
TISZTELT  GARAI  LAKOSOK!

A legutóbbi Garai Híradó megjelené-
se óta apróbb változások történtek köz-
ségünkben. Sokan tapasztalhatták, hogy 
készül a ravatalozó teteje és a hozzá 
kapcsolódó előtető. A beruházás 50%-át 
pályázaton nyertük, a másik felét a köz-
ség fi zeti. Szükségszerű volt a felújítás, 
mivel a lapos tető gyakran beázott, a va-
kolat hullott. Községünknek a Bajai Vá-
rosi temetkezési vállalat a belső kárpito-
zást ajánlotta fel, a Mementó Kft pedig 
a külső festéshez járul hozzá jelentős 
összeggel. Köszönöm azok megértését, 
akik ezen időszakban vesztették el sze-
retteiket és sajnálom, hogy kellemetlen-
séget okoztunk a felújítással. 

Reméljük, hogy a megújult ravatalo-
zó nemcsak küllemében kelt majd jobb 
benyomást, hanem védelmet jelent a 
gyászolóknak az eső, és a tűző napsu-
garak elől is. 

A mellékutcák padkáinak a letakarítá-
sára is sor került, amely szintén sok kel-
lemetlenséggel járt. Útjaink állagát kí-
vántuk megőrizni, így ez a feladat nem 
várathatott már magára. Tudjuk, hogy 
addig nem sok értelme van a kátyúzás-
nak, vagy bármilyen javításnak, amíg a 
víz nem tud elfolyni, mert megáll az út-
testen. A lakosság nagyobb része meg-

értette az elvégzett munka fontosságát. 
Bár leginkább az idősebb generáció he-
lyeselte, mert ők még tudják, hogy mek-
kora jelentősége van ennek. Más telepü-
lések 4-5 évente elvégzik ezt a munkát; 
nálunk az idősek emlékei szerint leg-
alább 30 éve nem voltak lepadkázva az 
utcák. Utoljára még Márkó bácsi vezeté-
se alatt végezték el ezt a feladatot. Sze-
retnék köszönetet mondani az önkéntes 
segítőknek, akik időt, pénzt, fáradtsá-
got nem kímélve segítettek a föld ösz-
szeszedésében és elszállításában. Ennek 
köszönhetően a község költségvetését 
csak a gréder óradíja terhelte. Köszönet 
azoknak is, akik részt vettek a portájuk 
előtti útszakaszok eltakarításában, rend-
betételében! 

Információink szerint ebben az év-
ben sajnos nem írnak ki pályázatot ut-
cák javítására, de remélhetőleg jövőre 
már igen. Tudjuk, hogy az Árpád, a Pe-
tőfi  és a Bunyevác utca északi szakaszai 
már régóta javításra szorulnak, de saj-
nos önerőből nem tudjuk ezeket meg-
valósítani. Kérem az ott lakók türelmét 
a pályázati lehetőségig, hiszen elsőként 
ezeket az utcákat szeretnénk felújítani. 

Munkaügyi bíróságon pert nyert 
a község előző polgármestere, mivel 
2004-2005 évben nem vett ki szabad-
ságot. A munkaügyi bíróság nem fo-

gadta el részéről azt az állítást, hogy a 
bulgáriai tengerparti nyaralás is mun-
kának számított, így 62 nap helyett, 49 
nap megfi zetéséről döntöttek. A bíróság 
döntése alapján az önkormányzat gon-
doskodott a község költségvetéséből az 
1.100.607,-Ft  átutalásáról. Ekkora ösz-
szeggel tudjuk idén a sportkört támogat-
ni. 

Az önkormányzat másodfokon, 
Kecskeméten is pert nyert szolgálati la-
kás ügyében. Az ítélet jogerős, fellebbe-
zésnek helye nincs. 

Most pedig a jelen és a múlt után rá-
térek a jövőre. A gazdasági válság saj-
nos községünkben is érezteti hatását. 
Egyre kevesebb a pályázati lehetőség, 
az állami normatívák egyre csökken-
nek, viszont a települési önkormány-
zatokra hárított feladatok száma egyre 
nő, melyhez nem mindig biztosítanak 
anyagi fedezetet. Ennek ellenére igyek-
szünk minden lehetőséget kihasznál-
ni, hogy abból a kevésből is minél 
nagyobb részt tudjunk településünk 
javára fordítani. Nyilván nem lesznek 
nagy, látványos beruházások, de pályá-
zunk sport rendezvényekre, kulturális 
eseményekre és természetesen a lovas- 
és falunapra is.

