Integrált Közösségi Szolgáltató Tér – Faluház programja

2015. április
Állandó programok:
Hétfő: 15 - 20 óra eMOP (számítógép, internet használati lehetőség)
17 - 18 óra Gyermek hastánc foglalkozás
17 - 20 óra Könyvtár
18.30 óra A Baki Pántlika Néptáncegyüttes Asszony csoport (próba)
Kedd: 15 - 20 óra eMOP (számítógép, internet használati lehetőség)
16 – 17.15 óra A Baki Pántlika Néptáncegyüttes Gyermek csoport (próba)
17.15-18.30 óra A Baki Pántlika Néptáncegyüttes Ifjúsági csoport (próba)
17 - 20 óra Könyvtár
Szerda:
15 -20 óra eMOP (számítógép, internet használati lehetőség)
16.30 ; A Baki Pántlika Néptáncegyüttes „ Százszorszép” csoport (próba)
18 - 20 óra Könyvtár
18 óra A Baki Pántlika Néptáncegyüttes Felnőtt csoport (próba)
Csütörtök: 15 - 20 óra eMOP (számítógép, internet használati lehetőség)
16 – 17.15 óra A Baki Pántlika Néptáncegyüttes Gyermek csoport (próba)
18 óra Pilates torna
18 - 20 óra Könyvtár
Péntek:
15 - 21 óra eMOP (számítógép, internet használati lehetőség)
16 óra Hastánc csoport próbája
17-19 óra A Baki Pántlika Néptáncegyüttes Ifjúsági csoportjának (próba)
Széchenyi Hanna Kórus és a Zengőhúrock Gitáregyüttes próbája
Szombat:
16 - 20 óra eMOP (számítógép, internet használati lehetőség)
16 - 20 óra Könyvtár
Vasárnap: 15 -19 óra Családi délután: kézműves kuckó, asztalitenisz, sakk, társasjátékok

Könyvajánló!
Kedves Olvasók! Új könyvek érkeztek könyvtárunkba! Egy kis ízelítő az érkezett könyvekből:
Monika Peetz: Keddi nők
„Caroline, Eva, Estelle, Kiki és Judith belevaló kölni nők, akik egy francia nyelvtanfolyamon barátkoznak össze. Levizsgázni ugyan csak egyikük
tud, de a barátság megmarad, tizenöt éven át minden hónap első keddjén együtt vacsoráznak a Le Jardin étteremben, beszélgetnek,
k, megosztják
egymással
kisebb-nagyobb
gondjaikat,
örömeiket,
nyaranta
pedig
elutaznak
egy-egy
egy
hosszú
hosszúhétvégére.
Miután Judith megözvegyül, és igen rossz idegállapotba kerül, bejelenti, hogy ezúttal nem tart a többiekkel, mert rábukkant fférje, Arne
zarándoknaplójára, és helyette is szeretné végigjárni az El Caminót, befejezni azt, ami a férfinak a betegsége miatt már nem adatott meg. A keddi
nők döbbenetén felülkerekedik a kalandvágy és a szolidaritás, így aztán egyhangúan úgy döntenek, hogy elkísérik.
Igen ám, de a naplóval valami nem stimmel. Állandóan eltévednek, és kezdenek arra gyanakodni, hogy Arne sosem járt arra, amerre ők.
Hamarosan arról is meggyőződnek, hogy semmi és senki nem az, aminek látszik. Szinte még egymásról se tudnak semmit…
„Fergeteges romantikus komédia.” amazon.de”

Lori Lite: A dühös polip – Relaxációs mesekönyv
„A
A kis polip megtanulja, hogyan nyugtassa meg magát, amikor nagyon dühös. A progresszív izomrelaxáció - melyet e mesekönyvből könnyedén és
élvezettel sajátíthat el gyermekünk - ellazítja a testett és lecsendesíti az elmét. Alkalmazása hatékonyan csökkenti a stresszt, a szorongást és az
agressziót, a gyermek képes lesz uralni nehéz érzéseit, és könnyebben elalszik.
"Nélkülözhetetlen könyv mindenkinek, akinek gyereke van, vagy gyerekekkel dolgozik!" Dr. L. Teegargen, klinikai szakpszichológus
szakpszichológus”

