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89.
szám

Békés Boldog Karácsonyt
és eredményekben gazdag
Új esztendot kívánnak:

Gara Községi Önkormányzat
képviseloi és dolgozói!

Kedves Garai Polgárok!

Október 13-án lezajlottak a helyhatósági és nemzetiségi vá-
lasztások. Községünkben a szavazási részvétel alul maradt 
az országos átlagtól. Köszönetet mondok mindenkinek, aki 
élt a demokrácia adta jogával és részt vett a választáson! Kö-
szönöm a bizalmat képviselő társaim és a magam nevében 
is, hogy folytathatjuk a község, a közösség szolgálatát.

A kampányban sajnos elhangzottak olyan dolgok is, melyek 
nem fedik a valóságot. Gondolok itt a sportparkra vagy az or-
vosi rendelőre. A sportparknál nyilatkozni kellett arról, hogy 
kívánunk-e élni ezzel a lehetőséggel. Nyilván nem mondtam 
nemet. Önerőt nem igényelt, és az a tapasztalat, hogy nap 
mint nap használják az eszközöket, nem csak a gyerekek, de 
egyéb korosztály is. Az orvosi rendelő energetikai felújítá-
sa kapcsán is elhangzott pl.: „Mi kerül ezen ennyibe?” A vá-
lasz egyszerű, ilyen árak vannak az építőiparban. 2017-ben 
15 millió forintból 920 méter járdát építtettünk, 2019-ben 
ugyanennyi pénzből 470 métert. Az építőanyagárakon az 

önkormányzat nem tud változtatni, nem tudja azt befolyá-
solni. „Még a régi bútorokat sem cserélték le!” Az orvosi ren-
delőnél energetikai korszerűsítés történt, hogy a vállalkozó 
háziorvosnak télen kisebb legyen a fűtési költsége, nyáron 
pedig a betegek hűvös helyiségben várakozzanak. A pá-
lyázat benyújtásánál tehát azok a szempontok domináltak, 
hogy a betegeink kényelmét szolgáljuk, és a vállalkozó or-
vos pénzügyi terheit csökkentsük! Az elnyert támogatásban 
nem csak az épület energetikai korszerűsítése volt benne, 
hanem akadálymentesítés, az udvar térkövezése, gépkocsi 
beállók kialakítása és napelem rendszer kiépítése. Ezen felül 
eszközök beszerzése is az orvosi- és a védőnői rendelőkbe.

A pályázati mechanizmusok úgy működnek, hogy az elnyert 
támogatási összeget arra kell fordítani, amire a pályázati ki-
írást szólt, nem lehet tetszőlegesen valami másra. Így pl. az 
orvosi rendelő energetikai felújítására nyert összeget nem 
lehetett bútorzatra vagy akár közút javítására költeni. 
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Jelenleg folyamatban lévő pályázataink:

• Művelődési ház energetikai korszerűsítése, melynek so-
rán külső hőszigetelést kap az épület, illetve olyan fűtési 
rendszert, mely a geotermikus és a fotovoltaikus ener-
giákat hasznosítja, így a fosszilis energiaforrást használó 
kazánok már csak rásegítőként fognak szerepet kapni 
a téli időszakban. Szükség esetén ezzel a rendszerrel a 
nagyterem hűtését is biztosítani tudjuk a nyári hónapok-
ban. Sajnos, a világítás korszerűsítése nem kivitelezhető 
e pályázat keretében, pedig az is része az energetikának. 
Ezt már többször is jeleztük az irányító hatóságoknak, de 
eddig nem történt módosítás.  

• Szintén a művelődési ház udvarára nyertünk pályázatot, 
melynek keretében térkő burkolat készül az utcai járda és 
a hátsó aszfaltburkolat között. A parkoló részhez gyep-
rács burkolat kerül, és kültéri padok lesznek telepítve a 
megmaradt füves területre.

• Pályázatot nyertünk a temetőkerítés felújítására, melynek 
keretében a jelenlegi kerítés elbontjuk és helyébe új ke-
rítés épül. A főbejáratnál a jól megépített, időtálló, felújí-
tott boltívek megmaradnak, nem kerülnek elbontásra.  

A Magyar Falu Program keretében több pályázat is be-
nyújtásra került: 

• A Katolikus Egyház adott be pályázatot urnafal építésé-
re, melyet pozitívan bíráltak el. Így végre ez is megvaló-
sulhat, hiszen egyre nagyobb igény van a hamvasztásos 
temetésekre. 

• Egészségügyi intézmények eszközfejlesztésére nyertünk 
2 024 311 Ft-ot, melyből az orvosi rendelőbe műszereket, 
a védőnői rendelőbe bútorzatot és vizsgáló eszközöket 
vásárolunk. Ezzel a pályázattal kiegészítve az orvosi- és 
védőnői rendelő műszerezettsége és eszköz modernizá-
lása szinte teljes körűen megvalósul. Következő körben 

(remélhetőleg lesz) a fogorvosi rendelőre fogunk pályázni.

• Belterületi utak karbantartására eszközfejlesztési támo-
gatást nyertünk, melyből egy 50 LE teljesítményű erőgé-
pet, pótkocsit, padkakaszát, fűnyíró adaptert, tolólapot és 
egy ágaprító gépet vásárolhatunk. A támogatás összege: 
14 476 486 Ft. Mivel a közmunkások létszáma évről évre 
csökken, ezért célszerű volt beadni ezt a pályázatot főleg 
annak tükrében, hogy a kerékpárút karbantartása is a mi 
feladatunk lesz a jövőben.

• Óvodafejlesztésre is nyújtottunk be támogatási kérelmet, 
melyre nyertünk 6 502 165 Ft-ot. Ennek keretében az óvo-
dában is megvalósul az akadálymentesítés a közlekedő 
folyosó és a foglalkoztatótermek között, illetve a lábazati 
részeken vakolatcsere (lélegző vakolat kerül rá) és teljes 
festés lesz.

Azt még nem tudhatjuk, hogy a következő Európai Uniós 
költségvetési ciklusban milyen pályázati lehetőségeink lesz-
nek, de a hazai forrásokra a jövőben is pályázunk. A Magyar 
Falu Program keretében remélhetőleg lesz lehetőségünk 
az utak, járdák felújítására pályázni.  A következő öt évben 
törekedni fogok arra, hogy a közlekedési infrastruktúránkat 
javítsuk. Szeretném elérni, hogy komplett aszfalt burkolat 
kerüljön a felújítandó útjainkra. Sajnos, a maximális összeg 
melyre pályázni lehet, 30 millió forint pályázatonként. Ez az 
összeg nem elegendő egy utca felújítására, így ezt is csak 
szakaszosan, évek alatt lehet majd megvalósítani.