Szeretnénk megvalósítani az óvoda 
átköltöztetését az alsó tagozat épületé-
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be, mellyel jelentős megtakarítást érhet-
nénk el. Pályázat nélkül azonban ez sem 
valósítható meg. A községháza felújítá-
sa is folyamatban van, a hőszigetelést 
és nyílászárók cseréjét pályázati pénz-
ből szeretnénk megvalósítani.

Közeleg a Húsvét, a remény és az 
újrakezdés ünnepe. Remélem, hogy a 
világban megtapasztalható erkölcsi és 
pénzügyi válság nem borítja fel közsé-
günk békés, családias jellegét. 

Szeretnék megkérni mindenkit, hogy 
ebben a nehéz időszakban nyújtson ke-
zet a rászorulóknak, fi gyeljünk oda a 
hátrányos helyzetbe kerülőkre, hiszen 
nem tudhatjuk, hogy mikor szorulunk 
mi magunk is egy segítő jobbra. 

Kívánom, hogy a remény és az öröm 
ünnepéből erőt merítve tudjunk tovább-
haladni, egységben, egymást megértve 
és segítve tudjuk építeni közösségün-
ket. Legyen ez az ünnep, a világosság, 

a megújulás ünnepe, békés, méltó ha-
gyományainkhoz, méltó önmagunkhoz. 
Adjon erőt ahhoz, hogy az előttünk álló 
napok ne múljanak el maradandó érté-
kek nélkül! 

Keresztény hittel és szeretettel kí-
vánok minden kedves polgártársamnak 
békés, boldog húsvéti ünnepeket, és kí-
vánom, hogy reményeik és céljaik vál-
janak valóra!

Faa Béla polgármester

A december 18-i ülésen az alábbi 
témákkal foglalkozott a képviselő-tes-
tület:

A települési szilárd hulladékkal kap-
csolatos hulladékkezelési közszolgálta-
tásról és a vízdíj megállapításáról szóló 
rendeleteket módosította a képviselő-
testület. Mindkét rendelet a közös ön-
kormányzati tulajdonú szolgáltató tár-
saság által megemelt díjak miatt került 
napirendre.

Elfogadták a képviselők a szociáli-
san rászorulók részére biztosított sze-
mélyes gondoskodást nyújtó ellátások-
ról szóló rendeletet, és jóváhagyták a 
hivatali köztisztviselők teljesítmény-
követelményének alapját képező 2009. 
évi kiemelt célok meghatározását.

Zárt ülést is tartott ezen a napon a 
képviselő-testület, amelyen kizárólag 
szociális kérelmekről döntöttek.

A 2009. évben először január 29-én 
tartott nyilvános és zárt ülést a képvi-
selő-testület.

A Helyi Választási Bizottság tájékoz-
tatta a képviselő-testület tagjait arról, 
hogy Dr. Tálas László képviselő 2009. 
január 20-án lemondott képviselői man-
dátumáról. A helyi önkormányzati kép-
viselők jogállásának egyes kérdéseiről 
szóló 2000. évi XCVI. törvény értelmé-
ben a képviselő tisztsége a lemondás-
ban megjelölt időpontban megszűnik. A 
helyi önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek választásáról szóló 1990. 
évi LXIV. törvény szerint a megszűnt 
képviselői helyre az utóbbi választá-

son –a már megválasztott képviselőket 
követően- legtöbb szavazatot elért je-
lölt lép. Dr. Tálas László megüresedett 
képviselői helyére Antal Zsolt képvise-
lőjelölt személyét jelentette be a Helyi 
Választási Bizottság. A képviselőjelölt 
nyilatkozatában vállalta a képviselői 
tisztséget, így részére a Helyi Választá-
si Bizottság kiadta a képviselői megbí-
zólevelet. Antal Zsolt képviselő a meg-
bízólevél átvételét követően esküt tett a 
képviselő testület előtt.

Az ünnepélyes eskütételt követően 
az ÁMK intézményvezetésével kapcso-
latos feladatok ellátására (magasabb ve-
zetői beosztásra) irányuló nyilvános pá-
lyázat kiírásáról szóló napirendi pontot 
a polgármester javaslatára a képviselők 
a következő ülésig elnapolták.

