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szám

Az esztendő vége előtt, az adventi időszakban ké-
szülünk az év legmeghittebb és legszebb ünnepére, 
karácsonyra. Lázasan vásárolunk az üzletekben, vá-
logatunk az ajándék ötletek között és tervezzük az 
ünnepi menüsort, a karácsonyfa díszítését és mind-
azt, ami az ünneppel jár.

Talán bele sem gondolunk, hogy milyen sok ember-
társunk van, aki nem tervez, mert nincs miből ter-
veznie. Nem véletlen, hogy ilyenkor mozdulnak meg 
legjobban a különféle civil és egyházi segélyszerve-
zetek, hogy ruhát és élelmiszert gyűjtsenek azok 
számára, akik saját-, vagy önhibájukon kívül szorul-
tak a társadalom peremére. Őket könnyű észrevenni 
és megtalálni és „könnyű” segíteni rajtuk, ruházattal, 
élelmiszerrel, pénzadománnyal. Winston Churchill 
mondta: „Abból élünk, amit megkeresünk, de az 
éltet minket, amit adunk”. És valóban jó érzés jár-
ja át az ember lelkét, amikor azt látja, hogy amit ad, 
az valóban segít az adományozotton, ha csak rövid 
időre is.

Vannak olyan rászorulók, akiket nem ilyen könnyű 
észrevenni, mert hozzájuk nem elég a testi szemünk. 
Őket lelki szemeinkkel tudjuk csak látni, mert nem 
fizikai segítségre szorulnak, hanem lelkileg szegé-
nyek, mentálisan rászorulók. Nekik nem ruhára van 
szükségük, hanem egy mosolyra, egy ölelésre. Nem testi 
táplálékra, hanem egy bátorító jó szóra. És ez számukra töb-
bet jelent bármilyen kézzelfogható támogatásnál. Nos, itt az 

alkalom, hogy szórd mosolyod, add az ölelésed és szavaid-
dal bátorítsd a bátortalanokat! Ezeket az ajándékokat még 
becsomagolni sem kell és semmibe nem kerülnek, de lehet, 
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hogy valakinek többet jelent, mint egy drága ékszer vagy il-
latszer. Soha ne gondolj arra, hogy amit adni tudsz, az jelen-
téktelen vagy értelmetlen. Mindig lesz valaki, akinek pont 
arra van szüksége, amit nyújtasz felé. És ne feledjük, hogy 
karácsonykor, amikor Jézus születését ünnepeljük, csodák is 
szoktak történni. Többször mondtam már, hogy nem hiszek 
a szerencsében és a véletlenben. Amiben hiszek, az az én 
szótáromban a Gondviselés. Isten irántunk való szeretete. A 
csoda pedig nem mindig természetfeletti eredetű, de értünk 
emberekért történik, hogy okuljunk és tanuljunk belőle!

A következő történet Amerikában játszódott le: 

Tess egy mosolygós, vidám kislány volt. Egy nap meghallot-
ta, hogy szülei halkan a konyhában az öccséről Andrew-ról 
beszélgetnek. A kislány csak annyit tudott, hogy testvére 
nagyon beteg, a családnak viszont semmi pénze nem ma-
radt már. Andrew életét csak egy nagyon drága műtét ment-
hetné meg, de senki nincs, aki adna kölcsön ennyi pénzt. 
„Már csak a csoda segíthet.” – mondta elcsukló hangon Tess 
édesapja, miközben a könnyes szemekkel, kétségbeesetten 
maga elé bámuló anyukára nézett.

Tess a szobájába ment és elővette a kis lekváros üvegét a rej-
tekhelyéről, kiöntötte a benne lévő pénzt, majd gondosan, 
háromszor is megszámolta. Ezután visszatette a pénzt az 
üvegcsébe, kisurrant a hátsó ajtón és a közeli gyógyszertár 
felé vette az irányt. Benyitott, majd megállt a kiszolgáló pult 
előtt. A gyógyszerész, aki éppen elmerült egy beszélgetés-
ben, szemmel láthatóan tudomást sem vett a kislány jelen-
létéről. Tess türelmesen várakozott. Semmi. Megköszörülte 
párszor a torkát, hogy felhívja magára a figyelmet, de még 
mindig semmi reakció nem érkezett a gyógyszerész részé-
ről. Végül Tess megunta, kivett egy érmét az üvegéből, majd 
nagy lendülettel a pultra csapta. Ez hatott. 

„Mit szeretnél?” – kérdezte a gyógyszerész bosszús hangon, 
majd anélkül, hogy megvárta volna a választ, így folytatta: 
„Épp a testvéremmel beszélgetek, aki Chicago-ból jött és már 
nagyon rég nem láttuk egymást.”

„Én pedig az én testvéremről akarok veled beszélni.” – válaszol-
ta Tess hasonlóan bosszús hangon. – „Nagyon-nagyon be-
teg… és egy csodát akarok vásárolni.”

„Tessék??” – kérdezett vissza értetlenül a gyógyszerész.

„Andrew-nak hívják és valami nő a fejében. Apu azt mondta, 
hogy csak egy csoda menthetné meg őt. Szóval mennyibe kerül 
egy csoda?”

„Mi nem árulunk itt csodákat, kislány. Sajnálom, de nem tu-
dok segíteni.” – felelte a gyógyszerész, most már valamivel 
lágyabb hangon.

„Figyelj, van rá pénzem.”- erősködött tovább Tess –„Ha nem 
elég, akkor megszerzem, amennyi még kell hozzá. Csak mondd 
meg, mennyibe kerül?”

Ekkor a gyógyszerész testvére lehajolt a kislányhoz és így 
szólt hozzá: „Milyen csodára van szüksége a testvérednek?”

„Nem tudom.”– felelte Tess könnyektől csillogó szemekkel.  
– „Csak azt tudom, hogy nagyon beteg és Anyu azt mondta, 
műtétre lenne szüksége. De Apunak nincs pénze rá, ezért én 
akarom a pénzemből kifizetni.”

„Mennyi pénzed van?”– kérdezte a férfi.

„1 dollár és 11 cent.”- válaszolta Tess alig hallhatóan. – „Ez az 
összes pénzem, de tudok még szerezni, ha kell.”

„Nahát, micsoda véletlen!” – kiáltott fel mosolyogva a férfi  
– „1 dollár és 11 cent… pontosan ennyibe kerül egy csoda egy 
kistestvér számára.”

Azzal elvette a kislánytól a pénzt, majd megfogta a kezét és 
így szólt hozzá: „Vigyél el hozzátok. Szeretném látni a testvére-
det és beszélnék a szüleiddel is. Hátha pont van olyan csodám, 
amire szükségetek van.”

A gyógyszerész testvére Dr. Carlton Armstrong volt, aki ideg-
sebészként dolgozott. Teljesen ingyen elvégezte a műtétet 
és Andrew hamarosan már újra otthon volt a családdal. A 
szülők túláradó hálával beszélgettek az események hihetet-
len láncolatáról, ami Andrew gyógyulásához vezetett.

„Ez a műtét egy igazi csoda volt.” – suttogta az anyuka – „Te jó 
ég, vajon mennyibe kerülhetett?!”

Tess csak mosolygott. Ő pontosan tudta, hogy mennyibe 
került: 1 dollár 11 centbe… és egy kislány rendíthetetlen 
hitébe.

Ez a történet az emberségről, a szeretetről és az önzetlen 
segítségről szól. És ezek mellett még valamiről, amit a gyere-
kek még tudnak, a felnőttek már kevésbé. 

Ha olyan élethelyzetben vagy, hogy Te is a csodára vársz 
még, akkor gondolj Tessre, aki nem várakozott, hanem cse-
lekedett. Felállt, elindult és megvásárolta a csodát, mert hitt 
benne.

Karácsony ünnepén bármi megtörténhet. Ne spórolj a szere-
teteddel, a mosolyoddal, a jó szóval, az adományokkal, mert 
talán pont arra lesz szüksége valakinek! Hiszen semmit nem 
viszünk majd magunkkal a végén. A mohó gyűjtögetés he-
lyett inkább szeress és engedd, hogy szeressenek! Hisz távo-
zó lelkünknek a szeretet lesz az egyetlen csomagja.

A Képviselő-testület és a magam nevében kívánok 
Gara község minden lakójának és hozzátartozóiknak

 békés, boldog, szeretetteljes Karácsonyt 
és sikeres, Isten áldotta Új Esztendőt!

Faa Béla  polgármester
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POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

Tisztelt Garai Polgárok!

A tavaszi lapszámban tájékoztattam Önöket a hét beadott 
pályázatról. A Páncsics Miklós utcai járda egy részének a 
felújítása nyert, a Pékségtől az Ady Endre utcáig. Ezen a 
szakaszon jelentős a gyalogos forgalom, hiszen gyűjtő út-
nak számít és a járda már több helyen erősen megrongá-
lódott volt. A felújítás elkészült és immáron balesetmente-
sen lehet rajta közlekedni.

A felszedett járdalapokat községünk rossz járdaszakasza-
inak javítására használjuk fel, ezért nem értékesítjük azo-
kat. A lakosság viszont igényelhet ezekből az önkormány-
zati hivatalban a saját ingatlan előtti utcai járda javítására. 