Rátkai Tímea: Esküvő lépésről - lépésre
„A
A kislány, aki fehér ruhában állt a tükör előtt, és a magassarkú cipőben egyensúlyozott a nászindulóra, felnőtt. Közeleg a nap, amikor ismét felölti
a fehér ruhát és eljön a pillanat, melyről gyermekkora óta álmodott. Ám most sokkal prózaibb kérdések foglalk
foglalkoztatják:
Hogy is kezdjek bele? Milyen zenekart válasszak? Biztos, hogy jó lesz a helyszín?
Kiket ültessek a főasztalhoz? Mit tegyek, hogy ez a nap minden szempontból tökéletes legyen?
Számtalan kérdés, bizonytalanság nehezíti az esküvő megszervezésének édes pillanatait. Jó lenne ilyenkor valaki, aki tudja a választ, aki segítséget
nyújt a nehezen meghozott döntések előtt. Ez a könyv gyakorlati útmutató mindazoknak, akik önállóan végzik ezt a cseppet sem egyszerű feladatot.
Rátkai Tímea, Magyarország egyik legelismertebb esküvőszervezője praktikus tanácsokkal, ötletekkel vezeti végig az olvasót a lánykérés
pillanatától egészen az esküvő utáni teendőkig.
A praktikus kézikönyv amellett, hogy a hazai helyzetet mutatja be, aktuálisan a 2015-ös
ös évre vonatkozó trendeket, információkat tartalmaz,
lebilincselő olvasmány, mely az életből vett, sokszor megmosolyogtató történeteket is bemutat.”

BAK-TÁRogató

Méltóságkeresők – Beke Pálra emlékeztek a jó példákat bemutató konferencián
A „Méltóságkereső” címmel megrendezett Beke Pál emlékkonferenciát 2015. február 5-én élénk szakmai
érdeklődés mellett, teltházzal rendezték meg a Beke Pál Emlékcímet alapító szervezetek Budapesten a TIT
Stúdió Egyesület Zsombolyai utcai székhelyén. A konferencia célja olyan példamutató művelődési és
ifjúsági szervezeteket bemutatni szerte az országból, melyek tevékenységük révén képesek a helyi
közösségek tartását megerősíteni, megadni az egymással való együttlét rangját, és ez által méltóságot adni a
művelődő közösségek tagjainak. A közösségi művelődés számára a „méltóságkeresés” útját Beke Pál jelölte
ki, aki Makovecz Imre építészetének szellemi hátterét ültette át a közösségfejlesztés gyakorlatába már akkor,
amikor még a közösségfejlesztés fogalom nem is igazán létezett Magyarországon. „Ami Makovecz Imre az
építészetben, az Beke Pál a közösségi művelődésben. A mi feladatunk, hogy az általa örökül hagyott
eszmeiséget tartalommal töltsük fel, méltóságot adva a közösségeknek.”- e szavakkal köszöntötte az
egybegyűlteket Závogyán Magdolna. A jó példák között elsőként Baloghné Bacsa Ibolya mutatta be a Baki Faluházat – Bak Makovecz Imre és Beke Pál
munkásságának egyfajta „mintafaluja”, ahol szinte a semmiből fejlődött ki az aktív közösségi és ifjúsági élet. Az előadók között szerepelt még: Földes
Tímea az Együtt Nádasdért Egyesület elnöke és Zentai Gábor a Szigetvár Kultúr - és Zöld Zóna Egyesület elnöke. A délutáni program fő témája az
ifjúsággal végzett közösségi munka volt. Az első előadó G. Molnár Erzsébet, a Települési Gyermekönkormányzatokat Segítők Egyesülete alapító elnöke
volt, őt két sikeres gyermek- és ifjúsági önkormányzat prezentációja követte: Kovács Dávid ifjúsági polgármester és Radók Luca ifjúsági képviselő nyújtott
ízelítőt a Levéli Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat tevékenységéből. A gyermek- és ifjúsági önkormányzatban végzett munka motivációiról,
mozgatórugóiról az Orosházi GYIÖK lelkes csapata tartott előadást. Az ifjúsági közösségfejlesztés és ifjúságvédelem fontos dimenziója a
művészetpedagógia, az alkotással való nevelés: ebbe a szép területbe engedett betekintést Mattyasovszky Zsolnay Bálint a KOMA társulat (Kortárs Magyar
Társulat) közösségi színház képviseletében. Katona Krisztina a Pécsi Szín-Tér Egyesület részeként működő Murál Morál Mező vezetője pedig a hátrányos
helyzetű fiatalokat megmozgató közös alkotómunka lélekemelő eredményeit mutatta be. Az emlékkonferencia keretében átadták a Beke Pál
Emlékcímeket: a közösségi művelődési terület díjazottja 2015-ben Baloghné Bacsa Ibolya lett, az ifjúsági területen végzett munkájáért pedig G.
Molnár Erzsébet vehette át Beke Pál Emlékcímet. A konferenciát Beke Pálról szóló portréfilm-vetítés, valamint kötetlen beszélgetés zárta.
forrás: www.nmi.hu/Hirek/Meltosagkeresok-Beke-Palra-emlekeztek-a-jo-peldakat-bemutato-konferencian

