betekintést 
nyernek az önkormányzatok tevékenységi körébe . Megismerik 
az önkormányzat terveit, céljait, feladatait egy adott éven belül . 
Célunk, hogy a közösen eltöltött idő alatt elmélyüljön a kapcsolat 
a nemzetiségi önkormányzatok és iskolánk tanulói között .

Az iskolában rendezett német és horvát nemzetiségi projektna-
pokon szeretettel várjuk a nemzetiségi önkormányzatok képvi-
selőit!

Hirschléger Zsuzsanna

Ezüstön, aranyon járjatok . Legyetek egészségesek, szerencsések, 
soha ne legyetek betegek!” 

Újévi köszöntő: 

„O Sunto Sel andas tumen! Inke ande bute bershende te resen o Nye-
vo Bersh, zorasa, baxtyasa, sastyimasa, majlashe modosa sar aka-
nak, pacha, voja te del tumen o Deloro, tumare shavorenca kethane, 
haj tumare niponca kethane! Amen te del o Del, tumenca kethane, 
tumare shavorenca kethane, tumare niponca kethane! Te trajin but 
bersh haj mishto!„ 

„Isten hozott benneteket!Sok évben érjétek el az Újévet, erő-
vel, szerencsével, egészséggel, jobb móddal, mint most, békét, 
jókedvet adjon nektek az Isten, gyerekeitekkel, és népeitekkel 
együtt! Úgy adja az Isten, veletek együtt, gyerekeitekkel együtt, 
népeitekkel együtt! Éljetek sok évet és jól!”

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Iskolánk a tavalyi tanévben kapcsolódott a Tudásfórum 3 .3 elne-
vezésű programhoz . A program egy része az Együtt egymásért 
projekt volt, melynek célja a sajátos nevelési igényű és a beillesz-
kedési- tanulási és magatartászavaros tanulók integrálása az osz-
tályközösségbe és az iskolai közösségi életbe . A projekt feladata, 
hogy ezek a tanulók egyformán vegyenek részt az iskolai élet-
ben, osztálytársaikkal közösen töltsenek minél több időt, hogy a 
különböző gyermekek egymást is megismerjék . A többi osztály-
főnökkel elbeszélgetve közös tapasztalatként fogalmazhatom 
meg azt a tényt, hogy a tanulókat sikerült egymáshoz közelíte-
ni, egymással tapasztalatokat cseréltek ki . A program a tanulók 
számára hasznos volt és mindenképpen folytatni fogjuk azt . A 
2015/16-os tanévben megvalósítandó programjaink: farsangkor 
közös iskoladíszítés, honismereti vetélkedő a tanulók számára, 
majd késő tavasszal egy sportdélután a szülők aktív bevonásával . 
Megköszönjük a szülők támogatását, mellyel segítettek a projekt 
megvalósításában, és a programok támogatásában .

Faané Wolfárd Beáta
•

A TÁMOP 3 .1 .4-C-14-0513 Innovatív iskolák fejlesztése 2 . ütem 
Garai nemzetiségi Általános Iskola című pályázaton iskolánk is 
részt vett . A pályázaton 10 millió forint összegű támogatást nyert 
el intézményünk, a benyújtott programok megvalósításhoz . 

A program célja: az informatikai, a közlekedési ismeretek fej-
lesztése, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának 
elősegítése, a környezeti nevelés, a környezettudatos magatar-
tás kialakítása tanórán kívüli tevékenységekkel, az egészséges 
életmódra nevelés, az egészségtudatos magatartás, az ezekhez 
szükséges szemléletformáló magatartás kialakítása tanórán kívü-
li tevékenységek kapcsán, a pedagógusok szakmai fejlődése, a 
pedagóguskultúra fejlődésének elősegítése a magasabb színvo-
nalú oktatás érdekében . A sokrétű, és szakmailag komplex célok 
elérésére tekintettel terveztük, és állítottuk össze programjain-
kat . 