A Magyar Falu Program folytatása esetén hasonló fejlesz-
tésekre kívánunk pályázni, a járdák javítása mellett a mel-
lékutcák aszfaltozását is szem előtt tartva.   

Befejeződött a művelődési ház energetikai korszerűsítése, 
melynek keretében megvalósult a födém és falak hőszige-
telése, elkészült a hőszivattyús fűtés és az elavult világítást 
is modern, LED-es lámpákra cserélték. A napelemek által 
megtermelt energia így már fedezheti a világítás és a fűtés 
áramigényét, ezért képviselőtársaim egyetértésével lehe-
tőség biztosítunk a téli rendezvények megtartása a műve-
lődési házban. A mosdóhelyiségek is felújításra kerültek, 
de praktikussági okok miatt a női mosdót a férfi mosdóval 
megcseréltük.

A Művelődési Ház előtt kihelyezésre került egy Packeta 
csomagautomata.  Ez a cég helyet kért az önkormányzat-
tól az automata felállításához, ami napenergiával műkö-

dik. Az automata kihelyezése az önkormányzat részéről 
költségmentes volt, és ez a Posta működésétől független. 
E szolgáltatás könnyebbé teheti az itt élők életét azáltal, 
hogy nem kell a futárra várni vagy Bajára utazni az interne-
ten megrendelt termékért.  

Az elmúlt esztendőben a Magyar Falu Program pályázaton 
elnyert forrásból Önkormányzatunk megvásárolta a Falu-
múzeum épületét. Dr. Simek Ágnes - községünk egykori 
háziorvosa - nagylelkű felajánlásából és Kertész Ferenc 
képviselő úr önzetlen munkájának köszönhetően az idei 
évben sikerült a Falumúzeumot ismét látogathatóvá tenni.   

A gondviselés most is működött, hiszen nem várt segít-
séget és anyagi támogatást kaptunk Dr. Simek Ágnestől. 
A Páncsics Miklós utcai házának értékesítését követően a 
Doktornő – nem feledve a lakosság egykori önzetlen se-
gítségét – hálából felajánlott a falu javára egy nagyobb 
összeget, kikötve, hogy azt a falu javára, közösségi célra 
fordítsuk. A Falumúzeum felújításának a tervrére a Doktor-
nő is áldását adta. Hálás szívvel köszönjük Simek Ágnes 
doktornőnek a felajánlását, mellyel lehetővé tette a 
munkálatok elvégzését!

A tervet tettek követték, és Kertész Ferenc képviselő úr 
koordinálásával megkezdődtek a munkálatok. Minden 
helyiség felújításra került, megújult az utcafront, illetve az 
udvari tető és az udvari falak is. A berendezési tárgyak, esz-
közök rendszerezve a helyükre kerültek. 

Kertész Ferenc képviselő úrnak köszönjük a befektetett 
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időt, energiát, munkát, hogy ezáltal a Falumúzeum is-
mét méltó körülmények között fogadhatja a látogatókat! 
A munkálatokban segítségére voltak: Jakab István, Nagy 
Ferencné (Vígh Magdi) Molnár József, Sibalin Csaba, Jakab 
András, Kertész Hanga, Jakab Tamás, Kertész Donát, Ker-
tész-Kiss Andrea, Sajtos Anna, Somosi Péter Józsefné, Fulcz 
Linda, Kertészné Molnár Anna és Takács Krisztián. Köszön-
jük a munkájukat! 

A megújult Falumúzeumot Zsigó Róbert országgyűlési 
képviselő úr adta át 2022. október 20-án ünnepélyes ke-
retek között, egy színvonalas műsor keretében. Köszöne-
tet mondok a Garai Székelykör Egyesületnek a Székely 
Asszonykórus és a Garai Aprók tánccsoport előadásáért, 
a Horvát Nemzetiségi Önkormányzatnak a horvát zenei 
műsorért és a Német Önkormányzatnak a német nyelvű 
szavalatokért.  

A falumúzeum gazdag gyűjteménnyel rendelkezik. Szere-
tettel és büszkén várunk minden látogatót (óvodás és isko-
lás csoportokat is szívesen fogadunk) előzetes egyeztetést 
követően. Az ide látogató vendégek az épületben sok kü-
lönleges tárgyat fedezhetnek fel. A sváboknak, bunyevá-
coknak és a székelyeknek külön-külön berendezett szobája 
– eszközök, használati tárgyak, viseletek - révén bepillan-
tást nyerhetnek abba a világba, mely mintegy száz évvel 
ezelőtt jellemezte ezt a falut, az itt élő népcsoportokat.

A Start-munkaprogram keretében több utcát kikátyúz-
tunk hidegaszfaltozásos technológiával. Segítőink voltak: 
Bögehold László, Szűcs Attila, Oláh Zsolt, Oláhné Fábián 
Barbara, Varga Ákos, Oskolás György, Török Gábor, Jakab 
András, Sibalin Csaba, Kertész Ferenc, Imre Sándor és Var-
ga Zoltán; munkájukat ezúton is megköszönöm! 

Az idei évben is megtartottuk az önkormányzati rendez-
vényeinket. 

A Gyereknap az esős időjárás miatt a művelődési házban 
került megrendezésre, ahol a gyerekek épp oly vidámak 
és aktívak voltak, mint a napsütéses szabad ég alatt. Kö-
szönetet mondok a szervezőknek, az „állomás” vezetőinek 
a sikeres lebonyolításért, valamint a palacsintát sütőknek, 
hogy idén sem maradtak éhesek a résztvevők!

2022 június második hétvégéjén tartottuk a fogathajtó 
versenyt önálló rendezvényként. Érdeklődve vártuk, hogy 
mekkora lesz a rendezvény látogatottsága, de bátran kije-
lenthetjük, hogy a fogathajtó verseny egy jól sikerült ren-
dezvény volt, amely megállta a helyét önálló programként 
is. A rendezvény jövője jelenleg bizonytalan, a szponzorok, 
segítők elfogytak, így az önkormányzat - mint egyedüli te-
herviselő - valószínűleg már nem tudja vállalni a rendez-
vény megvalósítását a következő években.

A fogathajtó verseny a szokásos módon került megrende-
zésre, délelőtt a „Bácska-kupa” garai fordulóját rendezték, 
délután a „Gara–kupa” elnyeréséért hajtottak a verseny-
zők. Varga János mindkét fordulóban 4. helyezést ért el és 
a megyei versenyben is a 4. helyen végzett. Gratulálunk 
Jánosnak az elért eredményekhez! 

A nap folyamán a gyermekek a „Mesebuszban” szórakoz-
hattak, melyet a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat bizto-
sított annak fejében, hogy Vogl István és családja vállalta 
az adventi ablakok fotózását és feltöltését Advent minden 
napján. Ezúton is köszönetet mondok Nekik községünk 
nevében a szervezésért és a fotók felöltéséért is!

Ezúton is megköszönöm mindazok munkáját, akik segítet-
tek a rendezvény megszervezésében és lebonyolításában. 
Külön köszönetet mondok Putterer Antal alpolgármester 
úrnak és Kertész Ferenc képviselő úrnak a rendezvény 
megvalósításáért, valamint a Garai Angyalok csapatának, 
akik ismét egy remek babgulyással csillapították a résztve-
vők éhségét!

A Falunaphoz kötődő ünnepi testületi ülés keretében 
került sor a 2022. évi díszpolgári címek átadására közsé-
günkben. Az eseménynek a Garai Könyvtár adott otthont 
2022. augusztus 19. napján. A Garai Székelykör Egyesület 
javaslatára a rangos elismerésben idén Kis-Tóth Ferenc fes-
tőművész részesült. 
A Képviselő-testület posztumusz díszpolgári kitüntetés-
ben részesítette a 2020-ban elhunyt Zórity Évát, aki elévül-
hetetlen érdemeket szerzett a kulturális élet terén kifejtett 
tevékenységével, a bunyevác hagyományok megőrzése 
érdekében folytatott, állhatatos munkájával. A posztu-
musz díjat Rudics Mirjana vette át. 
Posztumusz díszpolgári kitűntetetésben részesült még a 
2013-ban elhunyt Bischof György is, kiemelten a társadal-
mi élet terén kifejtett tevékenységére és községünk javára 
tett adományozásaira. A díjat unokatestvére, Wolfárd Ist-
vánné vette át. 

A 2020. évi tapasztalatok és visszajelzések alapján a Fa-
lunap a Művelődési Ház udvarán került megrendezésre. 
Igyekeztünk anyagi lehetőségeinkhez mérten minden kor-
osztály számára műsort biztosítani. Ismét nagy sikere volt 
a Gasztro utcának, ahol a nemzetiségi önkormányzatok és 
a székelykör egyesület újra bizonyították gasztronómiai 
tudásukat.

Népszerűek voltak a különféle versenyek és vetélkedők is, 
többek közt a Nemzetiségi Kvíz is, ahol fürdőbelépőkért 
folyt a küzdelem. Köszönet Aladzsity Istvánnak (Öcsiké-
nek) a darts és pingpong verseny megszervezéséért!
A napot sültkolbásszal zártuk, köszönjük az alapanyagok 
felajánlását Putterer Antal alpolgármester úrnak és Kertész 
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Ferenc képviselő úrnak. Köszönjük a sütők munkáját, akik 
elkészítették a finom étket, és köszönet a Garai Angyalok-
nak a szervírozásért. 