A 2006-2008. évi belső ellenőri je-
lentésről szóló beszámolót a képviselők 
elfogadták. Az ellenőrzés a Körjegy-
zőségi Hivatal belső szabályzatainak 
vizsgálatára és a normatív állami támo-
gatások felhasználásának vizsgálatára 
irányult. A jelentés csak néhány apróbb 
hiányosságot állapított meg.

Módosította a képviselő-testület a 
(horvát, német) kisebbségi önkormány-
zatok és a települési önkormányzat kö-
zötti együttműködési megállapodásokat.

A képviselők Gara-Bácsszentgyörgy 
Községek Körjegyzőség létrehozásáról 
és működéséről szóló megállapodásról, 
valamint a Szociális Szolgáltatásterve-
zési Koncepció elfogadásáról is döntöt-
tek.

Az önkormányzati törvényben elő-
írt kötelezettségem alapján ezen azon 
ülésen számoltam be a testületnek a 
körjegyzőség 2008. évi munkájáról. 
A beszámolóban szóltam a különböző 
jegyzői hatáskörbe tartozó államigaz-
gatási feladatokról, hatósági ügykö-
rökről, -ismertetve az egy év alatt in-
tézett ügyek számát (mennyiségét) is. 
Tájékoztatással szolgáltam a képvise-
lő-testületi ülések előkészítésével és a 
döntések végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokról, és a kisebbségi önkor-
mányzatok működésének hivatali teen-
dőiről.

Ezen az ülésen tájékoztatta a pol-
gármester a képviselőket arról, hogy 
2008. decemberében Kertészné Molnár 
Anna képviselő lemondott a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság elnöki tisztségé-
ről. Ezért a testületnek e tisztséget meg 
kellett újítani, miként -Dr. Tálas Lász-
ló képviselő lemondása miatt- dönteni 
kellett a Településfejlesztési Bizottság 
elnökének személyéről is. A képviselő-
testület a Szociális és Egészségügyi Bi-
zottság elnökének Dr. Fridrik Pál kép-
viselőt, a Településfejlesztési Bizottság 
elnökének Nádai Norbert képviselőt 
választotta meg. A képviselő-testület új 
tagját, Antal Zsoltot a Településfejlesz-
tési Bizottság tagjának választották meg 
a képviselők.

A következő határozat arról szólt, 
hogy 2009. február 1. napjától csatlako-
zik az önkormányzat a Magyar Önkor-
mányzatok Szövetségéhez.

MÁRCIUSI  BETEKINTŐ
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A zárt ülésen a polgármester tájékoz-
tatta a képviselőket Tényi Antal volt 
polgármester ingatlan kiürítésével és 
használati díj megfi zetésével kapcsola-
tos, valamint a szabadságmegváltásával 
kapcsolatos jogerős bírói ítéletekről.

A 2009. február 12-i képviselő-tes-
tületi ülésen a képviselők Gara Köz-
ség Önkormányzatának Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. 
(III.31.) Kt. számú rendeletét módosítot-
ta. A rendelet módosítását a képviselők 
személyében történt változás indokolta. 
Elfogadták a Gara Község Önkormány-
zatának 2/2009. (II.12.) Kt. számú ren-
deletét is, amely az önkormányzat tu-
lajdonában lévő lakások és helyiségek 
elidegenítéséről szól. Mint ismeretes 
a lakosság előtt, az önkormányzatnak 
több olyan lakása és üzlethelyisége van, 
amelyet a képviselő-testület értékesítés-
re kijelölt. A rendelet az értékesítésre 
vonatkozó átgondolt feltételeket és sza-
bályokat foglalja össze.

Az önkormányzat 2009. évi költség-
vetéséről szóló rendelet-tervezetet a 
képviselők megtárgyalták és úgy dön-
töttek, hogy azt a márciusi képviselő-
testületi ülésen tárgyalják újra.

Ezután a Völgyzugoly Tervezőmű-
hely Kft. által helyi védelemre javasolt 
objektumok (épületek, építmények, ke-
resztek) kijelöléséről hoztak határoza-
tot.

Zárt ülésen határoztak a képviselők 
az önkormányzat tulajdonában lévő la-
kások és nem lakáscéljára szolgáló épü-
letek kijelöléséről és annak értékesíté-
séről. Döntött a képviselő- testület az 
önkormányzat tulajdonát képező föld-
területek kijelöléséről és értékesítéséről 
is.