November 7-én újra itt járt a Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat mobil tüdőszűrő állomása, kiegészítve a Bácskaiak Egy-
másért Egyesület önkénteseivel, illetve ingyenes szemészeti 
vizsgálattal. Gara község 110 000-Ft-tal járult ehhez hozzá, 
melyért cserébe a tüdőszűréssel együtt 14 féle vizsgálatot 
biztosítottak ingyenesen a lakosság részére. Nem kellett a 
vizsgálatokért Bajára utazni, helyben, több szűrővizsgálaton 
részt vehetett az, aki élt a lehetőséggel. Ezért bátorkodtam 
úgy dönteni, hogy az Önkormányzat vállalja a fenti költsé-
get, mert fontosnak tartom a megelőzést, a szűréseken való 
részvételt, a betegség időben történő felismerését és keze-
lését. Sajnos, míg két évvel ezelőtt 98 garai lakos vett részt 
a vizsgálatokon, idén csak 54 fő. Ugyanezen a napon tartot-
ták a véradást is, melyen szintén egyre kevesebben jelennek 
meg, pedig nagy szükség lenne országunkban a vérre és a 
vérkészítményekre. Ha valamire, akkor erre tényleg illik a 
mondás, hogy jobb adni, mint kapni. Olyan jó érzés, amikor 
az sms-t olvasom: „Köszönjük, hogy véradásával hozzájárult 
egy beteg gyógyulásához! Az Ön által adott vért a mai napon 
szállították ki a kórházba”. A véradónak 10 percébe került, de 
valakinek talán az életét menti meg. 

December karácsony hava, amikor oly sok szó esik a szere-
tetről, a békességről, az adakozásról. Rajtunk áll, hogy a sza-
vak csak szavak maradnak, vagy tettekké válnak. Hogy a sze-
retetet és békességet megéljük, vagy csak beszélünk róluk, 
mint elvont fogalmakról. Az adakozás csak az ajándékozás-
ban merül ki, vagy magunkból és időnkből is merünk adni 
rokonainknak, barátainknak, ismerőseinknek. Esetleg, egy 
idegennek is. Ne féljünk jót cselekedni embertársainkkal! 

Kívánok községünk minden lakójának békés, boldog ka-
rácsonyt és egészségben, sikerekben gazdag, boldog új 
esztendőt! 

Faa Béla
polgármester
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ÖSSZEFOGÁS

KÖSZÖNTŐ

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

Október 15. a nagy faültetési összefogás napja volt. Községünk-
ben Fábián Barbara, Kocsis Juli és Sántha Zsanett toboroztak 
Facebookon, hogy minél többen csatlakozzanak az akcióhoz. 
Mivel 15-e hétköznapra esett és így kevesen tudtak volna részt 
venni az akcióban, ezért 19-én, szombaton tartották meg. So-
kan ajánlottak fel facsemetéket, suhángokat, melyeket az igen 
szépszámmal megjelent önkéntes természetvédők és faültetők, 
felnőttek és gyerekek a sportpálya környékén helyeztek el. 76 
darab facsemete gazdagítja községünket, melyek összefogás-
ból, felajánlásokból, társadalmi munkában lettek elültetve. És 
hogy a téli időben a nyuszifogaktól megóvjuk őket, ezért az Ön-
kormányzat védőhálóval, szakszerűen körbe tekertette a törzse-
ket Jakab András közreműködésével.
A falu lakossága nevében köszönetet mondok a szervezőknek, a 
faültetőknek és mindenkinek, aki hozzá járult ahhoz, hogy ezek 
a fák elültetésre kerülhettek!

Faa Béla 
polgármester

Községünk lakói közül ismét egy szépkorú hölgyet 
köszönthettünk abból az alkalomból, hogy betöltötte 
90. életévét. Bíró Gáspárné, Etelka nénit családja köré-
ben köszöntöttük.
Az önkormányzat nevében egy szerény ajándékko-
sarat nyújtottam át Neki, az Orbán Viktor miniszterel-
nök úr által aláírt emléklapot pedig, Hódosné dr. Süke 
Amália jegyző asszony adta át részére. 

Isten éltesse Őt erőben, egészségben!
Faa Béla 

polgármester 

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 művelődési ház udvarában két darab kandeláber került 

felállításra, 

• papírgyűjtéskor elszállításra kerültek a korábban leselej-
tezett, használhatatlan könyvek,

• a Köztársaság utca és a Kossuth Lajos utcai keresztező-
désnél, valamint a Petőfi utca és Páncsics utcai keresz-
teződésnél a fákat megmetszettük a jobb átláthatóság 
érdekében, 

• társadalmi munka keretében Putterer Antal, Kertész Do-
nát és jómagam a Sport presszó és az ÁFÉSZ bolt közötti 
útszakaszon árokmélyítést végeztünk, az útpadkát zúzott 
kővel borítottuk. 

• 150 db új szék, valamint 30 db új asztal érkezett a műve-
lődési házba az EFOP pályázat keretében,  

• a „falu karácsonyfáját” Regős Tamás ajánlotta fel az idén, 
a fa kivágásában és felállításában Varga József és Putterer 
Antal segített. 

Kertész Ferenc 
elnök

76 
facsemete
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Az elmúlt időszakban újra alakult a testületünk.

Szeretnénk megköszönni minden garai lakosnak, aki re-
gisztrált a horvát nemzetiségi választói névjegyzékbe, részt 
vett az önkormányzati választásokon, és szavazatával támo-
gatta a garai, a megyei és az országos horvát nemzetiségi 
önkormányzat képviselőit. Gratulálunk, és sikeres munkát 
kívánunk Faa Béla polgármester úrnak, a községi képvise-
lő-testület tagjainak, a Garai Német és a Roma nemzetiségi 
önkormányzatnak is.

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara képviselői ebben 
a ciklusban: Kubatov Márton (elnök), Csernikné Vuity Emília 
(elnökhelyettes), Kurta Angéla, Bajai Zoltán és Koller Sándor. 
Megalakult a megyei és az országos horvát önkormányzat 
is. Garáról Bende Erhard a megyei, Kubatov Márton az or-
szágos horvát önkormányzat tagja lett. A megyei horvát 
önkormányzat elnöke újra a garai származású Sibalin József, 
az országos elnök Gugán János, elnökhelyettes Markovics 
Józsefné (Sokacz Angéla).

2019. szeptember 28-án közreműködtünk a községi szüreti 
felvonuláson, amely az idei évben is nagyon jó hangulatban 
telt. A jegyző és a jegyzőné szerepét bunyevác népviselet-
ben Szász Endre és Kurta Angéla töltötték be.

2019. október 19-én a Garai Ifjúsági Tánccsoporttal és a 
Bácska Tamburazenekarral a vajdasági Zomborban, a Vladi-
mir Nazor Horvát Kultúrközpontban vendégszerepeltünk. 
Táncosaink bunyevác koreográfiát adtak elő a színes folklór-
műsorban, amelyben magyar, szerb és horvát fellépéseket is 
láthattunk a vajdasági Szilágyi, Kerény, Zombor és Szabadka 
előadásában. A szép, napos októberi szombaton a táncosok 
a fellépést összekötötték egy kirándulással Zombor belvá-
rosában. Mivel a fellépéstől nem messze van Radoslav Trip-
kovity regőcei barátunk vinotékája, így borkóstolót is szer-
veztünk. Kiváló borokat, pezsgőt és konyakot kóstoltunk, 
amelyek mind Radoslav saját termékei, a Garával szomszé-
dos regőcei szőlőbirtokairól. 2018. évi „Vrt Riggio” rozé bo-
rával aranyérmet és „Crveni Bermet” nevű aromatizált vörös 
borával ezüstérmet szerzett a Bécsi AWC Nemzetközi Bor-
versenyen.

Ugyanezen a 
napon a garaiak 
még egy rendez-
vényen vettek 
részt. Kettinger 
Viktória fellépett 
a Microfon nevű 
országos horvát 

A HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
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dalversenyen a Vas megyei Szentpéterfán. Az „Uciteljice” ifjú 
hölgy-együttes „Dunav” című dalát adta elő. Ezúton is gratu-
lálunk neki és reméljük, hogy lesz folytatás.

