Nagybaracskai Hírmondó
Szerkesztette: Kovács Tamás

„A széles látókör mindenkinek jár!” – Frei Tamás

2014. november

Önkormányzati tájékoztató
Az október 12-i választások eredményei:
Nagybaracskán szavazásra jogosultak száma: 1996, ebből 1039 polgár élt szavazati jogával.
Leadott szavazatok:
Polgármester: Bögi István András (520)
Király Sándor
(499)
Képviselők:
			
			
			

Pintérné Molnár Mariann (565), Andócsi Adél Katalin (513),
Bari József (497), Kovács Tamás (488), Király István (479), Molnár Tibor
(463), Ragadics Zoltán (384), Sümegi Tamás (374), Nagy-Klement Ivett
(331) - szavazatot kaptak.

2014. október 12-én az önkormányzati választások rendben lezajlottak. Rendbontás,
szabálytalanság nem történt a választások során.
2014. október 14-én Bátor Ferenc lemondott mindenféle tisztségéről, nem kívánja tovább
segíteni a falut munkájával. Szerettem volna ha marad, először nem is zárkózott el, aztán
mégis elfordult a további munkától. Valószínű, hogy külső nyomás hatására.

A képviselőtestület megalakulása
Október 21-én megalakult az új képviselő-testület, megalakultak a bizottságok és belsős
alpolgármester is megválasztásra került a törvény szerint. Külsős alpolgármester nem lett
választva.
Polgármester: Bögi István András
Alpolgármester: Kovács Tamás
Képviselő testületi tagok: Andócsi Adél Katalin, Bari József, Király István,
					
Kovács Tamás, Molnár Tibor, Pintérné Molnár Mariann.
Két bizottság alakult: pénzügyi valamint oktatási és kulturális.
Pénzügyi bizottság tagjai: elnök: Andócsi Adél Katalin
				
tag: Molnár Tibor, Nagy –Klement Ivett
Oktatási és kulturális bizottság: elnök: Pintérné Molnár Mariann
					
tag: Andócsi Adél Katalin, Benedekné Molnár Mária
Rendkívül sajnálatos dolog, hogy az alakuló ülést követő napon, Bari József képviselő nem
kívánt élni a 497 ember bizalmával és lemondott képviselői tisztéséről. Megüresedett helyére
Ragadics Zoltán léphet, amennyiben szolgálni kívánja a települést.
A tájékoztatóban leírtak jogvita esetén jogforrásként nem használhatók fel.
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- Sajnálattal kell megjegyezni, hogy a választások rendkívül felkavarták a településen élőket.
Voltak emberek, akik valós vagy vélt okból megpróbáltak gyűlöletet kelteni. Nyilvánvaló, hogy
ez nem használ és nem visz előre egy közösséget sem. Remélhetőleg az indulatok idővel csillapodnak és nem áskálódnak egymás ellen az itt lakók. Elég szomorú, hogy akad és akadnak
olyan emberek, akik ismeretségeiket Nagybaracska és az itt lakók érdekei ellen használják fel.
Példaértékű volt Pintérné Molnár Mariann beszéde az önkormányzat alakuló ülésén. A jelenlévők nagy tapssal fejezték ki tetszésüket azon gondolatokra, amit az igazgatónő felolvasott.
Remélhetőleg hamarosan látható lesz az alakuló ülésről készített videófelvétel az önkormányzat honlapján.
- Sajnálattal vehettük tudomásul a nyáron, hogy óvoda felújítására számos környező település
nyert pályázatot, Nagybaracska kivételével. Érthetetlen, hogy miért hagyták veszni akkor a lehetőséget, hiszen az óvoda épületgépészete, vizesblokkja, a termek padlózata, az udvar felőli
nyílászárók és számtalan dolog még a 70-es évek szintjén áll.
Arra viszont végképp nem lehet magyarázat, hogy szociális fűtéstámogatásra kiírt pályázatot
(amit a választások előtt írtak ki), miért nem használta ki az önkormányzat. Kivétel nélkül minden település nyert, aki élt ezzel a lehetőséggel. Talán itt nincsenek rászorultak? Amitől igazán
érdekes a dolog az az, hogy Csátalja, 2 millió forintot nyert ilyen célra. Annál is inkább sajnálatos a dolog, mivel közös önkormányzatunk van. Ha a két pályázat összegét nézzük, akkor jó
pár milliónak búcsút intett a falu. Miért is?
- Itt szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy a törvényi előírások miatt a szociális támogatásokból előleget nem áll módunkban kifizetni.
- Megköszönöm a polgárőreinknek temetőnél végzett pluszmunkájukat!
MINDEN TESTÜLETI ÜLÉS NYILVÁNOS.
Rendkívüli testületi ülés, november 5-én, 16 óra 30 perckor.