A GARAI NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
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Tanulóink az alábbi programokon vettek részt: karapancsai túra, 
erdei iskola, Szegeden vadaspark látogatás, Pécsett Mecsextrém 
kalandpark látogatás, informatika szakkör mérnöki oktatással, 
lovaglás, íjászat Nagybaracskán, úszás a bajai uszodában, iskolai 
szintű közlekedési- és sportnap, valamint egy színvonalas záró 
rendezvény két színházi előadással . A programokhoz több, mint 
egymillió forint értékben sikerült sporteszközöket vásárolnunk 
iskolánk számára . A programokba igyekeztünk lehetőség szerint 
a szülőket, és a pedagógusokat is nagy számmal bevonni, hiszen 
a közös élményekkel erősödhet partneri kapcsolatunk az iskola, 
és a családok közt . 

Pedagógusaink 21-en vehettek részt különböző témájú, nap-
jaink iskolai életéhez, a legmodernebb elvárásokhoz igazodó, 
a modern technikát is használó pedagógus számára szervezett 
továbbképzésen . Néhány pedagógusunk több továbbképzésen 
is így részt tudott venni . A továbbképzések 30 akkreditált órát 
nyújtottak számukra . Egy továbbképzésnek (amely a digitális 
tábla használatát célozta meg) iskolánk volt a házigazdája . A pá-
lyázat beszámolója kapcsán egyszerű volt számmal leírni, hogy 
a pályázat indikátorai teljesültek, azonban a sok élményt, a kö-
zös programok örömét, a szülők, tanulók, pedagógusok közös 
munkáját, és közös élményeit nem lehet számszerűsíteni, hiszen 
a nagyszerűen sikerült programok önmagukért beszélnek, mind-
ezek tükrében . Köszönettel tartozunk a szülőknek, tanulóinknak, 
pedagógusainknak, és minden kedves Partnerünknek, akik a 
programok megvalósításban részt vettek, vagy bármivel is támo-
gattak bennünket abban!

Solt Csilla 

VERSENYEREDMÉNYEINK

Iskolánk tanulói a 2015-2016 . tanév első félévében is szép szám-
mal vettek részt tanulmányi versenyeken . 2015 . október 16-án a 
horvát nemzetiségi nyelvet tanuló diákok Bátyán horvát nemze-
tiségi nyelvű tanulmányi és ügyességi versenyen mérték össze 
tudásukat . Két csapattal indultak . 

Az I . csapat tagjai: 
Kettinger Boglárka, Rákos Patrik, Galó Doroti

A II . csapat tagjai: 
Kettinger Bettina, Tóth Dóra, Kettinger Viktória, Petres Zoé .

A MATEGYE Alapítvány az idei tanévre is kiírta a Bács-Kiskun Me-
gyei Matematikaversenyt . A verseny első fordulóját 2015 . októ-
ber 19-én írták a tanulók az iskolában .  A feladatok megoldására 
öt 3 . osztályos tanuló vállalkozott . 

A versenyző tanulók: Csontos Nóra, Galó Barbara, Koller Katalin, 
Miokovics Molli, Nyirati Zsolt

A FBH-KEOP a hulladékgazdálkozás témakörben meghirdetett 
rajzpályázatán Farkas Jázmin 1 . osztályos tanuló I . helyezett lett .

2015 . november 18-án megrendeztük az iskolai mesemondóver-
senyt, melynek a községi könyvtár biztosította a helyszínt . A szer-
vezésben segítséget nyújtott Zomborcsevics Jánosné, könyv-
táros . 26 tanuló készült magyar népmesével . A mesedélután jó 
hangulatban telt . Négy kategóriában zajlott a verseny .

I . kategória (1-2 . osztály)
Helyezettek: I . Szabó Ádám 2 . o
 II . Beréti Nóra Anett 1 . o .
 III . Faa Benedek Máté 1 . o .
 Különdíj: Császár Bálint 2 . o .

II . kategória (3-4 . osztály)
Helyezettek: I . Nyirati Zsolt 3 . o .
 II . Molnár Szabolcs Mátyás 4 o .
 III . Miokovics Molli 3 . o .
 Különdíj: Molnár Karolina Nina 4 . o .

III . kategória (5-6 . osztály)
Helyezett: I .  Takács Jázmin 5 . o .
 Különdíj: Antal Sára 5 . o .

IV . kategória (7-8 . osztály)
Helyezett: I . Bögehold Tamara 8 . o .