A garai és a bácsszentgyörgyi kép-
viselő-testület együttes ülést is tartott 
február 12-én, amelyen a közösen fenn-
tartott Körjegyzőség és az Általános 
Művelődési Központ 2009. évi költség-
vetését állapították meg.

A képviselő-testület a következő ülé-
sét 2009. március 12-én tartja.

Tájékoztatom a kedves garai lakoso-
kat, hogy Gara Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének rendeletei és az 
ülések jegyzőkönyvei megtekinthetőek 
a www.gara.hu önkormányzati webol-
dalon.

Gara, 2009. március 8.
Striegl Jánosné körjegyző

A munkanélküli ellátások rendszeré-
ben 2009. január 1-jétől az állami mun-
kanélküli ellátás (álláskeresési támoga-
tás) folyósítási idejének kimerítése után, 
vagy egyéb együttműködések teljesíté-
se esetén a jegyző által megállapítható 
ellátások új elnevezése összefoglalóan 
az aktív korúak ellátása lett. Az aktív 
korúak ellátása a hátrányos munkaerő- 
piaci helyzetű aktív korú személyek és 
családjuk részére nyújtott ellátás.

A szociális ellátásokról és a szociális 
igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Szociális törvény) tar-
talmazza az aktív korúak ellátására vo-
natkozó szabályokat.

Az ellátási rendszerbe történő beke-
rülés jogosultsági szabályai az eddigi 
segélyezési szabályokkal azonosak, te-
hát a jogosultsági körben nincs nagy-
mértékű változás. Aktívkorúak ellátásá-
ra jogosult (Szociális törvény 33.§ (1) 
bek.), az:
a) aki munkaképességét legalább 67%-

ban elvesztette, illetve legalább 50%-
os mértékű egészségkárosodást szen-
vedett, vagy

b) aki vakok személyi járadékában ré-
szesül, vagy

c) aki fogyatékossági támogatásban ré-
szesül (az a)-c) pont szerinti személy 
a továbbiakban együtt: egészségkáro-
sodott személy), vagy

d) akinek esetében a munkanélküli-já-
radék, álláskeresési járadék, álláske-
resési segély, vállalkozói járadék (a 
továbbiakban együtt: álláskeresési 
támogatás) folyósítási időtartama le-
járt, vagy

e) akinek esetében az álláskeresési tá-
mogatás folyósítását keresőtevékeny-
ség folytatása miatt a folyósítási idő 
lejártát megelőzően szüntették meg, 
és a keresőtevékenységet követően 
az Flt. alapján álláskeresési támoga-
tásra nem szerez jogosultságot, vagy

f) aki az aktív korúak ellátása iránti ké-
relem benyújtását megelőző két év-

ben az állami foglalkoztatási szerv-
vel legalább egy év időtartamig 
együttműködött, vagy

g) akinek esetében az ápolási díj, a 
gyermekgondozási segély, a gyer-
meknevelési támogatás, a rendsze-
res szociális járadék, a bányász dol-
gozók egészségkárosodási járadéka, 
az átmeneti járadék, a rehabilitáci-
ós járadék, a rokkantsági nyugdíj, a 
baleseti rokkantsági nyugdíj, az ide-
iglenes özvegyi nyugdíj folyósítása 
megszűnt, illetve az özvegyi nyug-
díj folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) 
bekezdése szerinti okból szűnt meg, 
és közvetlenül a kérelem benyújtását 
megelőzően az állami foglalkoztatá-
si szervvel legalább három hónapig 
együttműködött,

feltéve, hogy saját maga és családjá-
nak megélhetése más módon nem bizto-
sított, és keresőtevékenységet – ide nem 
értve a közfoglalkoztatást és az alkalmi 
munkavállalói könyvvel végzett mun-
kát – nem folytat.

Ezen személyi kör jogosultsága 
alapvetően nem változott a korábbi 
szabályokhoz képest.  

Továbbra is a fogyasztási egység ma-
rad a viszonyítási alap, és a nyugdíjmi-
nimum 90 %-át nem haladhatja meg az 
egy fogyasztási egységre jutó havi jö-
vedelem. Szintén feltétele a jogosultság 
megállapításának, hogy a családnak ne 
legyen vagyona. (Szociális törvény. 33. 
§ (2) bekezdés). Új szabály a vagyon-
vizsgálat tekintetében, hogy a vagyoni 
helyzet vizsgálatkor egy ingatlant lehet 
lakottként fi gyelembe venni.