Közmunkaprogram
A téli közmunkaprogramban november 3-tól 30-ig, 25 fő részére tudott az önkormányzat munkát biztosítani. A program támogatásának mértéke 100%. Egy főre jutó kereseti összeg bruttó
77 300 Ft. A program sajnos csak egy hónap foglalkoztatásra adott lehetőséget.
Viszont december 1-jétől 2015. február 20-ig újabb közmunkaprogram indul, ahol szintén 25
fő foglalkoztatására lesz lehetőség. Itt a támogatás mértéke 80%, a kereseti összeg szintén
bruttó 77 300 Ft.
A közfoglalkoztatottak több területen foglalkoztathatók a teljesség igénye nélkül, ilyenek pl.:
a község közterületeinek, intézményeinek, közútjainak, vízelvezető árkainak, erdőültetvényeinek, hídjainak karbantartása, tisztántartása és felújítása, valamint utak, közterületek folyamatos tisztántartása. Kertészeti munkák, parkosítás, közparkok tisztántartása.
Itt szeretném megemlíteni, hogy már egyeztettünk a mozgássérültek helyi csoportjával és
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várjuk azon további lakossági igényeket, ahol a közterület rendbentartásában segítségre van
szükség.

Tisztelt Nagybaracskaiak!
Sárdobálás helyett! Csúfolódhatnék én is nevekkel (BIA), trágárkodhatnék – főleg a másik háta
mögött –, szaladhatnék fűhöz-fához, hogy segítsen betartani a másiknak, tehetnék feljelentést becsületsértésért, lekiabálásról nem is beszélve. Nem teszem. Többre tartom magam és
a nekem bizalmat szavazókat ennél. Fontos, hogy a vélt vagy valós sérelmekből fakadó indulatok lecsillapodjanak. Engedjék meg, hogy Wass Albert verséből egy aprócska részt idézzek.
„…és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag,
kezet nyújtunk egymásnak és megyünk
és leszünk egy cél és egy akarat:
a víz szalad, de a kő marad,
a kő marad.”
Ígértem néhány dolgot. Például a rendszeres tájékoztatást mindenről, ami foglalkoztatja az
embereket, fontosabb horderejű döntésekről, azok előkészületeiről. Tájékoztatást a pénzügyekről, költségvetésről és bizony a hétköznapi dolgokról is. Kérem a türelmüket, mert a
szennyvízberuházás és számos napi dolog, a közmunkaprogram jelentősen lefoglal, de az
önkormányzati beszámolóban a lényeges dolgok említésre kerültek. Elmondhatom, hogy a
választások utáni napokban folyamatosan egyeztettem a szennyvízberuházásban résztvevő
polgármesterekkel és a kivitelezőkkel. Ahogy ígértem, nem áll meg az élet, a munkálatok folyamatosak.
Október 21-én megalakult az új képviselő-testület, bár voltak szabotáló elképzelések, mint
utólag kiderült. Pintérné Molnár Mariannak és Molnár Tibornak köszönhetően egy új, demokratikus korszak kezdődhetett Nagybaracskán.
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy helyi vállalkozókkal kerestük már egymást kölcsönösen.
Sokan biztosítottak támogatásukról, segítségükről. És volt olyan is aki számon kért, hogy reméli, ezután hozzáférhetnek majd a helyi vállalkozók a helyben elkölthető pénzekhez, beruházásokhoz.
Természetesen folyamatosan azon fogunk dolgozni, hogy helyzetbe hozzuk őket, és ha valamire szükségünk van, akkor azt helyiekkel oldjuk meg. Sajnos ez néhány embernek visszatetsző lehet, sokan irigykedve fogják majd fel, de ezen túl kell lépni és örülni kell, szorgalmazni
kell, hogy aki itt helyben adózik, azt segítsük minden eszközzel.
Több alkalommal beszéltem már Zsigó Róbert államtitkár úrral, aki gratulált és jó munkát kívánt. Ismeretségünk nem új keletű, államtitkári posztja előtt több alkalommal fogadott.
A Kézmű Nonprofit Kft. vezetője biztosított, hogy folytatódik az üzemben a munka, szerencsére szép kilátásokkal.
A tájékoztatóban leírtak jogvita esetén jogforrásként nem használhatók fel.
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Egyeztettem az iskola fenntartójával, kölcsönösen biztosítottuk egymást az együttműködésről, aki ezt örömmel vette és nem látja akadályát Pintérné Molnár Mariannal a további jó
munkakapcsolat ápolását.
Próbáltam egyeztetni a Bodnár házaspárral is, de ők ettől elzárkóztak.
Jogos igény, egy falugyűlés megtartása, erre is sort kell keríteni minél hamarabb.
Köszönöm a bizalmukat és újra biztosíthatok mindenkit, hogy a képviselő-testülettel együtt
azon fogunk dolgozni, hogy egy nyugodt, élhető falut teremtsünk.
Bögi István András
polgármester