Az Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ gyermek-
könyvtára idén is megrendezte a városi és területi mesemondó 
versenyt . Ezen a mesemondó versenyen iskolánkat a kategóriák 
győztesei, Szabó Ádám, Nyirati Zsolt, Takács Jázmin és Bögehold 
Tamara képviselték .

Az Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ Kistérségi 
német versmondó versenyre hívta az alsó tagozatos gyerekeket 
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Nemzetiségi Központjá-
ba . A szavalóverseny november 27-én zajlott . Előtte november 
25–én az iskolában helyi versenyt tartottunk, melyet a Német 
Önkormányzat Gara támogatott . A tanulók két korcsoportban 
versenyeztek .

I . korcsoport (1-2 . osztály)
Az I . korcsoport győztesei: 

 Faa Benedek Máté 1 . o .
 Szabó Ádám 2 . o .

II . korcsoport (3- 4 . osztály)
A II . korcsoport győztesei:

 Miokovics Molli 3 . o .
 Molnár Szabolcs Mátyás 4 . o .

A korcsoportok győztes tanulói Baján a Kistérségi versenyen kép-
viselték iskolánkat .

A Baján megrendezett versmondó versenyen Szabó Ádám kü-
löndíjban részesült .

A bajai Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ a Bajai 
Horvát Önkormányzattal közösen hirdette meg a horvát nyelvű 
szavalóversenyt, melyet 2015 . december 9-én tartottak Baján a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Nemzetiségi Központjában . 
Iskolánkat Petres Zoé 8 . osztályos tanuló képviselte .  

A bajai Könyvtár horvát nyelvű rejtvénypályázatot hirdetett ál-
talános iskolások számára, melyen iskolánk valamennyi horvát 
nemzetiségi nyelvet tanuló diákja részt vett . Munkájukat aján-
dékkal jutalmazta a könyvtár . 

A Szent László ÁMK nyelvi munkaközössége idén is meghívta 
tanulóinkat az immáron hagyományosan megrendezésre kerülő 
„ABENTEUERLAND&ADVENTURA LAND” idegen nyelvi vetélke-
dőre . Iskolánk egy németes csapattal vett részt a december 10-
én megrendezett versenyen .

A Computerfans csapat tagjai: Faa Nándor, Lenner Klaudia, Pekli 
Bettina, Nádai Ramóna I . helyezést értek el a versenyen .

Gratulálunk a versenyző tanulóknak a szép teljesítményhez, az 
elért eredményekhez, a pedagógusoknak megköszönjük a felké-
szítő munkát, a kedves szülőknek köszönjük a támogatást . 
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HIRDETMÉNYEINK
A téli szünet 2015 . december 21-től 2015 . december 31-ig tart . 
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015 . december 18 . (péntek), 
a szünet utáni első tanítási nap 2016 . január 04 . (hétfő) .

Az első félév zárása 2016 . január 22 . 
A félévi értesítők kiosztása 2016 . január 29-ig történik .

Szülői értekezletek: 

 alsó tagozat 2016 . február 02 . kedd 17 óra
 felső tagozat 2016 . február 03 . szerda 17 óra

Szeretetteljes, meghitt karácsonyi ünnepeket és sikeres új évet kívá-
nunk a lap Olvasóinak!

Kubatovics Mátyásné

BESZÁMOLÓ A VÉRADÁSRÓL „BETESZDA” ALAPÍTVÁNY
A 2015-ös évben, ahogy minden eddigi évben is községünkben 
három alkalommal került megrendezésre a véradás . Minden alka-
lommal a faluban plakátokon és az interneten hirdettük meg az ese-
ményt, valamint a rendszeres véradók névre szóló meghívót kaptak . 

Elsőként 2015 . április 22-én volt a véradás, ezen a napon 28 fő, máso-
dik alkalommal 2015 . július 23-án szintén 28-an fő, harmadik alkalom-
mal, december 10-én 19 fő adott vért . Az utolsó alkalommal, ahogyan 
ez már szokássá vált az önkormányzat megvendégelte a véradókat 
egy vacsorával . Ekkor osztották ki a véradóállomás dolgozói az em-
léklapokat és egy- egy ajándékcsomagot a többszörös véradóknak .
Emléklapot kaptak:  Ádám László  186. véradásért
 Hilcz Péter  95. véradásért
 Szudoczki Balázs  65. véradásért
 Bajai Zoltán  30. véradásért
 Törőcsik Attiláné  20. véradásért
 Pallagi Tamás  20. véradásért
 Nagyné Hollósi Judit  10. véradásért
 Nagy Ferencné  10. véradásért
 Varga Ferenc  10. véradásért
 Kubatov Milán  10. véradásért
 Rebenszki Róbert  10. véradásért
 Varga Jánosné  10. véradásért