A falu idősebb lakóit köszöntötték
Nagy igazságot rejt az az egyetlen mondat, amely a jól ismert sláger soraiban fogalmazódik meg, és amely
így hangzik: „Nemcsak a húszéveseké a világ!” Hiszen minden korosztály megtalálja az élet kincseit, amely
hatvanéves kor felett is sok szépet tartogat, ugyanis a boldogság kortalan. Egyetlen titka van: „… adni,
mindig csak adni, jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet, és sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet”. – írta Goethe. Az idősebb
emberek kedvességet sugároznak, bölcsek, segítőkészek, jelenlétük épp ezért nélkülözhetetlen a közösségek
számára. Fontosak az egyének számára is, mert rengeteg szeretet árad belőlük, a gondoskodó nagyszülők
értéke pedig felbecsülhetetlen. Évente egyszer ünnepséget rendezünk a tiszteletükre, hálánkat és
megbecsülésünket fejezzük ki azok iránt, akik a környezetünkben élnek. Bakon, március 1-én köszöntötték
és látták vendégül a település idősebb lakóit. A Képviselő testület tagjai, az Önkormányzat és a Faluház
munkatársai szépen megterített asztallal, feldíszített teremmel és finom ételekkel, süteményekkel várták a
kedves vendégeket! Az óvodás gyerekek és a Pántlika Néptáncegyüttes csoportjainak közreműködésével,
egy vidám műsorral kívántak jó egészséget és tartalmas boldog életet!

1848. március 15. - Ünnepi megemlékezés

Petőfi Sándor

Magyarország egyik meghatározó eseményére, az 1848-49-es
forradalom és szabadságharcra emlékeztünk március 13-án,
pénteken a Faluházban. A forradalmat indító nap - március
15-e - jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét,
szabadság utáni vágyát fejezi ki. A 167 évvel ezelőtti
eseményeket a Göcsej Kapuja Bak Általános Iskola hatodik
osztályos tanulói idézték fel. Ezt a napot a történelem Petőfi
Sándor napjának is nevezi, ezért a műsor középpontba
állította a ’48-as eseményekben vezérszerepet vállaló költő
életét. „Ezt a napot Petőfi napjának nevezze a magyar nép; mert
ezt a napot ő állítá meg az égen, hogy alatta végigküzdhesse a
nemzet hosszúra nyúlt harcát szabadsága ellenségeivel.” – írta Jókai. A tanulók, a gondosan válogatott zenés-irodalmi
összeállítással méltóképpen tisztelegtek Petőfi emléke előtt, bebizonyították, hogy szellemisége ma is él.

15-DIK MÁRCIUS, 1848

A műsort összeállította: Baloghné Bacsa Ibolya, Reizer Ferencné.

(részlet)
Magyar történet múzsája,
Vésőd soká nyúgodott.
Vedd föl azt s örök tábládra
Vésd föl ezt a nagy napot!
Nagyapáink és apáink,
Míg egy század elhaladt,
Nem tevének annyit, mint mink
Huszonnégy óra alatt.
Csattogjatok, csattogjatok,
Gondolatink szárnyai,
Nem vagytok már többé rabok,
Szét szabad már szállani.
Pest, 1848. március 16.

Márciusi borbírálat
A Kistermelők Baráti Egyesülete és a Faluház közös szervezésében idén is megrendezésre került a borászati vetélkedő és a hagyományos borbírálat. A jól
sikerült rendezvényről képes beszámolót tekinthetnek meg!