A szüreti felvonulást a Garai Székelykör Egyesülettel 
közös szervezésben valósítottuk meg. A gyalogos felvo-
nuláson a talp alá valót a vajdasági Csörömpölő zenekar 
szolgáltatta. A bíróné szerepét Galló Doroti, a bíróét Nyirati 
Zsolt vállalta. A felvonulás végén a Garai Angyalok által ké-
szített „galuskával” vendégeltük meg a résztvevőket, majd 
táncházzal folytatódott az est. Köszönjük szépen a szerep-
lők, szervezők és kivitelezők munkáját!

Az „Idősek Napja” rendezvény időpontját a covid-jár-
vány veszélye miatt előbbre hoztuk. Vendégünk volt Zsigó 
Róbert országgyűlési képviselő úr, aki kedves szavakkal 
köszöntötte szépkorú lakosainkat. Roboz Sándor, Takács 
Nándor, Jakab István, Bakai Tamás és Fehér Milán közre-
működésével ízletes pörkölttel vendégeltük meg közsé-
günk 62 év feletti lakosságát. A sztár vendégek, Szolnoki 
Tibor és Zsadon Andrea hálás szívvel köszönték meg a 
fogadtatást, a közönség kedvességét és a vendéglátást. 
Köszönöm szépen a szakácsoknak, a Kolping dolgozóinak, 
a köztisztviselőknek és a Garai Angyaloknak a segítséget 
és a közreműködést abban, hogy méltó módon tudtuk kö-
szönteni a Szépkorúakat!

Adventi gyertyagyújtásra várjuk községünk lakosságát 
minden szombaton 16 órai kezdéssel a garai templom-
kertbe. Az első gyertyagyújtás az Önkormányzat szerve-
zésében valósult meg, ahol az óvodások adtak műsort 
Czinege Györgyné Rozika és Stábl Nóra óvónők, valamint 
Nagyné Pataki Elvira dadus felkészítésével. A Jelenünkért 
és Jövőnkért Alapítvány Foglalkoztató Háza lakói népi ka-
rácsonyi dallamokat adtak elő citerán, Gaalné Sas Mária 
felkészítésével és vezetésével.

A második gyertya meggyújtásánál a garai Német Önkor-
mányzat volt a házigazda. Az óvodások mellett az iskolá-
sok is készültek egy szép műsorral, akiket Faané Wolfárd 
Beáta, Hirschléger Zsuzsanna és Szabó Andrea német sza-
kos pedagógusok készített fel. A rendezvényen Bognárné 
Nagy Marianna tiszteletes asszony osztotta meg adventi 
gondolatait a jelenlévőkkel.

A harmadik hétvégén a Garai Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat szervezésében várjuk Önöket a rózsaszín gyertya 
meggyújtására, hogy együtt fejezzük ki örömünket, hogy 
nemsokára itt van karácsony, Jézus születésének ünnepe! 

A Garai Székelykör Egyesület szervezésében várjuk köz-
ségünk lakosságát a negyedik gyertyagyújtásra 2022. de-
cember 17-én. 

Községünk nevében köszönetet mondok a fellépőknek 

és a felkészítő pedagógusoknak, valamint megköszönöm 
Kricskovics János tanár úrnak a hangosításokat és segéd-
jének Antal Tamásnak a munkáját. Köszönöm a közfoglal-
koztatottaknak, Sajtos Annának, Müller Katalinnak, Hasz-
tentaufel Jánosnak, Jakab Andrásnak és Sibalin Csabának 
a betlehem felállítását és az adventi koszorú díszítését. Kö-
szönetet mondok a Garai Angyaloknak, Ácsné Balázs And-
reának, Faané Wolfárd Beátának, Haberbusch Mónikának, 
Jankó Endréné Icukának, Kovácsné Poszpisl Hajnalkának 
és Szűcs Istvánné Arankának, akik hétről hétre elkészítet-
ték a finom zsíroskenyeret a lilahagymával és a forralt bort. 
Megköszönöm Faa Benedek Máténak a segítségét, aki a 
tea elkészítését vállalta minden alkalommal. Köszönete-
met fejezem ki Kertész Ferencnek és Fekete Ferencnek, 
akik a technikai hátteret biztosítják.  Megköszönöm az 
együttműködést a Nemzetiségi Önkormányzatoknak és a 
Székelykör Egyesületnek. 

A „Mindenki karácsonya” ünnepségre 2022. december 
16-án, a garai művelődési házba várjuk községünk lakos-
ságát. A Garai Nemzetiségi Általános Iskola tanulói 15 órai 
kezdéssel műsorral köszöntik az egybegyűlteket, majd ezt 
követően ünnepi asztalunkhoz várjuk az Önöket.  

Az önkormányzat 2023. évi rendezvénytervében az au-
gusztus 20-i Falunap, az Idősek Napja, az adventi gyer-
tyagyújtások és a „Mindenki karácsonya” rendezvény 
szerepel. Bízunk abban, hogy e rendezvények legalább 
hasonló színvonalon megvalósulhatnak, mint az elmúlt 
években. A többi – szinte már hagyományosnak mondha-
tó rendezvényről – a 2023. évi költségvetés ismeretében 
tud felelősen dönteni a képviselő-testület.  

Köszönetet mondok mindazoknak, akik elfogadják a meg-
hívásainkat és jelenlétükkel megtisztelnek minket a ren-
dezvényeinken! Öröm látni, hogy milyen sokan vesznek 
részt a gyertyagyújtásokon, hogy egy kicsit elcsendesedve, 
közösen hangolódjunk a karácsony ünnepére. Ezért dol-
gozunk és szervezzük a programokat, hogy a községünk 
valóban közösség legyen és ne csak egyének halmaza. 

Az esztendő végén, köszönetet mondok mindenkinek, aki 
anyagi, erkölcsi vagy fizikai munkával segítette községünk 
fejlődését és hozzájárult ahhoz, hogy a rendezvényeken 
résztvevők jól érezzék magukat!

Megköszönöm képviselőtársaim munkáját, melyet egész 
évben a falu előre haladásának érdekében végeztek!

Köszönetet mondok Jegyző Asszonynak, a köztisztviselők-
nek és közalkalmazottaknak, akik valóban a közösségért 
dolgoztak!

Megköszönöm az intézményvezetők, pedagógusok és 
óvoda pedagógusok, valamint a technikai személyzet 
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2022. április 9-én horvát ifjúsági és sportnapot rendeztünk 
Garán, valamint megünnepeltük az anyanyelv világnapját. 
Közös rendezvény volt a Bácskai Horvátok Kulturális Köz-
pontjával. Másfél órás bemutató előadást szerveztünk hor-
vát nyelven a 2022. évi országos horvát évkönyvről, amely-
nek címlapján a garai r.k. templom felújított vitrázsablakai 
szerepelnek. Bende Edmond írt cikket a kalendárba a garai 
templom ablakainak felújításáról.

Az előadást Branka Pavic-Blazetin, főszerkesztő tartotta. 
Félórás műsort adtak a tamburás és harmonikás tanulóink. 
Sportvetélkedőket szerveztünk csocsó, pingpong és jéghoc-
key sportágakban az első három helyezések díjazásával. A 
programot vacsora majd táncház zárta.

Együttműködtünk a Garai Nemzetiségi Általános Iskola Hús-
véti horvát projektnapjának megszervezésében. Kellékeket, 

taneszközöket vásároltunk hozzá. Közreműködtünk a vaj-
dasági Kupusina (Bácskertes) József Attila Általános Iskola 
tanulói garai iskolai vendégszereplésének a szervezésében. 

2022. május 7-én részt vettünk az országos horvát oktatási 
napon, Hercegszántón. Itt köszönte meg az Országos Horvát 
Önkormányzat Faragóné Zegnál Szmilyana és Kiss Albertné 
több évtizedes horvát nemzetiségi tanári, illetve óvodape-
dagógusi munkáját.

„Ismerjük meg testvérközségünket” címmel 2022. május 
14-én autóbuszos utat szerveztünk a vajdasági Regőcére. 
Nagyszámú érdeklődés volt rá, de a regőcei házigazdák 40 
személyben korlátozták a létszámunkat. A program a helyi 
r.k. templom, a dalmát etno-ház, a Kovács-kastély, a faluköz-
pont, a 200 hektáros almaültetvény megtekintését és bor-
kóstolót tartalmazott a Milanko-pincészetben. Nemzetiségi 

önkormányzatunk 
az autóbuszt finan-
szírozta, a többi 
költséget a részt-
vevők egyénileg vi-
selték. Kellemes él-
ményekkel tértünk 
haza.

A 2021/22. tanév 
eredményei alapján 
elismerésben része-
sítettünk a tanév-
zárón négy, horvát 
nyelvből kiemel-
kedő teljesítményt 
nyújtott garai ta-
nulót. Két tanulónk 
előkelő helyezést 
ért el az Országos 

A HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

munkáját, melyet a község gyermekeinek nevelése és szel-
lemi fejlődése érdekében végeztek!

Köszönetet mondok a nemzetiségi önkormányzatok elnö-
keinek és képviselőinek, akik évről -évre együtt működnek 
velünk és osztoznak a munkánkban!

Köszönetet mondok a civil szervezetek vezetőinek és tag-
jainak, hogy a sport és kulturális élet területén mindig szá-
míthatunk rájuk!