Ugyancsak nem változik az eddi-
gi segélyezési szabályokhoz képest az 
a személyi kör, amely a továbbiakban 
sem lesz jogosult ellátásra.

Az Szociális törvény 2009. január 
1-jétől hatályos rendelkezése szerint a 
korábban kizáró, illetve megszüntető 
okokként ismert tételek többsége, más 
sorrendben, de érvényes maradt. A meg-

KÖRJEGYZŐI 
TÁJÉKOZTATÓ  AZ  AKTÍV  
KORÚAK  ELLÁTÁSÁRÓL
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szüntető okok külön a Szociális törvény 
37/F. §-ban kerültek szabályozásra, és a 
szankciók erősebbek lettek. 

A kizáró okok azt jelentik, hogy a be-
nyújtott kérelem vizsgálatakor, ha ezek 
bármelyike fennáll, a kérelmet el kell 
utasítani, azaz a jogosultságot nem le-
het megállapítani. 

Ilyen kizáró okok (Szociális törvény 
34.§):
a) előzetes letartóztatásban van, elzárás 

büntetését, illetve szabadságvesztés 
büntetését tölti,

b) a 3. § (3) bekezdése alá tartozik, és 
– a határ menti ingázó munkavál-
lalókat kivéve –tartózkodási joga 
megszűnt vagy tartózkodási jogának 
gyakorlásával felhagyott,

c) gyermekgondozási segélyben, illetve 
gyermeknevelési támogatásban ré-
szesül,

d) gyermekgondozási segélyre jogo-
sult, a gyermek egyéves korának be-
töltéséig,

e) az Flt. szerint az álláskeresési támo-
gatás megállapításához szükséges 
munkaviszonnyal rendelkezik,

f) katonai szolgálatot teljesít,
közoktatási, illetőleg felsőoktatá-g) 
si intézményben nappali oktatás 
munkarendje szerint tanulmányokat 
folytat, vagy az Foglalkoztatási tör-
vény szerint képzési támogatásként 
keresetpótló juttatásban részesül.

A módosított Szociális törvény 33. 
§. (1) bekezdése értelmében a jegyző-
nek először a kérelmező esetében az 
aktív korúak ellátására való jogosult-
ságát kell megállapítania.  Amennyi-
ben a kérelmezőnek a jegyző megál-
lapította az aktív korúak ellátására 
való jogosultságát, utána kell a tör-
vényi előírások betartásával azt meg-
állapítania, hogy melyik ellátási for-
mára (rendelkezésre állási támogatás 
vagy rendszeres szociális segély) vált 
jogosulttá a kérelmező. 

1. Rendelkezésre állási támogatás
Rendelkezésre állási támogatásban 

az az aktív korúak ellátására jogosult ré-
szesül, aki rendszeres szociális segélyre 
nem válik jogosulttá.

A rendelkezésre állási támogatás ösz-
szege megegyezik a mindenkori öregsé-
gi nyugdíj legkisebb összegével, amely 
jelenleg 28.500,-Ft/hó.

Fontos változás, hogy a rendelke-
zésre állási támogatást csak arra az idő-

re kell folyósítani, amikor a jogosult
a)  közfoglalkoztatásban neki fel nem 

róható okból nem vesz rész és táp-
pénzben vagy távolléti díjban nem 
részesült, vagy

b)  olyan képzésben vesz részt, amely-
hez az Foglalkoztatási törvény sze-
rinti keresetpótló juttatást részére 
nem állapítottak meg.

Fő szabály tehát, hogy a rendelke-
zésre állási támogatásban részesülő 
személynek közfoglalkoztatásban kell 
részt vennie. A közfoglalkoztatás ideje 
alatt munkabér illeti meg a jogosultat, 
ha azonban közfoglalkoztatást nem tud-
nak felajánlani, akkor a rendelkezésre 
állási támogatást kapja.

A rendelkezésre állási támogatásra 
jogosult személy köteles a munkaügyi  
központnál nyilvántartásba vetetni ma-
gát, a munkaügyi központ kirendeltsé-
gével álláskeresési megállapodást köt-
ni, s az abban foglaltakat teljesíteni. 

A 35 életévét be nem töltött sze-
mély, ha az általános iskolai végzett-
séggel nem rendelkezik, számára az 
együttműködés fő formája nem a köz-
foglalkoztatás, hanem a képzésben való 
részvétel, melynek részletes szabálya-
it az álláskeresési megállapodás tartal-
mazza (Szociális törvény 35. § (4) be-
kezdés).