Közintézmények hírei
Óvoda
Óvodánk mindig is fontosnak tartotta a hagyományok ápolását és az ünnepekhez kötődő
megemlékezéseket. Ezek a különleges alkalmak „mássá” teszik az adott napot, ami a legtöbb
esetben, külsőségekben is megmutatkozik: ablakok, csoportszobák ünnepi dekorációja, ünneplő ruhát öltő gyerekek és felnőttek. Az ilyen alkalmakat lázas érdeklődés előzi meg. A gyerekek érzelmileg is ráhangolódnak az adott eseményre.
• Októberben köszöntötték a Szociális Otthon lakóit az Idősek napja alkalmából. A mosolygós arcú gyerekek látványa és műsora könnyeket csalt nem csak az idősek, de a
dolgozók szemére is. A műsoron kívül apró ajándékkal is kedveskedtek a gyerekek.
• „Csemeték napja” alkalmából faültetés volt az óvoda udvarán.
• Novemberben őszi bál teszi különlegessé a napot, amelyen mind a három csoport
részt vesz.
• Új elemként kerül az óvodai rendezvények sorába az ún. „Egészséghét” programja.
Mivel kiemelkedően fontosnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést, az egészség megőrzését, legyen az testi vagy akár lelki egészség. Az egészséghét keretén belül
igyekszünk saját tapasztalattal megismertetni a gyerekeket új ízekkel, élményekkel,
mozgásformákkal. Mivel fontos számunkra a családok szemléletformálása, a szokások
pozitív irányú befolyásolása, ezért a szülők felé nyitottak vagyunk: segítségüket kérjük
a gyűjtőmunkában és szívesen látjuk őket egy-egy délelőtt, gyümölcs és zöldségsaláták, ivólevek készítésére és közös kóstolására.
• A decemberi hónap az Adventi készülődés jegyében zajlik. December 5-én érkezik az
óvodába a Mikulás, majd 6-án (szombaton) a Művelődési házban kerül sor a hagyományos „Mikulás-bálra”.
• Az idei rendezvények sorát a december 19-én (pénteken) tartandó óvodai Fenyőünnepéllyel zárjuk.
Barna Zoltánné
intézményvezető
4
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„Nagybaracska, Gara és Hercegszántó
községek szennyvízcsatornázása és
szennyvíztisztítása”
Nyáron megkezdődött Garán, Nagybaracskán
és Hercegszántón az Európai Unió és a Magyar Állam által támogatott, 3 296 689 690
Ft összértékű beruházás, melynek megvalósulásával a három település által létrehozott Önkormányzati Társulás célja az érintett
települések közüzemű csatornázásának és
szennyvízelvezetésének megoldása, valamint a közcsatornával elvezetett kommunális szennyvizek teljes biológiai tisztításának
megvalósítása.
A projekt keretében a három település belterületén gravitációs szennyvízcsatorna-hálózat kerül kiépítésre, a szennyvíztisztítás és
szennyvízkezelés mindhárom település esetében saját szennyvíztisztító-telepen történik
majd.
A kivitelezés a tervezett ütem szerint halad és
a tervek szerint télen megkezdődhet a megépített hálózatok és szennyvíztisztító-telepek
6 hónapos próbaüzeme, melynek egyik feltétele a megfelelő számú lakossági rákötés.
A háztartások a házi bekötővezetéken ke-