Köszönetet mondok a közfoglalkoztatottaknak a falu 
szépítéséért, karbantartásáért!

Köszönetet mondok minden jó szándékú embernek, aki 
segítette községünk előrejutását társadalmi, kulturális és 
egyéb területeken.

Köszönöm mindenkinek a munkáját és önzetlen segítsé-
gét községünk lakói és a magam nevében is!

Kívánok mindannyiójuknak békés, boldog karácsonyt, 
egészségben és eredményekben gazdag Új Esztendőt!

Faa Béla  polgármester
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Horvát Online Tanul-
mányi Versenyen. Kal-
már Krisztofer első 
helyezett, Kovács Noel 
harmadik helyezett 
lett. Ezúton is gratu-
lálunk nekik. Gondos-
kodtunk az utazásuk-
ról a 2022. június 2-i 
budapesti díjátadó 
ünnepségre.

2022. június 19-25. 
között biztosítottuk a 
Garai Nemzetiségi Ál-
talános Iskola két tanu-
lójának részvételét egy 
egyhetes horvát nyelvi 
táborban az Adriai ten-
geri Pag-szigeten.

Folytattuk a tamburatanfolyamot az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Csoóri Sándor Program támogatásával (CS-
SP-ZENEOKTAT-2022-0148) a Garai Nemzetiségi Általános 
Iskola tanulóinak. Az előző tanévben 14 fő végezte el a tan-
folyamot, jelenleg 16 tanulónk van. Köszönjük Gara Községi 
Önkormányzatnak és Nádai Norbertnek a tanfolyam helyi-
ségeinek biztosítását. Tanulóinknak még a nyári időszakra is 
finanszíroztuk a tanfolyamot. Négy alkalommal lehetőséget 
adtunk tudásuk bemutatására a közönségnek.

Április 9-én, augusztus 20-án és október 29-én Garán, vala-
mint július 23-án Csikérián. A legügyesebb tanulók a zeneta-
nárokkal további műsorokon is felléptek.

2022. június 3-án részt vettünk a horvátországi Baranyai Be-
tyárác fesztiválon. Koller Sándor és neje Ibolya bemutatták a 
színpadon a garai bunyevác népviseletünket.

Júniusban két horvát egyházi napra utaztunk el: az országos 
horvát zarándoklatra a baranyai Máriagyűdre, valamint Ka-
locsára, Ivan Antunovity, néhai püspök emléknapjára.

Főztünk a Bajai Halfőző Népünnepély szom-
bati napján. Vendégül láttuk a horvátországi 
és a vajdasági testvérközségeket.

2022. július 23-án részt vettünk a Csikériai 
Horvát Napon. Csapatunk első helyezést ért 
el a birkapörkölt főző versenyen. Szakácsa-
ink Pankovics József és Koller Sándor voltak, 
„titkos segítőik” Kubatovics Mátyás, Kurta An-
géla, Kettinger Bolgárka és Gunity István. A 
műsorban felléptek tamburás és harmonikás 
tanulóink.

Közreműködtünk a 2022. augusztus 20-i Ga-
rai Falunap szervezésében hagyományos 
bunyevác nemzetiségi ételek elkészítésével 
és kóstolójával, tamburás tanulóink bemu-
tatkozásával, valamint a garai német, székely 
és roma nemzetiséggel közös kvíz-vetélke-
dővel.

2022. szeptember 22-én klubhelyiségünk-
ben megtartottuk a Horvát Nemzetiségi Ön-
kormányzat Gara éves közmeghallgatását, 
amelyre meghívtuk az általános iskolai tanu-
lókat is.

2022. szeptember 24-27. között zarán-
dokutat szerveztünk Északnyugat-Hor-
vátország történelmi emlékeinek megis-
merésére. Megtekintettük a csáktornyai 
Zrínyi-várat, Kincstárat és a Muraközi Mú-
zeumot, a Varasdi Várat, Herzer-palotát, 
székesegyházat, a trakostyáni Draskovich- 
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alig tudtunk összegyűjteni 25 főt az 
útra, és az eső több programunkat 
megzavarta, résztvevőink négy kel-
lemes napot töltöttek együtt.

Nemzetiségi önkormányzatunk az 
autóbusz költséget finanszírozta a 
Miniszterelnökség Bethlen Gábor 
Alapkezelő támogatásával (NKUL-
KP-1-2022/1-000441)

A 2007. óta fennálló német sírkert-
hez hasonló bunyevác sírkertet lé-
tesítettünk a garai r.k. temetőben. 
Összegyűjtöttük az elhagyatott, 
nem megváltott és a felajánlott régi 
bunyevác síremlékeket. Körbe sze-
gélyt készítettünk, fehér színű kavi-
csborítással fedtük a területet.

Köszönjük mindenkinek, aki társadalmi munkát végzett, tá-
mogatta, illetve munkagépet biztosított a megvalósításhoz! 
A projektre támogatást nyertünk a Határon Túli Horvátok 
Központi Hivatala pályázati kiírásán. 2022. október 29-én 
ünnepélyes szalag-átvágással átadtuk a sírkertet. A temp-
lomban bunyevác szentmisét szerveztünk, amelyet Josip 
Stefkovic, zombori vendég plébános-dékán celebrált Szűcs 
Tibor atyával együtt, a Bácska Tamburazenekar zenei kísé-
retével. A Művelődési Házban műsort szerveztünk a Muri-
nyi-lányok által vezetett Birjáni Horvát Tánccsoport, a Garai 
Ifjúsági Tánccsoport, a garai tambura- és harmonika tanulók, 
a Danubia AMI és a Bácska Tamburazenekar szereplésével.

A szép műsort vacsora és táncház követte. A rendezvényt 
a Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat és a Minisz-
terelnökség Bethlen Gábor Alapkezelő támogatta. (NKUL-
KP-1-2022/1-000348)

2022. november 2-án, Halottak 
Napján a német önkormányzattal 
és a székelykörrel együtt megko-
szorúztuk a garai világháborús hő-
sök emlékművét.

Köszönjük minden intézménynek 
és magánszemélynek, aki együtt-
működött velünk, illetve részt vett 
és segített 2022. évi programjaink 
megvalósításában!
Minden garai lakosnak áldott, bé-
kés, kellemes Karácsonyi ünnepe-
ket, sikerekben gazdag, boldog Új 
esztendőt, jó egészséget kívánunk!

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

várkastélyt, a ludbregi Batthyány-kastélyt és a római kori 
„Iovia” archeológiai parkot. Sétáltunk Varasd macskaköves, 
barokk stílusú belvárosában, részt vettünk a püspökség jubi-
leumi szentmiséjén. Fogadták csoportunkat a város elöljárói 
az impozáns városháza dísztermében. Annak ellenére, hogy 
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Az elmúlt időszak járványügyi korlátozásai után a 2022-es 
évben lassan elkezdett visszatérni az élet a régi kerékvágás-
ba a nemzetiségi rendezvények terén is. Mindenki nagyon 
várta már a közös programokat, találkozásokat a 
régi barátokkal, ismerősökkel. Így volt ez az egyhá-
zi, iskolai és egyéb kulturális rendezvények eseté-
ben is. 

Április 18-án, húsvéthétfőn német nyelvű szent-
misén vehettünk részt a vaskúti Szentháromság 
templomban. A misét Schindler Mátyás plébános 
celebrálta, a zenei kíséretről gondoskodott a Kraul 
Antal Fúvószenekar, valamint Knipf János harmoni-
kán, közreműködtek a Vaskúti Németek Kulturális 
Egyesületének tagjai.

Tavasszal végre ismét megrendezhettük a nagy 
népszerűségnek örvendő német nyelvű vers- és 

A NÉMET ÖNKORMÁNYZAT GARA HÍREI

prózamondó versenyt az általános iskola diákjai számára, 
ahol ezúttal is igen sokan vettek részt. Az április 20-i megyei 
fordulóra az egyes kategóriák győztesei juthattak tovább, 
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akik kiválóan helyt álltak a bajai MNÁMK-ban meg-
rendezett versenyen. Nagy örömünkre ismét több 
garai tanuló utazhatott Budapestre az országos for-
dulóra német nyelvjárás kategóriában, ahol szépen 
szerepeltek: Faa Benedek Máté, Mikus Martin, Tóth 
Zsigmond és Varga Zsombor.

Április végén újra sor kerülhetett a községi önkor-
mányzat által szervezett Tavaszköszöntő rendez-
vényre, az immár hagyományosnak mondható bab-
gulyásfőző versennyel egybekötve, melyre szokás 
szerint önkormányzatunk is benevezett. A készítés-
ben sok lelkes segítőre akadtunk, és jó hangulatban 
tölthettünk el egy kellemes tavaszi napot a művelő-
dési ház udvarán. 

Május 6-án rendhagyó időpontban tartottuk meg 
hagyományos svábbálunkat. A pénteki időpont 
nem mindenkinek kedvezett, de az összegyűlt tán-
coskedvűek jót mulattak a Véméndi Sextett zenekar 
zenéjére. A bál kezdetén műsorral kedveskedtek az 
óvoda, az általános iskola, valamint az ifjúsági táncs-
csoport táncosai, illetve a Vaskúti Németek Kulturá-
lis Egyesületének énekesei. 
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Nyáron a környező településeken is ismét megrendeztek 
sok német nemzetiségi programot, ahová szívesen látoga-
tunk el az érdeklődőkkel. Június 11-én második alkalommal 
került sor Császártöltésen a Sváb Ételek Fesztiváljára, ahová 
mi is elmentünk egy kis csapattal, és részt vettünk a főzés-
ben, népszerűsítve településünket. A jó hangulat és remek 
szervezés után vélhetőleg nem ez volt az utolsó alkalom.