2019. november 2-án, Halottak Napján a német önkormány-
zattal és a székelykörrel együtt megkoszorúztuk a garai vi-
lágháborús hősök emlékművét.

2019. november 16-án rendezték meg az Országos Horvát 
Napot, amelynek helyszíne ezúttal Baja volt. A szentmisét 
Tomo Vuksic, bosznia-hercegovinai püspök celebrálta, a 
kultúrműsort a bácskai tánccsoportok és zenekarok együtt 
állították össze. Garáról 6 – 6 táncos szerepelt az ifjúsági és 
a hagyományőrző tánccsoportból, valamint a Bácska Tam-
burazenekar. Kiválóan sikerült az 50 perces műsor-össze-
állítás, amelyben a bácskai bunyevác-sokác-rác hagyomá-
nyokat mutatták be Gara, Baja, Csávoly, Hercegszántó és 
Dusnok csoportjai a Prélótól a sokác királynéjáráson, a rác la-
kodalmason át a bunyevác Matericéig. A műsor előtt ünnepi 
beszédeket hallhattunk. A rendezvényt többek között meg-

tisztelte Gordan Grlic-Radman, horvát külügyminiszter (aki 
2017-ben még budapesti horvát nagykövetként a garai fa-
lunapra is ellátogatott), Jakab István, a magyar országgyűlés 
alelnöke és Soltész Miklós, egyházi, nemzetiségi és civil kap-
csolatokért felelős államtitkár. A garai horvát önkormányzat 
előterjesztése alapján Sörösné Murinyi Milica a „horvát ifjú-
ságért” című kitüntetést kapott. A nyugállományba vonult 
Hepp Mihály, Gara szülöttje, életmű díjat kapott.

2019. november 18-án délutáni foglalkozást, előadást szer-
veztünk a Garai Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak az 
ősi bunyevác hangszer, a tambura történetéről. Az előadó 
Krékity István, nyugalmazott ének-zene tanár volt.

2019. november 25-én megtartottuk nemzetiségi önkor-
mányzatunk éves közmeghallgatását, amelyen a Garai Nem-
zetiségi Általános Iskola tanulói is részt vettek, hogy megis-
merjék a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységét.

2019. november 30-án a Bácska Tamburazenekar ne-
gyedórás koncerttel fellépett a Dusnoki Tamburafesztiválon. 
Ugyanezen a napon jártunk a Kecskeméti Horvát Napon is.

2020. február 1-jén szervezzük a garai Bunyevác Prélót, 
2020. február 29-én a Musko Prélót, amelyekre mindenkit 
szeretettel várunk. A Kakasbálat a szökőnapon tartjuk, ezért 
minden férfi erre az egy estére megszökhet otthonról!

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

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara
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A NÉMET ÖNKORMÁNYZAT GARA HÍREI

Október 18. Baja MNÁMK

Ezen a napon került átadásra az „Ulmi dereglye” (szó szerin-
ti fordításban az „Ulmi doboz”), mely a magyarországi né-
metek országos betelepülési emlékműve. Ha a piactérnél 
tovább haladva elmegyünk a Kígyó patikáig, vele szemben 
az MNÁMK főbejáratánál láthatjuk az eredeti nagyságban 
megépített dereglyét, oldalán a „Hoffnung”, (remény) felirat-
tal. Miért ezt a nevet választották? Reményt jelentett a török-
dúlás utáni Magyarországnak a gazdasági élet beindulására. 
A termőföldek el voltak gazosodva, a mezőgazdasági eszkö-
zök, a technika fejletlen volt. Sok német zsoldos katona szol-
gált a törökök elleni harcban. A földesurak kedvezményeket 
biztosítottak nekik, hogy itt telepedjenek le, gazdálkodja-
nak. Feleséget is hozhattak otthonról maguknak. Jöttek az 
úgynevezett „menyasszonyi hajók.” Majd a magyarok tobor-
zó utakat tettek Németországba, hívták a gazdálkodni vá-
gyó embereket Magyarországra. Ott ugyanis akkoriban ko-
moly gazdasági válság volt, sokan nem találtak boldogulást. 
Az akkori törvények szerint a legidősebb fiú örökölte a bir-
tokot, köteles volt az idős szülőket eltartani. A többi testvér 
béresnek állt, amiből nehéz volt megélni, vagy elszegődött 
zsoldos katonának. A toborzás eredményes volt, egyre több 
hajó érkezett, hozva a kemény munkára kész, gazdálkodni 
vágyó embereket, akik rendelkeztek az adott feltételekkel, 
mert egy meghatározott összeggel kellett rendelkezniük, és 
családosnak kellett lenniük. Ekkor rengeteg „villámházasság” 
köttetett. A betelepedés nem csak a magyaroknak jelentette 
a reményt, hanem nekik is arra, hogy itt boldogulni tudnak, 

nyugodt életre, hazára találnak. Ez a remény olyan erős volt, 
hogy ezeket a dereglyéket csak egy útra építették meg, a 
visszaút lehetetlen volt velük. Itt szétszedték őket, kezdet-
leges kalyibákat (lakásokat) készítettek.  Ezért csúfolták az 
ulmiak hajóikat ulmi doboznak. A földek termővé alakítása 
közben téglákat is készítettek, rövidesen házakat építettek. 
Persze nem ment minden gond nélkül, mint a mesében. A 
császártöltési német tájház falának emléktábláján áll a fel-
irat: „Für die erste Generation der Tod, für die zweite, die Not, 
nur für die dritte das Brot.” Az első generációnak a halál, a 
másodiknak a szükség, csak a harmadiknak jutott a kenyér. 
(A lerombolt országban tomboltak a járványok, mindenna-
pos volt a halál.) 

Az ünnepség keretében Dr. Fürjes Zoltán államtitkár arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a múlt felidézését jelentősen 
megkönnyíti a tárgyi emlék. Hajóval jöttek az elődök, vissza-
út nem volt, mert biztosak voltak benne, hogy új hazára ta-
lálnak.  Így is történt! „Az élet mindig utat talál.” Nyirati Klára 
polgármester mondta: „Szimbólum az Ulmi dereglye, melyen 
egy precíz, dolgos, szorgalmas nép érkezett, s mi megtanul-
tuk tőlük mindezen jó tulajdonságokat. Szimbóluma annak 
a csodának, amit együtt véghez vihetünk uniós polgárként.”  
Englenderné Hock Ibolya az országos német önkormányzat 
elnőke családfáját bemutatva vezette le a magyarországi 
németek sorsát. „Ez a „Remény” nevű ulmi dereglye mutatja, 
hogy találtunk új hazát, de nem adjuk fel hagyományainkat. 
A dereglye köré tanösvény épül, mellyel egységet alkot. Gra-
tulálok az egyedülálló kezdeményezéshez!”
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Az ötlet és a megvalósítás a tanári karhoz kötődik. Az ötlet-
gazda Manz Alfréd, a projekt megvalósításán legtöbbet ő, 
valamint Ruff Terézia, Csorbai Péter és Emmert József dol-
goztak. A műsorban fellépett az iskola énekkara, népvise-
letbe öltözött tanulók időutazás keretében elevenítették fel 
a bevándorlás előzményeit, majd kivonultak a hajóhoz, ott 
folytatódott a szalag átvágásával, a hajó felszentelésével az 
átadási ünnepség.