Iskolaudvar felújítás
A MOL Zöldövezet Program keretében iskolánk a Tegyünk a Falunkért Egyesület
segítségével pályázatot nyújtott be iskolapark létesítésére, illetve rehabilitációjára,
mely kedvező elbírálásban részesült. A megvalósításhoz 400.000 Ft támogatást
kapunk, melynek 60 %-át őshonos növények vásárlására kell fordítani, a
munkálatokat helyi közösségek bevonásával kell elvégezni.
Már a tervezési folyamattól bevontuk a tanulókat, pedagógusokat, szülői munkaközösséget, önkormányzatot, kertépítészt, helyi
vállalkozókat, a civil szervezetek képviselőit: legfontosabb partnerként a Tegyünk a Falunkért Egyesületet, valamint a
Kistermelők Baráti Egyesület, rajtuk kívül a sportegyesületek, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, az Önvédelmi Egyesület, a Baki
Asszonyok Faluvédő Egyesülete. Munkamegbeszéléseken a tanulók ötleteit figyelembe véve részekre bontottuk a területet, a
területgazdák vezetésével megterveztük az egyes részek funkcióit, a megvalósítás folyamatát.
Célunk, hogy
- a gyerekek környezettudatos, valamint a természetszeretetre nevelése a gyakorlatban is megvalósulhasson
- néphagyományok, vallási ünnepek felelevenítése, ápolása
- ismerjék meg az erdő és a kert életközösségét
- tudják, hogy milyen gondoskodást igényelnek a növények, ők maguk is részesei legyenek ezeknek a teendőek
- szerezzenek olyan tudást és gyakorlatot, amit a felnőtt életükben is hasznosítani tudnak
- megpróbáljuk újra abba az irányba terelni a gyerekeket, hogy érezzék a természet lüktetését, változó mindennapjaikat a természet változásával éljék
meg, szokásaikat is ennek megfelelően alakítsák.
Ennek érdekében:
- szeretnénk létrehozni egy tanösvényt, melynek mentén a vidékünkre jellemző fákat, cserjéket, lágyszárú növényeket ültetünk
- visszaállítjuk az egykori gyakorlókertet, ahol minden osztály gondoz egy-egy ágyást, illetve ahova gyümölcsfákat, cserjét ültetünk: Margit cseresznyét,
besztercei szilvát, vérbélű körtét, jonatán almát, naspolyát, meggyet, parasztbarackot, húsos somot
- fűszernövény ágyásokat alakítunk ki
- anyagok újrahasznosításával, gyepesítéssel játszóhelyet hozunk létre
- melléképület felújításával kerékpártárolót alakítunk ki.
Az előkészületi munkák már megtörténtek: kivágtuk az elöregedett tujákat, felszántattuk, megtárcsáztattuk a gyakorlókertet, tőzeget, trágyát hozattunk,
terepet rendeztünk, kialakítottuk a parkolót. Pihenő padok készítéséhez a raklapokat meghozták, illetve kész asztalokat, padokat is szállítottak.
A munkák elvégzésében segítettek:
Kaptur Sped Kft, Simon és Társa, Kránicz Tamás, Kovács Tamás, Horváth Béla, Kovács Tamás – vállalkozók
Harmath László, Tornyos József, Tornyos Ádám, Kissné Marczis Mónika, Timbókovics Lászlóné – szülők, testvér
Balogh Elemér, Tamás Béla, Sipos Zoltán, Sipos László, Tóth István, Máté László, Balogh Elemér, Harmath József – Kistermelők Baráti Egyesülete
Fercsák Ágnes, Lövei Márta – Tegyünk a Falunkért Egyesület
Kaptur Zoltánné, Simon Dezsőné, Osadzuk Csabáné – Baki Asszonyok Faluvédő Egyesülete
6., 7. és 8. osztályos fiúk, az iskola pedagógusai
a kerti bútorok elkészítéséhez az ADA Novától kaptunk raklapot
a Fa-Feri Kft-től kerti padokat, asztalokat kaptunk
Március 25-ét, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét terveztük projektindító napnak. Ezen a napon ültettük el a tanulókkal a gyümölcsfákat, a
Kistermelők Baráti Egyesületének képviseletében Sipos Zoltán oltási bemutatót tartott. Kovács Tamás plébános úr felelevenítette az ehhez a naphoz
fűződő szokásokat, megáldotta a beoltott fákat. A rendezvényen részt vett Vigh László országgyűlési képviselő, Molnár Károly polgármester, Császár
László jegyző
Április – május hónapra tervezzük a veteményes- és fűszerágyások, a tanösvény beültetését, júniusra a játszóhely és a kerékpártároló kialakítását.
Tamás Béláné
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2015
Április
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánnak a település minden lakójának az IKSZT munkatársai!
április : Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara fogadóóráról később adunk
tájékoztatást

április 14. 18.30 óra: Szakmai előadás a Söjtör és Térsége Méhész Egyesület tagjainak

április 15-én:

Fedezd fel a könyvtárat! –
Képzőművészeti alkotások a könyvtárban
Az általános iskola tanulói részére.

április 20; 21. 16:30 órától: Folytatódik a Kosárfonó szakkör, Dulics Margit vezetésével.
Előzetes bejelentkezés szükséges!

április 24. 14 óra „Aprók dala” - népdaléneklési verseny Zala
ala megyei általános iskolák alsó
tagozatosai számára.
április 25-én: „Csizmád sarka szikrát hányjon” – Egy táncos nap a Baki Pántlika
Néptáncegyüttes ifjúsági csoportjának

április 28. 13:30 óra: Filharmónia bérlet – Muzsikás Együttes koncertje az általános iskola tanulói részére.
április 29. 18 óra A baki óvodások köszöntik édesanyjukat Anyák Napja alkalmából
április 30. 19 óra: A baki Fiatalok közreműködésével MÁJUSFA állítás a Faluház udvarán.
Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen részt vennének a programon!
május 3.: Tűzoltónap és Majális
Részletes programról a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket!

A programokkal kapcsolatosan érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Baloghné Bacsa Ibolya 06-30/5711937 email: bacsaibi@gmail.com

Minden érdeklődőt szeretettel várunk
runk programjainkra!