Még szintén június hónapban, 28-án este Szekszárdra lá-
togattunk el a Magyarországi Német Színházba, ahol egy 
vidám, de tartalmas darabot tekinthettünk meg „Nem fi-
zetünk!” címmel a Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül el-
nyert pályázati forrás segítségével. Szintén ezen pályázatnak 
köszönhetően biztosítjuk a lehetőséget az általános iskolás 
diákoknak, hogy november folyamán két alkalommal eljus-
sanak a német színházba, ahol korosztályuknak megfelelő 
gyermekdarabokat nézhetnek meg „A császár új ruhája”, va-
lamint „A kis herceg” címmel. Ezúton is köszönjük szépen a 
Miniszterelnökségnek, valamint a kezelő szerveként eljáró 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, hogy támogatták be-
nyújtott kérelmünket. 

Minden évben részt veszünk a Bács-Kiskun Megyei Né-
met Önkormányzat, valamint a Német Önkormányzatok 
Bács-Kiskun Megyei Szövetsége által hagyományosan meg-
rendezésre kerülő megyei német nyelvű katolikus szentmi-
sén. Ez a mise az utóbbi időben minden évben más néme-
tek lakta településen kerül megszervezésre. Az idei évben 
Gara lett a helyszín, mi fogadhattuk a megyei németséget, 
ami nagy megtiszteltetés volt számunkra. A mise időpont-
ja 2022. augusztus 14. vasárnap, 18 óra volt. Templomunk 
megtelt a környékbeli településekről érkezett hívőkkel. A 
misét Schindler Mátyás, Szűcs Tibor, Bergmann János és Sza-
uter Róbert celebrálták, az igét Schindler atya hirdette né-
met és magyar nyelven, orgonán közreműködött Kosóczki 
Tamás orgonaművész. A misén, valamint az azt követő kis 
szabadtéri műsoron a Vaskúti Németek Kulturális Egyesület-
nek tagjai énekeltek, a hajósi népviseletbe öltözött éneke-
sek segítségével. Öröm volt látni és hallgatni a viseletüket 
büszkén hordó időseket.  

Augusztus 20-án a Falunapon, a korábbi évekhez hasonlóan 
két féle ételt főztünk sátrunknál. A kolbászos, káposztás gőz-
gombóc mellett marhapörkölt is rotyogott a kondérunkban.  
A délelőtti esős, borongós idő ellenére sok ember gyűlt ösz-
sze, és vidáman, harmonikaszóval telt a délután. 
A könyvtárban aktívan részt vettünk a nemzetiségi kvíz le-
bonyolításában, melyre idén második alkalommal került sor, 
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A Kraul Antal Fúvószenekar Egyesület és a Vaskúti Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Kraul Antal születésének 150. 
és az Egyesület megalakulásának 30. évfordulója alkalmából 
2022. szeptember 30. és október 2. között rendezte meg a 
Vaskúti Fúvószene Nagy Jubileumi Hétvégéjét. A programok 
közt zenés felvonulás, fúvós zenei fesztivál és Turi István em-
lékére rendezett hangverseny is szerepelt. A rendezvény 
táncházzal zárult, ahol az általunk is ismert és kedvelt vé-
méndi Sextett zenekar húzta a talpalávalót. A szabadtéri fú-
vószenei programon többen részt vettünk, szép élmények-
kel gazdagodtunk. 

November 5-én Bácsbokodra 
látogattunk el, a Bács-Kiskun 
Megyei Német Nemzetisé-
gi Kultúrnapra, ahol az idei 
évben Szauter Anna kapta 
kiemelkedő német nem-
zetiségi tevékenyégéért a 
„Bács-Kiskun megyei Német-
ségért” kitüntetést. A szoká-
sos módon színes kultúrmű-
sorral várták az érdeklődő 
vendégeket. A műsor kezde-
te előtt megtekinthettük a bácsbokodi falumúzeumot is.

Másnap, november 6-án került sor Baján a szokásos „malen-
kij robot” áldozatainak emlékére megtartott német nyelvű 
emlékmisére, illetve a III. Béla Gimnázium falán elhelyezett 

és jó hangulatú versengés alakult ki a 7 négytagú csapat kö-
zött. 

Szintén pályázati forrás segítette az idei Német Nemzetisé-
gi Napunk megrendezését. A szokott időponttól korábban, 
szeptember 18-án került sor ünnepségünkre, melyet már 2 
éve nem tudtunk megtartani a járványügyi helyzet korláto-
zásai miatt. A német misét ezúttal Menyhárt Sándor atya ce-
lebrálta, majd a művelődési házban folytatódott a program 
ebéddel és kultúrműsorral, melyben felléptek az általános 
iskola táncosai, a vaskúti kórus, Nádai Péter, aki harmonikán 
német dalokat játszott, Faa Benedek Máté és Tóth Zsigmond 
az országos versenyen német nyelvjárásban előadott törté-
neteikkel, valamint a bácsbokodi „Wikitsch” tánccsoport. Egy 
kellemes délutánt tölthettek együtt a vidékre elszármazott 
garaiak itt maradt barátaik, rokonaik társaságában, ahol szo-
kásunkhoz híven külön köszöntöttük a 80 év felettieket. 

Az ősz folyamán is több környékbeli településen került sor 
német nemzetiségi programokra.
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emléktábla koszorúzására, megemlékezéssel egybekötve, 
ahol az MNÁMK diákjai, a vaskúti kórus, valamint a Véméndi 
Ifjúsági Fúvószenekar működött közre. Ezúttal is, mint min-
den évben, koszorút helyeztünk el a „malenkij robot” garai 
áldozatainak emlékére.

November 23-án meghívásunkra újra eljött Figura Ede és tár-
sa, akik Hans Hoffmann Magyarországon című magyar-né-
met interaktív előadásukkal szórakoztatták az általános 
iskolás, valamint az óvodás gyerekeket, kizökkentve őket a 
mindennapokból. A tanulók közül többen kapcsolódtak be 
lelkesen a vidám történet alakításába, a művészek bevonták 
őket, különböző szerepet játszhattak el. 

Idén tizennegyedik alkalommal került megrendezésre a 
Blickpunkt – Képek versenye. A Magyarországi Német Kul-
turális és Információs Központ és Könyvtár online fotópályá-
zatára saját fényképpel vagy archív fotóval lehet nevezni, a 
képek témájának minden esetben a magyarországi német-
séggel kell kapcsolatosnak lennie. A legjobb képek a Blick-
punkt-falinaptárba, illetve asztali naptárba is bekerülnek, 

valamint egy orszá-
gos vándorkiállítá-
son vesznek részt. 
Nagy örömünkre 
néhány év kihagyás 
után ismét szerepel 
majd garai fotó a 
jövő évi naptárban 
ezzel is népszerűsít-
ve településünket 
és az itt lakók német 
nemzetiséghez való 
kötődését. Tóth Zsolt 
„Múlt és jövő” című 
fotóját a zsűri és a közönség 308 beküldött kép közül válo-
gatta be a legjobbak közé. A fénykép a felújított falumúze-
um átadásán készült a sváb szobában. Ezúton is gratulálunk 
a sikerhez, és mindenkit ösztönzünk a pályázaton való rész-
vételre.

Közeleg december, itt az Advent. Bizonyára a tél is rejteget 
számunkra nemzetiségi programokat. Bízunk benne, hogy a 
zord, korán sötétedő időszakban minél többen vágyunk kö-
zösségi alkalmakra, ahol találkozhatunk, beszélgethetünk, 
táncolhatunk. 

Köszönetet mondunk minden segítőnek, akik időt és fáradt-
ságot nem kímélve munkájukkal az év során hozzájárultak 
rendezvényeink lebonyolításához!  

Minden kedves Olvasónak áldott, békés karácsonyt és boldog, 
egészségben gazdag új esztendőt kívánunk!

Wir wünschen allen unseren Lesern gesegnete Weihnachten 
und ein glückliches neues Jahr!

Német Önkormányzat Gara 

A GARAI SZÉKELYKÖR EGYESÜLET HÍREI

Az ősz folyamán szinte minden hétvégén felkérésnek 
tettek eleget művészeti csoportjaink. A három táncs-
csoport és az asszonykórus hol önállóan, hol közösen 
lépett fel a községben és vidéken.

Szeptember 17-én Garán az Önkormányzattal közö-
sen szerveztük meg a Szüreti felvonulást. Nyirati Zsolti 
bíró és Galó Doroti bíróné családja kiváló vendéglátók 
voltak. A pancsovai Csörömpölő zenekar muzsiká-
jára közel 60 népviseletes és számos kísérő mulatott 
együtt a falu utcáin. Nagyon jó hangulatú szüreti dél-
utánunk volt. 