November 3. Megemlékezés a málenkij robotra hurcolt 
kényszermunkásokról. 

Mint minden évben halottak napja utáni első vasárnap ke-
rül sor erre a megemlékezésre. Az első években még sokan 
éltek az érintettek közül, és mindig megindító volt könnyes 
szemeiket nézni a műsor alatt. Ma már gyermekeik és uno-
káik jönnek a megemlékezésre. A műsort mindig az MNÁMK 
tanárai állítják össze, és a tanulók készülnek fel a szereplésre. 
Az idei évben a garaiakkal kapcsolatos volt az összeállítás. 
Faa Nándor az MNÁMK 12. osztályos tanulója emlékezett az 
öreg dédipapával történtekre. A verseket, imákat, a dalok 
egy részét is a Gara története című könyvből válogatták. Az 
összeállítás Tóth Zsolt középiskolás korában írt dolgozatá-
nak idézetével zárult. A Szent László ÁMK óvónőinek kórusa 

énekelt. Az emléktábla koszorúzása után a belvárosi temp-
lomban Schindler Mátyás atya mondott misét az áldozato-
kért. 

November 10. Német Nemzetiségi Nap

„De jó, hogy ma nem esik az eső!” – mondtuk reggel a há-
romnapos zuhogás után. Mennyivel könnyebb így minden 
előkészület! A vendégek időre megérkeztek, a német mise 
után megtelt a Kultúrház nagyterme, ahol a himnuszok, az 
üdvölés és a hagyományoknak megfelelő ima után a szor-
gos segítők máris tálalták az ízletes ebédet. Sok kéz hamar 
kész, fiataljaink összefogásával, mindenki gyorsan megkap-
ta az ebédet. Közben és utána is üdvözölték egymást a gara-
iak és a vidékről érkező garaiak, akik egykor együtt jártak a 

mi iskolánkba, együtt jártak szórakozni, dolgozni, de családi 
okok miatt ma más településeken élnek. Jó látni a találko-
zás örömét az arcokon, az emberek vidámságát. A délutáni 
műsorban felléptek iskolásaink, a Vaskúti Németek Kultu-
rális Egyesületének énekkara, valamint a Nemesnádudvari 
Hagyományőrző Tánccsoport, akik óriási siker arattak. Hihe-
tetlen kitartással táncoltak hosszú ideig a már nem egészen 
fiatal táncosok. Köszönetet mondunk minden segítőnek, 
akik gondoskodtak arról, hogy minden pergőn haladjon, a 
szakácsainknak az igazán finom falatokért, a szereplőknek, 
valamint felkészítőiknek.
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Megint egy gyönyörű napra emlékezhetünk. Lebonyolítá-
sára a NEMZ-KUL pályázati kategóriában a Bethlen Gábor 
Alapkezelőtől anyagi támogatást kaptunk. amit mindannyi-
an nagyon köszönünk, mert ezek a napok örökké emlékeze-
tesek maradnak a résztvevőknek.

November 17. Az idei évben Császártöltésen került meg-
rendezésre a hagyományos megyei kulturális est. Kiemel-
kedő nemzetiségi tevékenységéért Hómann Antalné tanár-
nő kapta az aranygyűrű kitüntetést. Garaiak is sokan részt 
vettek az eseményen, mely szintén szép emlékeket őrző 
esemény volt, egy színes kultúrműsort láthattunk két fúvó-
szenekar, kórusok, tánccsoportok, népi gyermekjátékok be-
mutatásával. 

A Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásának köszönhetően 
most év vége felé három színdarabot láthattunk Szekszár-
don a Német Színházban. November 6-án a „Velence hó-
ban” című darabot a nagyobb tanulókkal. November 19-én 
egy felnőtt csoporttal néztük meg az igen szórakoztató „A 
nyolc nő” című krimikomédiát. December 4-én az alsós ta-
nulókkal egy új mesejátékot láthattunk (A rettenetes ötös), 
amit a kicsik is nagyon élveztek. A színészek játéka magával 
ragadta a kicsiket, élvezettel nézték végig. „Bárcsak tovább 
tartott volna!” kívánták a gyerekek. A színpad, a darab, a 
szépen felújított színház vonzerővel bír, nagy hatással van 
a gyerekekre. A színészek is alkalmazkodnak kis nézőikhez, 
úgy keltik életre a mesét, hogy látszik, ők is élvezik, hogy fel 
tudják kelteni a gyerekek érdeklődését. Köszönjük a támo-
gatást a gyerekek, pedagógusok, szülők és az önkormány-
zatunk nevében is.

Az őszi időszakban az általános iskolás tanulók is több né-
met nemzetiségi programon vehettek részt. Október 21-én 
Emmert József tartott német népi hangszerbemutatót, ok-
tóber 22-én és december 5-én nemzetiségi táncház volt. 
November 18-án népismeret óra keretében emlékezett 
meg a diákok egy csoportja a szovjet kényszermunkára el-
hurcolt németekről. Az emlékműnél mécseseket gyújtottak 
és beszélgettek a szomorú eseményekről. 

Az előzetes házi verseny után november 25-én a továbbju-
tó diákok részt vehettek a Baja Marketing Kft. és a Bajai Né-
met Önkormányzat által megrendezett szavalóversenyen. 
Tóth Zsigmond 2. osztályos tanuló kategóriájában második 
helyezést ért el.
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Elérkezett az év utolsó hónapja. December van. Nagyon ko-
rán sötétedik. Advent az elcsendesedés, a várakozás ideje. 
Tele élményekkel. ünnepekkel. A meghittség, a szeretet ün-
nepe otthon van. 

December 7-én mi gyújtottuk a második adventi gyertyát 
a templomkertben az adventi koszorún. A gyerekek öröm-
mel készültek erre a napra. Köszönjük, hogy sokan eljöttek. 
Ezek a kis mozzanatok, a díszítés, a kivilágítás, a Mikulás ház, 
a játszóház fokozzák az ünnepi hangulatot, várjuk a követ-
kező szombatot, és egykettőre karácsony van. Milyen jó, 
hogy van egy falusi közösség, akik tesznek ezért, hogy han-
gulatossá tegyék minden ember számára a várakozást. Ezért 
nem várnak, és nem kapnak ellenszolgáltatást, jó szívvel te-
szik. Hálásan köszönjük a szívmelegítő teát, forralt bort, zsí-
roskenyeret, a dekorálást, a játszóház vezetését.

December 8. Ezen a napon két lélekemelő eseményen vet-
tünk részt. Délelőtt szentelték fel a templomban a felújított 
orgonát. Templomunk ez alkalommal megtelt, mint egykor 
régen minden vasárnap. A szertartást dr. Bábel Balázs érsek 
atya vezette le. A mise kezdetén került sor a szentelési ce-
remóniára. Prédikációjában az orgonazene egyedi, jelen-
tős szerepéről beszélt. Idézte a német zeneszerző Johann 
Sebastian Bach gondolatait, aki az orgonát a hangszerek 
királynőjének nevezte. Bach a protestáns egyházi zene leg-
jelentősebb képviselője volt, 15 éves korában találkozott 

először az orgonával. Fő művei az orgonára írt darabok. Az 
orgonazene hat az emberek lelkére, békét, megnyugvást su-
gároz, ellentétben a mindent túlharsogó, átmeneti feldobó-
dást eredményező zenével. A közelgő karácsonyra való lelki 
felkészülés fontosságával zárult a szentbeszéd.