resztül csatlakozhatnak az épülő szennyvízhálózathoz, melyet a kivitelezők minden
ingatlanon a telekhatártól számítva 1 m hos�szúságban építenek ki a beruházás keretében.
Az ingatlantulajdonosok feladata a belső csatornahálózat megterveztetése és kiépítése,
illetve az üzemeltetővel a szolgáltatási szerződés megkötése.
A Víziközmű Társulat azon tagjainak, akik megfizették vagy rendesen fizetik az érdekeltségi
hozzájárulást, átvállalja a házi csatorna tervezésének, engedélyezésének és a helyreállítási
munkák nélküli kiépítésének költségét.
Köszönjük a türelmüket a kivitelezés során
felmerülő kellemetlenségek miatt, és gondoljunk arra, hogy ezzel a beruházással javulnak
az életkörülményeink és a komfortérzetünk,
valamint mérsékelhetjük a környezetkárosítás mértékét, amire nemcsak nekünk, hanem
a jövő generációinak is nagy szükségük van.

A projekt ingyenesen hívható zöld információs száma: 06-80-205-486

Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz Önkormányzati
Területfejlesztési Társulás
6527 Nagybaracska Szabadság tér 10.
www.gara-hercegszanto-nagybaracska-szennyviz.hu

A tájékoztatóban leírtak jogvita esetén jogforrásként nem használhatók fel.
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Iskola
A Csátalja-Nagybaracska Általános Iskola Simonyi Márton Tagintézményének tervezett programjai 2014. december 31-ig:
• Iskolánk FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által hirdetett papírhulladék gyűjtő versenyen vesz részt. November hónapban várjuk az otthon
összegyűjtött papírt, melyet az iskola portáján adhatnak le a gyerekek, szülők.
• Az iskolai Szülői Munkaközösség november 15-én Szülők és Nevelők jótékonysági
bálat szervez. Vendégvárás a Művelődési Házban 18 órától. Belépőjegy ára vacsorával
2000 Ft/fő, támogatói jegy 500 Ft. Jegyek megvásárolhatók az SZMK tagjaitól. A Szülői
Munkaközösség a tombolasorsoláshoz minden felajánlást szívesen fogad.
• November 17-én hétfőn 17 órai kezdettel fogadóórát tartunk iskolánkban.
• December 5-én 14 órától adventi készülődést szervezünk.
• December 12-én a Művelődési Házban 14-16 óra között, az alsó tagozatos gyerekek
részére Mikulás teadélutánt, 17-20 óra között a felsős gyerekek részére discot tartunk.
• December 13-án, szombaton (tanítás nélküli munkanap) prevenciós előadást szervezünk a tanulóink részére.
• December 19-én 12:45-től karácsonyi ünnepélyt tartunk a Művelődési Házban.