Egy héttel később a Vajdasági Magyar Művelődési In-
tézet felkérésének eleget téve - az Al-dunai székelyek 
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mellet - Magyarországról a Garai Székelykör 
Egyesület Asszonykórusa és tánccsoportja 
képviselte a bukovinai székelységet. Bemu-
tattuk népviseletünket, táncházat tartottunk a 
Csörömpölő zenekar segítségével. Asszonykó-
rusunk bukovinai népdalcsokrot énekelt. Tán-
cosaink, Kővágó Zsolt: Addig élem világimat c. 
koreográfiáját mutatták be a hagyományőrzők 
gáláján. 

Szeptember 24-én két helyszínen is felléptek 
csoportjaink. A Vaskúti Székelyek Egyesüle-
tének kedves meghívásának tettünk eleget 
Apróinkkal és a Székely Asszonykórussal. A Fo-
gadjisteni Búcsú emlékére szervezett rendez-
vényen énekekkel és táncokkal színesítettük a 
rendezvényt. Idősebb táncosaink a nemesná-
dudvari Szent Mihány napi újbor ünnepen ve-
hettek részt. Mettánccal, ill a színpadon „Addig 
élem világimot” bukovinai székely és uszódi 
táncokkal léptünk fel. 

Október 7-én, pénteki napon Apróink a bács- 
szentgyörgyi szépkorúakat köszöntötték szü-
reti dalcsokorral ill. bukovinai székely táncok-
kal. E mellett felújított temetőt és utat is segít-
hettek átadni. 
Másnap, a Bukovinai Székelyek Búcsúján és 
Székelytalálkozón vettünk részt Kismányokon. 
Nagyobbacska Gyermek Néptánccsoportunk 
a Csurgó zenekar kíséretére járhatta a silladrit. 

Október 20-án közösségünk tagjai - az Asz-
szonykórus, Aprók és a táncoslábú zenészek - a 
felújított garai Falumúzeum átadásán énekel-
tek, zenéltek és táncoltak. 

Október 22-én cikói barátaink Szüreti felvonu-
lásán vettünk részt rezesbanda kíséretében. 

Egy héttel később a Kolping esten léptek fel a 
legkisebbek egy dalcsokorral és egy tánccal. 

Egyesületünk további programjai:

November 26-án, 16:30-tól András-napi Gu-
zsalyast rendez az egyesület. Fellépő csopor-
tok: Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület Ifjú-
sági táncosai, Garai Aprók Gyermek Néptánccsoport, Garai 
Nagyobbacskák Gyermek Néptánccsoport, Garai Székely 
Asszonykórus, Garai Ifjúsági Tánccsoport. Népzenei kíséret: 
Nagy Albert és zenekara.

December 9., 17:30. Karácsonyváró: András naptól Karácso-
nyig – Az Üstökös Kompánia előadása.

December 17., 16:00 óra, a negyedik szál adventi gyertya 
meggyújtása a templomkertben.

Egyesületünk hagyományőrzői december hónapban több 
alkalommal kántálnak és csobánolnak a faluban és vidéken. 
A betlehemi pásztorokkal, Szent Családdal, Heródes királlyal 
és szolgájával elkezdtük a felkészülést a betlehemi pásztor-
játék, csobánolás előadására!

2023. január 28-án Székelybálba hívjuk és várjuk községünk 
lakosságát! 

Antal Zsolt
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ÓVODAI MINDENNAPOK

Az idei év már hasonlított a hagyományos mindennapokhoz. 
A gyermekkel a tavasz második felében sokat kirándultunk, 
gyermeknapot tartottunk sok-sok színes programmal, ugrá-
lóvárral, bicikli túrákat szerveztünk. Alkalmunk adódott, hogy 
kibiciklizhettünk a Duna-Horizont Zrt. telephelyére, ahol a 
gyermekek megismerkedhettek az összes mezőgazdaságban 
használatos járművel. A Méhecske csoportosok rengeteg él-
ménnyel és egy kis ajándékkal térhettek haza. A kirándulási 
lehetőséget ez úton is nagyon köszönjük a cégnek! 

Készültünk a ballagásra, ahol 17 gyermek ballagott el tő-
lünk. Reméljük, hogy még azért gondolnak ránk!

A szeptembert három csoporttal és 50 óvodással indítottuk. 
A két német csoportba összesen 31 gyermek jár. A gyerme-
kek hatékonyabb fejlesztése miatt, továbbra is a Delfin cso-
port a kis-középső 14 fővel, a Méhecske csoport középső- 
nagy csoport 17 fővel működik, amelyből 13 tanköteles 
gyermek. A horvát csoportban, amely vegyes életkorú, 19 
óvodás tölti mindennapjait. 

Ebben a nevelési évben visszatértünk a 
hagyományos programjainkhoz. Szep-
tember végén szüreti bálat szerveztünk, 
ahol a gyermekek a táncolás, éneklés 
mellett kipróbálhatták magukat ügyessé-
gi versenyekben. Faleveleket kellett egy 
megadott helyre söprögetniük, kukoricát 
morzsoltak, gesztenyét kellett söprűvel 
vonalon vezetniük, majd felszedni és ko-
sárba rakni. Nagyon élvezték a játékos 
feladatokat, sokat nevettek és segítettek, 
szurkoltak egymásnak. 

Megtartottuk a Mártonnapi műsort a 
templomban, ahol Márton legendáját 

játszották el a középső-és nagycsoportos gyermekek. Utána 
következett a felvonulás és a vendéglátás, amelynek támo-
gatását köszönünk Murinyi Csillának és Roboz Sándornak. 
Az óvodában is eljátszottuk a történetet, és mézeskalácsot 
sütöttünk.

A mindennapi és az óvodai ünnepek mellett tanfelügyeleti 
ellenőrzésre is készülünk, amely az óvodai pedagógiai mun-
kát felülvizsgálja.

A karácsonyvárás hangulata minden évben átjárja az óvo-
dánkat. Igyekszünk a gyermekek tevékenységét úgy szer-
vezni, hogy kellemes várakozással éljék meg a közelgő ün-
nepet. Itt ismerkednek meg az ünnep lényegével, a hozzá 
kapcsolódó szokásokkal, hagyományokkal. Az előkészüle-
tek során ünnepi dekorációt, ajándékot készítünk, így bizto-
sítjuk, hogy megélhessék az ajándékozás örömét és ráhan-
golódjanak az ünnepekre. Beszélgetünk róla, ki miért várja 
az ünnepet, és mivel szeretne örömöt szerezni szüleinek, 
szeretteinek. Ezért is fontos, hogy az adventi gyertyagyújtá-
sokon énekekkel, versekkel járulunk hozzá az ünnep meg-
hittségéhez. Idén is bízunk benne, hogy ellátogat hozzánk a 
Mikulás és a Jézuska. 

Stábl Nóra - német nemzetiségi óvodapedagógus



16. oldal 2022. decemberGarai Híradó

A GARAI NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

A 2021/2022. TANÉV MÁSODIK FÉLÉVÉBEN 
FOLYTATÓDTAK ISKOLÁNKBAN A TANULMÁNYI 
VERSENYEK.

A Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei fordulója 2022. 
03. 07-én került megrendezésre, ahol Szűcs Domonkos 6. 
osztályos tanuló a megyei 78. helyezésével nyerte el az in-
tézmény legeredményesebb tanulója címet.

Ezzel felkészítői Péterné Németh Tünde Gyöngyi és Faragó 
Anita Ildikó pedig a legeredményesebb tanulót felkészítő 
pedagógus címet szerezték meg.

A Bendegúz – Gyermek- és Ifjúsági Akadémia által meg-
hirdetett Tudásbajnokság levelező verseny II. félév értékelé-
se is megtörtént.

A tanulók munkáját három fokozattal díjazták, így 

Császár Emma 4. osztályos tanuló matematika tantárgyból 
arany,

Szabó Zsófi Loretta 4. osztályos tanuló matematika tan-
tárgyból arany, 

Faa Benedek Máté 7. osztályos tanuló matematika tan-
tárgyból arany, anyanyelv tantárgyból arany, 

Kettinger Boglárka 8. osztályos tanuló biológia tantárgy-
ból ezüst fokozatott szerzett.

Felkészítő pedagógusok: Szücs Jánosné, Péterné Németh 
Tünde Gyöngyi, Bolla Ildikó, Csíkos Éva és Szabó Károly András

Faa Benedek Máté 7. osztályos tanuló a Tudásbajnokság 
megyei versenyén is részt vett, ahol anyanyelv tantárgy-
ból 3. helyezést, matematika tantárgyból 6. helyezést 
ért el.

Felkészítő pedagógusok: Csíkos Éva, Péterné Németh Tünde 
Gyöngyi és Bolla Ildikó

Intézményünk több csapattal is benevezett a Kvíz című pá-
lyaorientációs vetélkedőre. Az online fordulók után Bátori 
Jennifer, Illés Viktória, Horváth Emil, Szűcs Domonkos 6. 
osztályos tanulók, valamint Faa Benedek Máté, Kovács 
Michael, Nádai Marcell 7. osztályos tanulók képviselhet-
ték iskolánkat a bajai döntőben.

Felkészítő pedagógus: Szücs Jánosné

„150 éves Bajai Tűzoltóság” címmel kiírt rajzpályázaton

Grünfelder Gábor 4. osztályos tanuló és Sőreg Richárd 8. 
osztályos tanuló is I. helyezést ért el a saját kategóriájában.