Délután a Bácska Kulturális Egyesület vendégei voltunk 
Baján a Malom egyik különtermében, ahol Mikulásváró ad-
venti összejövetelt rendeztek. Szülők, nagyszülők, gyerekek 
gyűltek össze, a Mikulást várva, aki fél négy tájban meg is ér-
kezett. Mindenkit üdvözölt, majd kapcsolatba lépett a gye-
rekekkel, akik német versekkel, dalokkal, hangszeres játék-
kal köszöntötték. Minden gyerek kapott Mikulás csomagot. 
A műsor után finom édes és sós sütemények közül lehetett 
válogatni, ízletes teával vagy fűszeres forralt borral fogyasz-
tani. A délután tovább kellemes beszélgetéssel folytatódott, 
majd Emmert József harmonika kíséretével énekeltünk né-
met adventi és karácsonyi dalokat. Ez a délután is a közel-
gő ünnepre hangolta a résztvevőket. Az egész környezet, a 
díszítés, a fűszeres illatok, a kedves régi dallamok meghitt, 
békés hangulatot teremtettek, mely minden jelenlévőt el-
árasztott. 

Elérkezett a 2019-es év vége. Visszaemlékezve az esemé-
nyekre az idén is sok ember segítette munkánkat. támogat-
ta elképzeléseinket. Köszönjük az Önkormányzat, a Hivatal 
minden dolgozójának precíz munkáját és támogatását, va-
lamint a község lakosságának támogató segítségét. 

A közelgő ünnephez minden garai lakosnak azt kívánjuk: 
„Ne a hóban, ne a csillagokban ne ünnepi foszlós kalácson, 
ne díszített fákon, hanem a szívetekben legyen karácsony.”
Múlik a nap, múlik az év, ami rossz volt, elmúlt rég.
Holnap egy új évre ébredsz, ehhez kívánunk nagyon sok szé-
pet! 

Minden garai lakosnak áldott karácsonyi ünnepeket és bol-
dog újévet kívánunk!

Unsere Herbstprogramme

Am 18. Oktober war im Bajaer UBZ die festliche Übergabe 
der „Ulmer Schachtel.” Diese Schachtel ist ein Landessymbol 
der Einwanderung der Deutschen nach Ungarn im 17. Jahr-
hundert. Der Name des Schiffes ist: „Hoffnung”. Die Einwan-
derer hofften eine neue Heimat zu finden, ein sicheres Le-
ben, das sie damals in der Wirtschaftkrise von Deutschland 
nicht fanden. Die Ungaren hofften an den Aufbau der Land-
wirtschaft im während der Türkenherrschaft total verwüste-
tem Lande. Dies gelang auch, aber nicht ohne Beschwerden. 
Die erste Generation erlebte den Tod, (durch Säuchen), die 
zweite die Not, nur die dritte das Brot. Begrüßungsreden 
sprachen Staaatssekretär Dr. Zoltán Fürjes, Bürgermeisterin 
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GARAI SZÉKELYKÖR EGYESÜLET HÍREI

A 2019-es évben is gazdag programokat kínált a Garai Szé-
kelykör Egyesület a tagjai és az érdeklődők számára. Örülünk 
és köszönjük, hogy rendezvényeinkre sokan ellátogattak, 
támogattak minket munkánkban. Az éves programokat, az 
egyesület által támogatott művészeti csoportok – gyermek 
és ifjúsági tánccsoport, asszonykórus – fellépéseit felsorolás-
szerűen említeném.

Január 5. Hagyományos bukovinai székely disznóvágás 
Bonyhádon.

Január 6. Megemlékezés a Madéfalvi veszedelem 255. év-
fordulójáról és Közgyűlés Bonyhádon, szentmise Kismá-
nyokon. Ugyanezen a napon az asszonykórus a Gara Épített 
Öröksége Megőrzéséért Alapítvány rendezvényén vett részt.

Január 7. Megemlékezés a Madéfalvi veszedelem 255. év-
fordulójáról a garai székelykapunál.

Január 16. Éves egyesületi taggyűlés.

Február 9. Székelybál Garán.

Klara Nyirati, Direktorin des UBZ-s Terézia Szauter und Ibolya 
Englender Hock, Vorsitzende der Landesselbstverwaltung 
der Ungardeutschen. Die Durchführer des Projekts Waren 
Alfred Manz, Josef Emmert, Theresia Ruff und Peter Csorbai.

Der Chor des UBZ-s sang zum Fest, die Schüler schilderten 
die Geschechnisse in einer Zeitreise, die beim Schiff endete, 
wo das Band durchschnitten und das Schiff gesegnet wurde. 
Ums Schiff wird ein Lehrpfad entstehen, wodurch die Schü-
ler die Geschichte der Einwanderung näher kennenlernen.

Am 3. November wurde die Gedenkfeier zur Ehre der nach 
Russland verschleppten Zwangsarbeiter veranstaltet. In den 
ersten Jahren waren noch viele Garaer Zwangsarbeiter da-
bei, sie sind damals bei der Gedenktafel fotografiert worden. 
Heute kommen ihre Kinder, Enkeln und Urenkeln zur Kranz-
niederlegung, und Gedenkmesse. 

Am 10. November feierten wir den deutschen Nationalitä-
tentag in Gara. Nach dem dreitägigen Regen freuten wir uns 
in der Frühe: Dank sei Gott, es regnet nicht! Die Gäste sind 
in großer Zahl eingetroffen. Nach der Messe kam es zum 
Mittagessen im Kulturhaus. Am Nachmittag sahen wir ein 
Kulturprogramm, wo die Schulkinder, der Chor des Vereins 
der Waschkuter Deutschen und die Tanzgruppe von Nadwar 
auftraten. Wir danken allen Mitwirkenden, die für einen un-
vergesslichen, erlebnisvollen Tag sorgten.

Dieses Jahr wurde der Kommitats-Kulturabend in Tschasar-
tet gefeiert. Lehrerin Frau Homann bekam die Auszeich-
nung. Hier konnten wir auch ein ausergewöhnlich schönes 
Kulturprogramm genießen, mit zwei Blaskapellen, Tanz-
gruppen und Chören. 

Wir haben im November und im Dezember drei Theaterstü-
cke in der DBU in Szekszárd besucht. „Venedig im Schnee”, 

„Die acht Frauen” und mit den Kindern das Märchenstück: 
„Die fürchterlichen Fünf”.

Am 7. Dezember zündete die Deutsche Selbstverwaltung 
die zweite Adventskerze  im Kirchengarten an. Im Programm 
wirkten die Kindergarten- und Schulkinder mit. De Festrede 
hielt Andrea Horváth.

Am nächsten Tag hatten wir zwei Erlebnisse. Am Vormittag 
wurde in der katholischen Kirche die neu reparierte Orgel 
eingeweiht. Die Messe wurde vom Bischof Dr. Bábel Balázs 
zelebriert.

Am Nachmittag waren wir Gäste des Kulturvereins Batsch-
ka in Baja. Eltern, Großeltern mit ihren Kindern warteten 
auf den Nikolaus, der bald erschien. Die Kinder sangen und 
rezitierten, bekamen von ihm zur Belohnung Süßigkeiten. 
Nachher naschten wir Kuchen, mit Tee und Glühwein. Es 
wurden Advents- und Weihnachtslieder gesungen.