Mindenki tudja, hogy az emberi vér csak vérkészítményekkel pótol-
ható, azokat mesterségesen előállítani nem lehet, így nagyon fontos 
hogy minél több ember menjen el vért adni, hiszen bármelyikünknek 
szüksége lehet vérre egy esetleges műtét vagy baleset miatt .
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki a véradás-
ban segítséget nyújtott . 
Köszönet az Önkormányzatnak, a képviselőtestületnek, akik minden 
alkalommal helyet biztosítanak a véradás számára . Köszönet az anya-
gi támogatásért is, amiből a véradókat évente egyszer meg tudjuk 
vendégelni egy vacsorára .
Köszönet a véradóknak, akik nélkül nem valósulna meg ez az ese-
mény, akik sokszor szabadnapjaikat feláldozva jönnek el vért adni .
Köszönet a Magyar Vöröskereszt Baja Városi Szervezetének, akik min-
den évben háromszor eljönnek községünkbe .
Köszönet Dr . Fridrik Pál körzeti orvosnak és asszisztensnőjének, akik a 
véradáskor eljönnek a művelődési házba és a véradók egészségügyi 
ellátásában nyújtanak segítséget .
Köszönet a Bácsborsódi Őszi-Napfény Integrált Szociális Intézmény 
Garai Telephelyének, akik minden alakalommal ebédet biztosítanak 
a véradóállomás dolgozói számára .
Köszönet a Garai Sütő Kft-nek, akik a reggelit biztosítják a véradással 
dolgozó emberek számára .
Köszönet Faragóné Zegnál Szmiljanának és Faragó Pálnak, akik a vé-
radást szintén meghirdetik és az eseményről készített fényképeket 
közzéteszik honlapjukon .  
Minden kedves véradónak békés, boldog karácsonyt kívánunk: 

a Szervezők

Tisztelt Garai Lakosok! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy hosszú idő után sikerült a Garai Nem-
zetiségi Általános Iskola számára megújítanunk egy alapítványt, 
mely a község hátrányos helyzetű gyermekei számára szeretne 
segítséget nyújtani a jövőben .

Az alapítványt korábban egy német házaspár hozta létre, de mű-
ködése nem volt hosszú idejű, így az eredeti alapítóktól a jogokat 
át kellett vennünk, és új kuratóriumot választottunk . Az alapít-
vány neve megmaradt, Beteszda” segítségnyújtás szükségben . 
Az újrainduláshoz hosszú jogi folyamatokat kellett végigvinni, 
amely sikeresen zárult, ez úton szeretnénk megköszönni, az isko-
lai SZMK anyagi támogatását .

Az alapítvány szeretne segítséget nyújtani a szükségben lévők-
nek . A pénzügyi forrásokat az adó egy százalékok, adományok, 
pályázati támogatások, valamint forrásfelhalmozást szolgáló ren-
dezvények szervezésével szeretnénk megteremteni . Háromtagú 
kuratórium foglalkozik az alapítvány működtetésével .

Az alapítvány kuratóriumának elnöke Szücs Jánosné, tagjai Hir-
schléger Zsuzsanna és Putterer Antal . Az alapítvány munkájában, 
felügyeletében részt vesz Faané Wolfárd Beáta . 

Terveink között szerepel, hogy tavasszal egy kulturális délután 
megszervezésével gyűjtsünk támogatókat az alapítványunk jö-
vőbeni működéséhez .

Szeretnénk, ha a 2016-os évben adójuk egy százalékával meg-
tisztelnék az alapítványt . 

Adószámunk: 18356430-1-03 . 
Bankszámlaszámunk: 51100067-10031353

A befolyt összeget a fent említett célokra kívánjuk fordítani, 
melyhez számítunk az Önök segítségére!  Köszönettel: 

a Kuratórium tagjai
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