Felkészítő pedagógus: Bolla Ildikó

Országos honismereti tanulmányi versenyen is nagyon 
szép eredmények születtek, ahol Gokl Amina 1. helyezést, 
Galó Tamás 4. helyezést és Nagy Dávid 6. helyezést ért el.

Felkészítő pedagógus: Csíkos Éva

A MÁSODIK FÉLÉVBEN TÖBB NEMZETISÉGI 
VERSENY IS ADOTT LEHETŐSÉGET A TANULÓK 
SZÁMÁRA A MEGMÉRETTETÉSRE.

Croatiada 2022 Nagradni Likovni Natjecaj (rajzverseny)

Kettinger Boglárka 8. osztályos tanuló különdíjban része-
sült.

Felkészítő pedagógus: Kricskovics János

Nemzetiségi népismeret verseny- Országos nemzetiségi 
fotópályázaton I. kategóriában

Szűcs Domonkos - Das Haus meines Urgroßvaters c. fo-
tója 1. helyezést ért el, Galó Tamás - Das Friedhofsdenk-
mal c. fotója 3. helyezést ért el.

Ebben az esztendőben három szépkorú lakosunkat köszönthettük 90. születésnapjuk alkalmából 

Kricskovics Istvánné Éva nénit, Varga Lajos bácsit és  Eified Sebestyénné Anna nénit.

Községünk és az Önkormányzat nevében egy ajándékkosárral és virágcsokorral köszöntöttük Őket.

Mindhárman átvehették Jegyző asszonytól Orbán Viktor miniszterelnök úr üdvözletét és jókívánságait 

egy díszoklevél formájában.

Isten éltesse Őket erőben, egészségben!
Faa Béla polgármester

SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE
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Felkészítő pedagógusok: Hirschléger Zsuzsanna és Faané 
Wolfárd Beáta

Német Önkormányzat Gara szervezésében került megren-
dezésre a helyi Német vers- és prózamondó verseny.

I. kategória (1-2. osztály)

I. Pál-Lovász Botond  1. o.
II. Stump Márton  1. o.
III. Szűcs Kristóf  2. o.
III. Vereb István Erik 2. o. 

II. kategória (3-4. osztály)
I. László Regina  3. o.
II. Bajai Bálint Attila  3. o.
III. Mohai Roland Milán 3. o.

III. kategória (5-6. osztály)
I. Mohai-Koncz Tímea 5. o.
II. Gokl Amina 5. o.
III. Galó Tamás 5. o.

V. kategória (nyelvjárás 1-2. osztály)
Nádai Péter 2 .o.

VI. kategória (nyelvjárás 3-4. osztály)
Mikus Martin 3. o.
Tóth Zsigmond 4. o.

VII. kategória (nyelvjárás 5-6. osztály)
Varga Zsombor 5. o.

VIII. kategória (nyelvjárás 7-8. osztály)
Faa Benedek Máté 7. o.
Nádai Marcell 7. o.

Felkészítő pedagógusok: Faané Wolfárd Beáta, Hirschléger 
Zsuzsanna és Szabó Andrea

2022. április 20-án Baján a Megyei német vers- és próza-
mondó versenyen Pál-Lovász Botond, László Regina, 
Mohai-Koncz Tímea, Nádai Péter, Mikus Martin, Tóth 
Zsigmond, Varga Zsombor, Faa Benedek Máté, Nádai 
Marcell képviselték iskolánkat.

Nádai Péter különdíjban részesült az V. kategóriában, 
Tóth Zsigmond I. helyezett, Mikus Martin II. helyezett 
lett a VI. kategóriában, Varga Zsombor III. helyezett lett 
a VII. kategóriában, Faa Benedek Máté szintén III. helye-
zett lett a VIII. kategóriában a megyei döntőn.

A helyezést elért tanulók bejutottak az országos 
döntőbe. 

Az Országos német vers- és prózamondó versenyt 2022. 
május 27-én rendezték Budapesten, ahol tanulóink a követ-
kező helyezéseket érték el:

VI. kategória (nyelvjárás 3-4. osztály)
10. Mikus Martin 3. o.
11. Tóth Zsigmond 4. o.

VII. kategória (nyelvjárás 5-6. osztály)
12. Varga Zsombor 5. o.

VIII. kategória (nyelvjárás 7-8. osztály)
6. Faa Benedek Máté 7. o.

Felkészítő pedagógusok: Faané Wolfárd Beáta, Hirschléger 
Zsuzsanna

A Mozaik országos tanulmányi versenyen (német nyelv)
Faa Benedek Máté 7. osztályos tanuló 16. helyezést ért 
el.

Felkészítő pedagógus: Faané Wolfárd Beáta

A 2022/2023-AS TANÉVET IS A VERSENGÉSEK 
SZELLEMÉBEN KEZDTÜK.

A Rotary Club Baja Miénk a bolygó című rajzpályázaton 
2. kategóriában (1-4. osztály) intézményünk hozta el a do-
bogós díjakat.

I. helyezett Pál-Lovász Botond 2. o.
II. helyezett Galó Melodi 2. o.
III. helyezett Szabó Máté 1. o.

Felkészítő pedagógus: Bolla Ildikó

2022. október 6-án az intézményünket képviselő focicsa-
pat győzedelmeskedett a szerbiai Kupuszinán megrende-
zésre kerülő „Tolerancia mindenek előtt” programon.

A csapat tagjai: Kalmár Krisztofer 5. osztályos, Kovács 
Noel 5. osztályos, Kis Denisz 6. osztályos, Kis Márkusz 
Tibor 7. osztályos, Szabó Tibor 7. osztályos és Kovács Mi-
chaiel 8. osztályos tanuló.

Felkészítő pedagógus: Faragó Gábor Bálint

2022. október 27-én megrendeztük a helyi Mesemondó 
versenyt a községi könyvtárban. 16 tanuló készült magyar 
népmesével. A verseny három kategóriában zajlott.

A helyezettek kategóriánként:

I. kategória (1-2. osztály)

I. Stump Márton  2. o.
II. Dárdai Igor  1. o.
III. Szabó Máté  1. o.



18. oldal 2022. decemberGarai Híradó

II. kategória (3-4. osztály)
I. Szűcs Kristóf  3. o.

III. kategória (5-6. osztály)
I. Faa Benedek Máté 8. o.
II. Tóth Zsigmond 5. o.
III. Stump Eszter 5. o.
Különdíj: Kiss Levente 5. o. 

Felkészítő pedagógusok: Csíkos Éva, Hirschléger Zsuzsanna, 
Orosz Barbara, Szabó Andrea és Szücs Jánosné

A bajai Türr István Múzeum és Bácskai Művelődési Központ 
által fenntartott Meseháló Népmese Pont Bácska mesél 
címmel népmesemondó versenyt hirdetett meg. A ver-
seny helyszíne és időpontja: Bácskai Kultúrpalota, 2022. 
november 28., amelyen iskolánkat Stump Márton, Dárdai 
Igor, Szűcs Kristóf, Faa Benedek Máté és Tóth Zsigmond 
képviselte.

DIÁKÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA

DÖK OLIMPIA

A DÖK olimpiát hetedik éve a Vaskúti Német Nemzetiségi 
Általános Iskola rendezi meg, amire minden évben iskolánk 
is meghívást kap. Az idei tanévben 2022. szeptember 23-án 
volt a rendezvény.

Idén 7 iskola versenyzett egymással: a Bajai Szentistváni 
Általános Iskola, a Garai Nemzetiségi Általános Iskola, a Bá-
csbokodi Általános Iskola, a Nemesnádudvar – Érsekhalma 
Német Nemzetiségi Általános Iskola, a Császártöltési Bánáti 
Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola, a Hartai Ráday 
Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a 
Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola két csapata.

Az iskolák tanulói ezen a napon különböző sportos, játékos, 
agymozgató feladatokban mérhetik össze tudásukat. 

A meghirdetett versenyszámok a következők voltak: tor-tú-
ra, focimix, kreatív építőverseny, activity és memória, 
agy-torna, többet erővel mint ésszel, superman és exatlon. 
Az egyes versenyszámokban és csapatokban meghatáro-
zott létszámú és nemű tanulók szerepelhettek. 

Szeptember 23-án gyönyörű napsütéses időben összesen 
23 tanulóval kerékpároztunk át Vaskútra az olimpiára. 

A gyülekezés után kivonultunk az iskola előtti térre, ahol 
mindenkit köszöntöttek a szervezők, a vaskúti iskola fúvó-
szenekara eljátszotta a Himnuszt, majd Vörös Csaba az ese-
mény főszervezője meggyújtotta az olimpiai lángot. Ezután 
a gyermekek tájékoztatást kaptak arról, hogy ki lesz a kísérő 

tanáruk a nap folyamán, majd mindenki a megbízott peda-
gógus vezetésével elkezdte a versenyzést.

Vendéglátóink az élelemről és italról is gondoskodtak, hi-
szen a gyerekek egész nap meleg teát ihattak, ebédre pedig 
hot-dogot kaptak.

Ahogyan minden évben, az ideiben is jól szerepeltek a garai 
tanulók a versenyszámokban. Az összesített versenyben ha-
todik helyezett lett az iskolánk.

Az iskolák közötti versenyben első helyezett lett a Focimix 
csapatunk.

A csapat tagjai: Horváth Emil (7. o.), Kovács Michael (8. o.) és 
Szabó Tibor (7. o.).