Ja, bald ist das besinnliche Weihnachtsfest da, das Jahr geht 
zu Ende.

„Wenn Kerzenschein in Weihnachtswelt 

zur Freude reichlich aufgestellt

mag dieser Gruß Behagen schenken

und Herz und Sinn auf Frohmut lenken.

Das neue Jahr soll recht gelingen,

Gesundheit, Glück, Erfolge bringen

und Frieden der ganz unverhüllt

”Verbundenheit mit Wärme füllt.” 

Wir wünschen allen Garaern ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein glückliches neues Jahr!

Német Önkormányzat Gara 
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Február 18-án Baján tárlatnyitón énekelt az asszonykórus.

Március 15-én a gyermektánccsoport bukovinai táncokkal 
lépett fel Nagybaracskán.

Február 23. Sárarany Zenekar lemezbemutató koncertje és 
táncháza a helyi művelődési házban.

Március 23. Sebestyén Ádám XXII. Bukovinai Székely Mese-
mondó Verseny Nagymányokon.

Április 21. Húsvéti bál Garán. Vendégünk volt a teveli 
Fuszulykavirág Néptáncegyüttes, székely táncokat mutattak 
be.

Április 27. XI. Székely Borverseny és Gasztronómiai bemu-
tató.

Május 12. Ember az Embertelenségben ingyenes táncszín-
házi előadás az erdélyi Bekecs Néptáncegyüttes előadásá-
ban a művelődési házban. 

Május 13. Legendák kertjében ingyenes táncjáték az erdélyi 
Bekecs Néptáncegyüttes előadásában a garai óvodások, is-
kolások és a gyermekotthon lakói számára.

Május 18. Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének 30. 
évfordulójának megünneplése.

Június 9-én a Garai Lovas- és Falunapon galuskát készítettek 
és főztek asszonyaink és férfi tagjaink. A gyermek, ifjúsági tán-
cosok és az asszonykórus közös koreográfiával lépett fel. 

Június 22. Bonyhádon rendezték meg a hagyományőrző 
együttesek minősítését, a Muharay Elemér Népművészeti 
Szövetség szervezésében. Egyesületünk „Ezüst” minősítést 
kapott.

Július 1-5. XIII. Garai Népművészeti Tábor. A néptánc és népi 
ének mellett ötféle hangszeren tanulhattak a gyerekek: har-
monika, tambura, furulya, hegedű és citera. 

Július 14-20. XXIX. Néprajzi Tábor Kismányokon. 

Július 27-30. Bukovinai Találkozások XXX. Nemzetközi Fol-
klórfesztivál romániai helyszíne, melyen Magyarországról a 
garai tánccsoport és az asszonykórus vett részt.

Augusztus 2-4. Bukovinai Találkozások XXX. Nemzetközi 
Folklórfesztivál Bonyhádon. Vasárnap Garán két külföldi cso-
port adott műsort: Dolinianka lengyel gyermekcsoport Uk-
rajnából és a Petőfi Sándor Magyar Egyesület Pancsováról. 

Augusztus 18-án Bátaszéken ifjúsági táncosaink és az asz-
szonykórus közös koreográfiával lépett fel.

Augusztus 24-én a Teveli falunapon és galuskafőző fesz-
tiválon ifjúsági táncosaink és az asszonykórus közös ko-
reográfiával lépett fel.

Augusztus 25. Székelyek Búcsúja Máriagyűdön.

Szeptember 29. Szüreti felvonulás Garán.

Szeptember 30-án Nemesnádudvaron az ifjúsági tánccso-
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port a szüreti felvonuláson bukovinai székely táncokkal vett 
részt.

Október 5. Bukovinai Székelyek Búcsúja Kismányokon.

Október 26-án az asszonykórus a rémi népdalkörök találko-
zóján vett részt. 

Október 25-én a bajaszentistváni iskolában lépett fel gyer-
mektánccsoportunk bukovinai székely táncokkal.

Október 26-án Szankon és Jászszentlászlón lépett fel ifjúsá-
gi tánccsoportunk bukovinai táncokkal.

November 23-án rendezték Bonyhádon az  I. Szóló Népda-
léneklési versenyt Nyisztor Bertalanné emlékére. Galó Doro-
ti „ezüst” minősítést ért el. 

November 30-án az Adventi gyertyagyújtáson a Csátaljai 
Népdalkör énekelt ünnepi dalcsokrot. Majd András-napi gu-
zsalyassal folytattuk az estét, vendégeink az Izményi Székely 
Népi Együttes volt. További fellépőink a gyermek és ifjúsági 

tánccsoport és az asszonykórus volt. A táncházban a Sergő 
zenekar húzta a jó muzsikát. 
Csobányolós csapatunk a betlehemes pásztorjátékkal a 
Zombor melletti Csonoplyára, valamint helyben készül fel-
lépésre.

Antal Zsolt

„MINDNYÁJAN DICSÉRJÜK AZ ÉGNEK URÁT,
HOGY MEGHAGYTA ÉRNI SZENT KARÁCSONY NAPJÁT!

DICSŐSÉG AZ ÉGEN, BÉKESSÉG A FÖLDÖN,
LEJÖTT AZ ÚR JÉZUS, HOGY KÖZÖTTÜNK ÉLJEN!

HOZZA HÁT ASZTALÁRA JÓ CUKROS PÁLINKÁJÁT,
MERT AZT KENDTEKNEK AZ ANGYALOK HOZTÁK!

A KALÁCSOT SE DUGJÁK AZ ÁGY ALÁ,
MERT AZ ÚR JÉZUS ÁLDÁSÁT ADTA RÁ!

ADJUNK HÁLÁT ISTENNEK, ISTEN ŐFELSÉGÉNEK,
HOGY MEGHAGYTA ÉRNI SZENT KARÁCSONY NAPJÁT!”
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A GARAI NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

A 2019-2020-as tanév első félévében 
iskolánkban megrendeztük a munka-
tervben az erre az időszakra beterve-
zett tanulmányi versenyeket és részt 
vettünk városi-területi, megyei verse-
nyeken.

A bajai Ady Endre Városi Könyvtár meg-
hívta 2019. szeptember 30-ra a horvát 
nemzetiségű gyerekeket egy vidám, nyel-
vi, irodalmi könyvtári foglalkozásra. A já-
tékot a Pálmonostori Városi Könyvtár és a 
Horvátországi Magyarok Központi Könyv-
tárának munkatársai vezették.

Intézményünket 6 tanuló képviselte.
Antal Tánya, Farkas Jázmin 5. osztály
Kettinger Boglárka, Szász Bálint 6. osztály
Ács Kármen, Galó Doroti 8. osztály

A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány a 
2019-2020-as tanévben kétfordulós megyei matematikaver-
senyt rendezett. A verseny I. fordulója 2019. október 14-én 
volt. A versenyre Faa Benedek Máté és Farkas Jázmin 5. osz-
tályos tanulók neveztek. Faa Benedek Máté bejutott a ver-
seny 2. fordulójára.

2019. október 17-én megrendeztük az iskolai mesemondó 
versenyt a községi könyvtárban. 16 tanuló készült magyar 
népmesével. A verseny három kategóriában zajlott.