A Csátalja-Nagybaracska Általános Iskola Simonyi Márton Tagintézményének 7. osztályos
tanulói a „Határtalanul” program keretében tanulmányi kiránduláson vettek részt Erdélyben szeptember 23-tól 27-ig. Erdély történelmének, földrajzának megismerése, a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek elmélyítése céljából jártak Nagyszalontán, Parajdon,
Gyergyóújfaluban, Gyergyószentmiklóson, Máréfalván, Csíksomlyón, Korondon, Mádéfalván.
Kirándulást tettek Rapsóné várához, a Súgó-barlanghoz, a Szent Anna-tóhoz. Túráztak a Békás-szorosban, a Gyilkos-tónál. Felkeresték Marosvásárhely, Kolozsvár nevezetességeit. Megismerkedtek és közös programokon vettek részt Gyergyóújfalu általános iskolájának 7. osztályos tanulóival. A tanulók és kísérőik bepillantást nyerhettek Erdély csodálatos természeti kincseibe, legenda- és mondavilágába. A nagybaracskai 7. osztályosok a kirándulás során együtt
utaztak a dávodi 7. osztályos tanulókkal.
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A Dávodi Forrás Általános Iskola 7. osztálya, egy sikeres pályázat keretében a Határtalanul!
programmal, 2014. szeptember 23-tól 27-ig erdélyi tanulmányi kiránduláson vett részt. A
programot a nagyon gazdag, erdélyi mondavilághoz kapcsoltuk, ezeket elevenítettük fel a
helyszíneken. Bejártuk Nagyszalontától Parajdig, Korondtól Csíksomlyóig, Békás-szorostól
Szent Anna-tóig, Mádéfalvától Máréfalváig, Marosvásárhelytől Kolozsvárig azokat a helyeket,
melyekhez mondákat, meséket kapcsoltunk. Gyönyörködtünk a természeti kincsekkel bővelkedő tájjal. Szállásunk a vendégszerető Gyergyóújfaluban volt. A magyar-magyar kapcsolatok
építése, a személyes kapcsolatok kialakítása is fontos szerepet játszott ebben a néhány napban, hiszen a program egyik nagyon fontos eleme a külhoni magyarságról szerzett személyes
tapasztalatok szerzése. Kirándulásunk a Csátalja-Nagybaracska Simonyi Márton Tagintézményének 7. osztályos tanulóival valósult meg.

A tájékoztatóban leírtak jogvita esetén jogforrásként nem használhatók fel.
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Egyéb hírek
Karácsonyt megelőzően szeretnénk az adventet kis műsorokkal megünnepelni. A rendezvény
helyszíne a templom előtti tér, ahol kis műsort mutatnak be a településen élők, kiemelve a
közelgő ünnep fontosságát. Tervezzük, hogy alkalmanként forralt bort és teát szolgálnánk fel
az érdeklődők és természetesen a műsorban résztvevők részére. Ehhez esetleges felajánlásokat szívesen fogadunk.
(Felajánlásaikat jelezhetik Kovács Tamásnál a 06-70-490-2898 telefonon)
Az adventi gyertyagyújtás szombatonként az esti mise után kezdődik.
November 29.
December 6.
December 13.
December 20.

Kultúrház programjai
nov. 06.
nov. 08.
nov. 15.
nov. 19.
nov. 20.
nov. 24.
dec. 06.
dec. 12.

csütörtök
szombat
szombat
szerda
csütörtök
hétfő
szombat
péntek

dec. 13. szombat
dec. 13. szombat
dec.19. péntek
dec. 20. szombat
dec. 25. csütörtök
dec. 27. szombat

9-től - 11:30-ig
20 óra
18 óra
17 óra
16 óra
16 óra
14 óra
14-től - 16-ig
17-től - 20-ig
9 óra
19 óra
20 óra
12:30 óra
18 óra
20 óra
14 óra

véradás
Búcsúi bál, zenél a PÓLÓ együttes
Iskolás szülők, nevelők jótékonysági bálja
Takarékszövetkezet közgyűlése
Víziközmű Társulat közgyűlése
Víziközmű Társulat közgyűlése
Óvodai Mikulás bál
Iskolai teadélután alsó tagozatosoknak
Iskolai disco felső tagozatosoknak
Karácsonyi bolhapiac
Hozd el! Add el! Cseréld el!
Fokos zenekar népzenei koncertje
Táncház a Fokos zenekar közreműködésével
Iskolai Karácsonyi műsor
VII. Karácsonyt várva ünnepi műsor
Karácsonyi bál, zenél a PÓLÓ együttes
Asztalitenisz verseny

Kiadja: Nagybaracska község Önkormányzata. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős szerkesztő: Bögi István András és Kovács Tamás.
Szerkesztőség és kiadó címe: 6527 Nagybaracska, Szabadság tér 10., Készült: 1000 példányban.
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A tájékoztatóban leírtak jogvita esetén jogforrásként nem használhatók fel.