Szintén első helyezést ért el a „Többet erővel mint ésszel” 
csapatunk, melynek tagjai Kovács Vivien (8. o.), Nádai Mar-
cell (8. o.), Kis Márkusz Tibor (7. o.) és Nyári Alexander Ronál-
dó (7. o.).

Harmadik helyezett lett a Supermanünk, Kovács Áron.

A hivatalos versenyszámok befejezése után a tanulók még 
kipróbálhatták a másik csapatok játékait, versenypályáit. Így 
lehetősége volt az Activitys csapatunknak a lövés kipróbálá-
sára. A legnépszerűbb mégis a jelmezben vívott lovagi küz-
delem.

Az eredmények kihirdetése után újra kerékpárra ültünk és 
hazatekertünk. Úgy gondolom mindenki feledhetetlen él-
ményekkel tért haza.

PAPÍRGYŰJTÉS- 2022. OKTÓBER 28.

A Diákönkormányzat 2022. október 28-án szervezte meg az 
iskolában a papírgyűjtést. Erre az FBH-NP Közszolgáltató és 
Nonprofit Kft. által meghirdetett őszi papírgyűjtési akció ke-
retén belül volt lehetőségünk.

Sajnos az előző két tanévben nem lehetett papírgyűjtést 
szervezni. Egyrészt a vírushelyzet, másrészt a hulladékpapí-
rok átvételének hiánya miatt.

Ebben az akcióban gyűjthettünk PET palackokat és papír-
hulladékot is.

A papírgyűjtés meghirdetése után sokan fellélegeztek, hi-
szen az évek alatt nagy mennyiségű papír halmozódott fel 
a háztartásokban.

Az akció meghirdetése után az osztályok összefogtak és na-
pokon keresztül járták a falut és gyűjtötték a papírhulladé-
kot, hiszen az osztályok közötti versenyt ebben a tanévben 
is meghirdettük.

A papírgyűjtés napjára segítséget is kértem.

Felkértem Szücs Jánosné, Helga nénit, aki korábban is min-
dig segített a beérkező papírok mérésében. Helga néni most 
is fáradhatatlanul mérte a papírt.
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Felkértem néhány tanulót is, akik a konténer megpakolásá-
ban segítettek. Voltak, akik egész délután kitartóan pakolták 
a papírokat:

Tóth Zsigmond - 5. osztály
Kis Márkusz Tibor - 7. osztály
Kovács Áron - 7. osztály
Nyári Alexander Ronáldó - 7. osztály
Balogh Réka Dorina - 8. osztály
Kovács Michael - 8. osztály
Faa Benedek Máté - 8. osztály

Voltak tanulók, akik a délután egy részében segítették a kon-
téner pakolását:

Dér Ferenc - 5. osztály
Gáspár Áron - 6. osztály
Kis Denisz - 6. osztály
Varga Zsombor - 6. osztály
Osztrogonácz Zalán - 7. osztály
Szabó Tibor - 7. osztály
Nádai Marcell - 8. osztály

A gyerekek és a szülők egész délután fáradhatatlanul hozták 
a papírokat. Összesen: 4301 kg papírt gyűjtöttünk. 

Az osztályok közötti verseny végeredménye a következő lett:

1. helyezett: 6. osztály: 1181 kg (fejenként 84,35 kg)

2. helyezett: 8. osztály: 679 kg (fejenként 75,44 kg)

3. helyezett: 3. osztály: 974 kg (fejenként 60,93 kg)

4. helyezett: 5. osztály: 615 kg (fejenként 55,9 kg)

5. helyezett: 1. osztály: 320 kg (fejenként 24,61 kg)

6. helyezett: 4. osztály: 244 kg (fejenként 17,42 kg)

7. helyezett: 7. osztály: 147 kg (fejenként 16,33 kg)

8. helyezett: 2. osztály: 141 kg (fejenként 10,84 kg)

Köszönetet mondok a szülőknek, kollégáknak és gyerekek-
nek, akik valamilyen módon a papírgyűjtésben részt vettek.

Faané Wolfárd Beáta
Diákönkormányzatot segítő pedagógus

Településünkön örök probléma, hogy a szelektív hul-
ladékgyűjtők és környékük, olyan szeméttel van tele, 
ami nem abba, illetve nem oda való.

Ismételten felhívom a lakosság figyelmét, hogy ezek-
be a gyűjtőedényekbe kizárólag üveg hulladék he-
lyezhető el, külön a színes üveg és külön a fehér üveg.

Ennek ellenére, egyesek rendszeresen PET-palackok-
kal és minden féle háztartási hulladékkal tömik tele. 
A PET-palackoknak a sárga fedelű kukában van a he-
lye, a kiöblített italos dobozokkal együtt. Az egyéb 
háztartási hulladékot a szürke kukában kell gyűjteni. 
Külön kerül elszállításra a zöld-hulladék, előre (év ele-
jén) kiküldött szállítási terv alapján.

Minden háztartásban van kettő darab kuka. Kérem a 
lakosságot, hogy azokat a célnak megfelelően hasz-
nálják és ne a közterületek nézzenek ki úgy, mint egy 
szemétlerakó!

Faa Béla 
polgármester

A tanév rendjéről szóló 
miniszteri rendelettőleltérően a téli szünet 

2022. december 22-től 2023. január 08-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap
 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni 

első tanítási nap 2023. január 09. (hétfő).

Az első félév zárása 2023. január 20.

A félévi értesítők kiosztása 
2023. január 27-ig történik.

Garai Nemzetiségi Általános Iskola

Kiadja: Gara Községi Önkormányzat
Megjelenik: negyedévenként

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Szerkesztőség és kiadó címe:  

6522 Gara, Kossuth út 62.
Felelős szerkesztő: Faa Béla polgármester

Nyomda: Apolló Média Kft., Baja   
www.apollomedia.hu 

Készült: 800 példányban

I M P R E S S Z U M

KÖZLEMÉNY

SZEMÉTGONDOK
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Az elmúlt tanévben, májusban, közel egy hetes tanulmányi kirándulá-
son vettek részt a hetedik osztályos tanulók. A tanulmányi kirándulás 
célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok 
kialakítása, elmélyítése.  Ennek keretében látogattuk meg Erdély ma-
gyarlakta területeit, túráztunk, kirándultunk, megtekintettünk sok em-
lékhelyet, és épített örökséget. Személyes tapasztalásokat szereztek a 
Tanulók a külhoni magyarságról, és az itt élő székelyek híres vendég-
szeretetéről. Megvalósult a Nemzeti Összetartozás érzésének erősítése. 
A tanulók megtapasztalták azt, hogy külföldre megyünk, és mégis ott-
hon vagyunk! Megismerhettek új szokásokat, mélyítették történelmi, 
irodalmi, földrajzi ismereteiket. Jártunk több emlékezetes helyen, mint 
pl. Székelyszentléleken, Tordán, Csíkszeredán, Csíksomlyón, Békás-szo-
rosban, Gyilkos-tónál, Szejkefürdőn, Farkaslakán, Korondon, Királyhá-
gónál, Nagyszalontán és Aradon. A kirándulás emlékezetes marad a 
tanulók számára, hiszen minden, amiről tanulnak az iskolában, itt ta-
pasztalatokat gyűjthettek róla. A különböző emlékhelyeknél maguk 
emlékeztek meg, tartottak beszámolót társaiknak saját munkájukkal.  
Örömmel töltöttük együtt ezeket a napokat, az emlékezetes pillanatok-
ról még ma is beszélgetünk.

Gratulálunk a Tanulóknak az eredményekhez, sikerekhez, köszönjük a 
versenyzők munkáját!

A Szülőknek köszönjük a támogató segítséget!

Köszönet a Pedagógusoknak a felkészítő munkáért!

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket, eredményekben gazdag új évet 
kívánnak a Garai Nemzetiségi Általános Iskola Tanulói és Dolgozói!

ANYAKÖNYVI HÍREK

HATÁRTALANUL! 

SZÜLETÉSI NÉV ANYJA NEVE

1. Gránási Lara Jakab Evelin

2. Kricskovics Nikola Alazsity Vivien

3. Jankó Lia Tóth-Abonyi Alíz

4. Bodnár Mia Nagy Marianna

5. Aladics Nolen Nádai Nóra

6. Kurdi Miklós Kádár Ágnes

7. Horváth Zorán Horváth Renáta

8. Mózer Mirtill Kis Luca

9. Jakab Blanka Kertész Hanga

10. Nagy Zsombor Kricskovics Mirjana

11. Balogh Diána Pletikoszity Dorottya

12. Jagicza Sára Koller Kitti

13. Bodrogi Letti Bácstelki Szandra

2022. április óta születettek

1. Gránási Csaba és Jakab Evelin

2. Zsöllér Péter Gábor és Horváth Zsaklin

3. Horváth Roland és Horváth Renáta

4. Velekey Vince Zsolt és Gyarmati Andrea

5. Kocsner Robin Olivér és Kovács Bianka

6. Antal Krisztián és Halász Bettina

7. Röckl István és Varga Kitti

8. Kelemen Lajos és Rigó Piroska

9. Pletikoszity Zoltán és Zsadányi Henrietta

10. Nagy Gábor és Pataki Elvira

2022. április óta házasságot kötöttek