I. kategória (1-2. osztály)
Helyezettek:  I.  Tóth Zsigmond 2. o
 II.  Márics Hanna 1. o.
 III.  Kiss Levente 2. o.

II. kategória (3-4. osztály)
Helyezettek: I.  Márics Kármen 3. o.
 II.  Varga Zsombor 3. o.

III. kategória (5-6. osztály)
Helyezettek:  I.  Farkas Jázmin 5. o.
 II.  Faa Benedek Máté 5. o.
 III.  Osztrogonácz Réka 5. o.
 Különdíj:  Kovács Vivien 5. o.

A bajai Türr István Múzeum által fenntartott Meseháló Nép-
mesePont Bácska mesél határon átnyúló regionális nép-
mesemondó versenyt hirdetett. A versenyre a valamikori 
Bács-Bodrog vármegye, Bácska területéről várták az érdek-
lődőket. Ennek értelmében magyarországi, szerbiai, és hor-

vátországi résztvevőkre számítottak. A 
Bácska mesél mesemondó verseny bács-
kai döntője 2019. november 8-án került 
megrendezésre a Türr István Múzeumban. 
Iskolánkból a helyi mesemondó verseny 
kategória győztesei szerepeltek ezen a 
mesemondó délutánon. 

Tóth Zsigmond, Márics Kármen, Farkas 
Jázmin mesélték el a megtanult meséjü-
ket.

Tóth Zsigmond arany fokozatot, Márics 
Kármen bronz fokozatot, Farkas Jázmin 

arany fokozatot szereztek a regionális döntőn. 

A bajai Türr István Múzeum által hirdetett meseillusztráló 
pályázaton Mohai- Koncz Tímea 3. osztályos tanuló III. helye-
zést ért el rajzával. Díját Baján a Nagy István Képtár épületé-
ben vehette át a díjkiosztó ünnepségen.

A bátyai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és a Bátyai Ál-
talános Iskola 2019. október 25-én megyei találkozót szer-
vezett a horvát nyelvet tanuló diákok számára. A találkozó 
keretében nyelvi versenyt rendeztek az ősz témakörében. 
Intézményünk két csapattal vett részt a találkozón.

Az alsós csapat tagjai: 
Ádám Daniella, Márics Kármen 3. o.,  
Osztrogonácz Zalán, Takács Levente 4. o.

A felsős csapat tagjai: 
Farkas Jázmin 5. o.,  Kettinger Boglárka 6. o., 
Galó Doroti 8. o.

A Szent László ÁMK idegen nyelvi munkaközössége idén is 
meghívta tanulóinkat az immáron hagyományosan a Ka-
tolikus Kulturális Napok keretében megrendezésre kerülő 
„ABENTEUERLAND&ADVENTURA LAND” idegen nyelvi vetél-
kedőre. Iskolánk egy németes csapattal vett részt a novem-
ber 13-án megrendezett versenyen.

A Computerfans csapat tagjai: Miokovics Molli 7. osztályos 
tanuló, Kovács Milán, Krizsák Krisztián, Molnár Karolina Nina 
8. osztályos tanulók. 

Az Oktatási Hivatal által támogatott Országos Nemzetiségi 
Online Versenyre 2019. november 21-én került sor.  A verse-
nyen a nemzetiségi nevelésben és oktatásban részt vevő 4. 
évfolyamos tanulók indulhattak.

német nyelv: Bögehold Ajna Hanna, Hasztentaufel Kevin,  
Illés Viktória, Rojik Bíborka Blanka, Szűcs Domonkos

horvát nyelv: Osztrogonácz Zalán, Takács Levente
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Gara Községi Önkormányzat konzorciumi partner az EFOP-
3.9.2-16-2017-00053 pályázatban. Ebben a pályázatban öt 
település vesz részt: Baja, Csávoly, Nemesnádudvar, Gara, 
Sükösd. Két alkalommal három-három napos, akkreditált, 
harminc órás óvodapedagógus továbbképzésnek volt köz-
ségünk a „gazdája”. A továbbképzéseken a konzorcium 
óvodapedagógusai vettek részt.

Településünkön községünk könyvtára adott otthont a kép-
zéseknek.

A „Sokkal jobb rossz gyereknek lenni, mint buta gye-
reknek!”- viselkedészavarok eredményes kezelése to-
vábbképzést 2019. október 24-25-26-án tartottuk.

A program a gyermekek közösségi viselkedésének formálá-
sáról, az együttműködési képességeikről, az alkalmazkodás 
fejlesztéséréről, a közösségi és erkölcsi szabályok átadásáról, 
megismertetéséről szólt.

A program ezen felül három egymással szorosan összefüggő 
egységben mutatta a magatartás és viselkedészavarok ki-
alakulását, tüneteik hatékony felismerését és megelőzésük, 
valamint a kialakult nehézségek sikeres kezelésének, meg-
oldásának lehetőségeit, hasznos, gyakorlatias segítséget 
nyújtva ezzel az óvodapedagógusoknak.

Résztvevő pedagógusok száma: 15 óvodapedagógus

A Konfliktuskezelés, mediáció a köznevelés világában 
továbbképzést 2019. november 28-29-30-án tartottuk.

A program hangsúlyosan szólt a konfliktuskezelés, mediáció 
témákról, és tartalmazta a stresszkezelés, pozitív pszicholó-
gia alkalmazása témákat is.

Foglalkoztak a sztereotípiával, prekoncepcióval és elutasí-
tással, mint konfliktusforrásokkal.

Gyűjtöttek a pedagógus professzió leggyakoribb konflik-
tus-szituációiból: tipikus konfliktus szituációkat, és súlyozták 
őket. 

Sajátos megoldási stratégiákat ismertek meg, valamint ma-
gatartásformákat konfliktusos helyzetekben. Megismerték a 
mediációt, mint lehetőséget, és a mediátor szerepét.

Résztvevő pedagógusok száma: 30 óvodapedagógus.

Hirschléger Ildikó
könyvtáros

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSEK A KÖNYVTÁRBAN

A hagyományoknak megfelelően 2019. november 25-én 
megrendezésre került Baján, a német nyelvű szavalóverseny 
alsó és felső tagozatos általános iskolások részére. A tanulók 
egy szabadon választott verset adtak elő német nyelven.

Intézményünket Mikus Martin (1. o.), Tóth Zsigmond (2. o.), 
Poszpisl Tímea (3. o.) Rojik Bíborka Blanka (4. o.), Faa Bene-
dek Máté (5. o.), Osztrogonácz Réka (5. o.), Varga Marcell (5. 
o.) képviselték.

Tóth Zsigmond II. helyezést ért el.

A bajai Ady Endre Könyvtár által meghirdetett horvát anya-
nyelvi rejtvénypályázaton valamennyi horvát nyelvet tanuló 
diák vállalkozott a feladatok megoldására.

A bajai Ady Endre Városi Könyvtár, a Bácskai Horvátok Kultu-
rális Központja, a Bajai Horvát Önkormányzattal közösen a 
Bács- Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat támogatásával 
meghirdette a horvát nyelvű szavalóversenyt, melyet de-
cember 4-én tartottak a Bácskai Kultúrpalotában.

Iskolánkat Ádám Daniella (3. o.), Farkas Jázmin (5. o.), Galó 
Doroti (8. o.) tanulók képviselték.

KÖZLEMÉNYEK

A téli szünet 2019. december 20-tól 2019. január 
06-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. 
december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási 
nap 2020. január 06. (hétfő). 

A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart. Az 
iskola 2020. január 31-ig értesíti a szülőket az első 
félévben elért tanulmányi eredményekről.

A szülői értekezletet 2019. február 5-én, 17 órai kez-
dettel tartjuk, 16 órától fogadó órát tartunk. 

A második félév fogadó óráinak tervezett időpont-
jai: 2020. március 02. és 2020. április 06.; 17 órai kez-
dettel. 

Kubatovics Mátyásné
intézményvezető-helyettes
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ÉRTÜNK IS MEGSZÜLETETT!...

Egy volt hadifogoly mesélte el évekkel ezelőtt, hogy fogsá-
guk legnehezebb napja a szenteste volt. Huszonnegyedikén 
délelőtt már halálos szomorúsággal vonszolta magát min-
denki. Este szinte bénult komorsággal ülték körül a barakk 

GARAI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET HÍREI

EGYHÁZI GONDOLATOK

Közepes félévzárás

Amennyiben osztályozni kellene a garai csapat őszi telje-
sítményét, akkor a közepes osztályzat lenne erre a legmeg-
felelőbb. A megszerezhető 36 pontból 18-at gyűjtött be a 
társaság. 5 győzelem 3 döntetlen és 4 vereség szerepel a 
nevük mellett. 13 forduló után 37 rúgott gól szerepel a sta-
tisztikában, míg a tavalyi évben ugyanennyi forduló után 64 
gólt lőttek. A kapott gólok tekintetében ekkora különbség 
nincs, de itt is rosszabbul teljesítettünk. A krónikus csatár-
hiányról már korábban írtam. A játékoskeret szűkösnek bi-
zonyult, a végére a cserék száma is alaposan megcsappant. 
Nézzük, tavaszra milyen megoldások lehetnek. A határ kö-
zelsége miatt, mint ahogyan több csapatnál is azt az utat 
választották, hogy szerbiai lakhelyű, magyar állampolgár-
sággal vagy még azzal sem rendelkező játékosokkal töl-
tötték fel a keretüket. Nekik minimum benzinköltséget kell 
fizetni, azon felül pedig meccspénzt. A vezetőség jelen idő-
szakban ezt a lehetőséget nem tartja járható útnak. Nézzük 
a másik megoldást. Jelen csapatunk fiataljai, akik főként a 
hátvédsorban szorgoskodnak és lettek meghatározó embe-
rek, közel azonos utat jártak be. Csontos Máté itthon járta 

ki a „szamárlétrát” és az utánpótlásból kiöregedve került a 
felnőttek közé. Dér Kornél és Kalmár Szebasztián a BLSE-be 
igazolt be évekkel korábban, majd onnan tértek haza. Szu-
doczki Balázs a hercegszántói ificsapatban szerzett rutint, 
majd tért haza. Jelen pillanatban több garai fiatal is a kör-
nyék utánpótlás csapataiban játszik. Nézzük kik is ők. Koller 
Martin Hercegszántón játszik rendszeresen hétről-hétre kö-
zéppályást. Kovács Martin a Szeremle csapatának játékosa, 6 
mérkőzésen lépett pályára csereként, a tavalyi idényben ezt 
többször tette meg. Mózer Gábor igazolása is itt van, aki két 
mérkőzés után megsérült. 2018 ősze óta nem játszott. Szabó 
Balázs István Garáról előbb a BLSE-be, onnan Szekszárdra, 
majd a LUA Bajához igazolt. Őszi idénye felemás, sokat küzd 
sérülésekkel, 10 mérkőzésen 3 gólt szerzett. Amennyiben 
támadókat keresünk, az elsők között lehetne hazaigazolása, 
kreatív játékos. Bacsi Levente is hasonló utat járt be, azzal 
a kivétellel, hogy ő Szekszárdon van és mellette elkezdte a 
játékvezetést. Az egykori U-14-es csapat középcsatára volt, 
a góllövés közel áll hozzá. Ő is sokat segíthetne a támadó-
sorunkban. Gyetvai Kevin szintén a Tolna-megyei városban 
van. A jó felépítésű fiatal a védősort erősíti. Statisztikája 
mellett minden évben több gól is szerepel védő létére. Ő 

egyszerű asztalát. Mindenki maga elé bámult, és egyik-má-
sik borostás arcon peregni kezdett a könny. S akkor egyik 
társuk csöndesen kiment, nemsokára visszajött egy krumpli-
ba szúrt fenyőgallyal, amire keresztben egy másik fenyőgaly-
lyacska volt kötve, és így szólt: „Ne szomorkodjatok... Ér-
tünk is megszületett a Megváltó Jézus Krisztus, hogy akár 
megszabadulunk innen, akár nem: szabadok lehessünk!”  
Még mondott néhány egyszerű szót, aztán csöndesen imád-
kozni kezdett, s a többiek vele. Azt mondta a történet elbe-
szélője, hogy ez mentett meg sokakat az idegösszeomlástól: 
ez volt élete legmélyebb szentestéje, karácsonyfa nélkül - de 
Jézus Krisztussal. Akit ott talált meg, azon az estén.  

Gárdonyi Géza: Fel nagy örömre 

„Fel nagy örömre! ma született, aki után a föld epedett. 
Mária karján égi a fény, Isteni kisded Szűznek ölén. 
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, nézd csak örömmel Istenedet.”

Áldott karácsonyt kívánok! 
Szűcs Tibor

plébános
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I M P R E S S Z U M

1. KUNFEHÉRTÓ KSE 12 9 2 1 47 18 29 29

2. DUNAGYÖNGYE SK II. 12 8 1 3 41 24 17 25

3. FELSŐSZENTIVÁNI SK 12 8 0 4 43 16 27 24

4. BALOTASZÁLLÁS FC 12 8 0 4 44 24 20 24

5. KISSZÁLLÁSI SC 12 7 3 2 63 16 47 24

6. MADARASI SE 12 7 2 3 41 16 25 23

7. BÁCSKA SE VASKÚT 12 6 1 5 52 23 29 19

8. GARAI KSE 12 5 3 4 37 21 16 18

9. KELEBIA KNSK 12 5 0 7 40 36 4 15

10.  KENDERES SE 12 4 1 7 30 32 -2 13

11. BÁCSBOKODI SK 12 2 1 9 15 79 -64 7

12. HÍD SC 12 1 2 9 24 49 -25 5

13. TATAHÁZA SE 12 0 0 12 4 127 -123 0

is komoly erősítés lehetne. Fazekas György a szekszárdiak 
kapuját védi rendszeresen. Mint a magyar válogatott, mi is 
jól állunk kapusokban. A fentebb felsorolt fiatalok Szudoczki 
és Mózer kivételével mind az egykori, sikeres U-14-es csapat 
tagjai voltak a 2014-15-ös idényben. Ekkor bronzéremmel 
gazdagodtak a fiatalok, Bacsi gólkirály volt, míg Szabó má-
sodik helyezett. Edzőik Császár Roland és Kerezsi Ferenc vol-

tak. A téli átigazolási szezonban tervben van két egykori idő-
sebb játékosunk játékengedélyének kiváltása, ám további 
fiatalok beépítése mindenképpen szükséges lenne. A csapat 
heti egyszer Vaskúton teremfocival igyekszik karbantartani 
magát. Sikeres új évet kívánunk a csapatnak és a szurkolók-
nak egyaránt!

Antal Zsolt