2. Rendszeres szociális segély
Az aktív korúak ellátására jogosult 

személyek közül azok, akik a rendsze-
res munkavégzésbe nem vonhatók be, 
rendszeres szociális segélyre jogosul-
tak. 

Az az aktív korúak ellátására jogo-
sult személy, aki az ellátásra való jogo-
sultság kezdő napján
a)  egészségkárosodott személynek mi-

nősül, vagy
b)  az 55. életévét betöltötte, vagy
c)  14 éven aluli kiskorú gyermeket ne-

vel – feltéve, hogy a családban élő 
gyermekek valamelyikére tekintettel 
más személy nem részesül a Család-
támogatásról szóló törvény szerin-
ti gyermekgondozási támogatásban, 
gyermekgondozási díjban, terhességi 
gyermekágyi segélyben – és a gyer-
mek ellátását napközbeni ellátást biz-
tosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) 
bek.] nem tudják biztosítani, rendsze-
res szociális segélyre jogosult.”

A rendszeres szociális segélyezettek 
– az egészségkárosodott személyek ki-

vételével – a segély folyósításának fel-
tételeként a települési önkormányzat 
által kijelölt szervvel együttműködés-
re kötelezettek. Az 55. életévét betöltött 
személy, illetve a 14 éven aluli kiskorú 
gyermeket nevelő szülő (ha a gyermek 
napközbeni ellátását intézményben nem 
tudják biztosítani), az együttműködé-
si kötelezettséget nyilatkozatban kell, 
hogy vállalja (Szociális törvény 37/C. 
§ (1) bekezdés). Ezt az együttműködést 
azonban az önkormányzat által kijelölt 
szervvel kell teljesítenie. 

Az együttműködés keretei nem vál-
toztak a korábbi szabályokhoz képest 
(Szociális törvény 37/D. § (1) bekez-
dés), a rendszeres szociális segélye-
zett (kivéve az egészségkárosodott sze-
mélyt)
a)  az együttműködésre kijelölt szerv-

nél nyilvántartásba veteti magát,
b)  a beilleszkedését segítő programról 

írásban megállapodik az együttmű-
ködésre kijelölt szervvel,

c)  teljesíti a beilleszkedését segítő prog-
ramban foglaltakat.

Az együttműködés tartalmi eleme-
it a beilleszkedési program határozza 
meg, amely az együttműködésre kijelölt 
szervvel való kapcsolattartásra, képes-
ségfejlesztő, életmódformáló foglalko-
záson, képzésben való részvételre ter-
jedhet ki.

A rendszeres szociális segély számí-
tási módjában nincs változás, továbbra 
is csak egy főnek jár egy családban, és 
összege a család jövedelmének és lét-
számának fi gyelembevételével kerül 
megállapításra a fogyasztási egységhez 
viszonyítva. A segély havi legmagasabb 
összege nem haladhatja meg a nettó mi-
nimálbér összegét (2009-ben 57.815 Ft 
havonta).

Az ellátások megszüntetése
Az aktív korúak ellátására való jogo-

sultság megszüntetésének esetei (Szt. 
37/F. § (1) bekezdés):

Általános szabály• , hogy az aktív 
korúak ellátására való jogosultságát 
meg kell szüntetni annak, aki eseté-
ben a kizáró okok valamelyike (pél-
dául gyermekgondozási segélyben, 
illetve gyermeknevelési támogatás-
ban részesül) időközben felmerül, 
illetve annak, aki a felülvizsgálati 
eljárásokat akadályozza, aki kere-
sőtevékenységet folytat, valamint 
aki esetében a munkaügyi hatóság 
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ismételten jogerősen megállapítot-
ta a jogellenes munkavégzés („fe-
kete munka”) tényét.
Az állami foglalkoztatási szervezet-• 
nél nyilvántartásba vett aktív korúak 
ellátására jogosult (közfoglalkozta-
tásban, képzésben részesülő) sze-
mély, illetve az ilyen feltételt vállaló 
rendszeres szociális segélyre jogo-
sult személy esetében a jogosultsá-
got szintén meg kell szüntetni, ha a 
felajánlott megfelelő munkát nem 
fogadja el, vagy a közfoglalkoz-
tatási jogviszonyát jogellenesen 
szünteti meg, vagy a munkáltató 

szünteti meg rendkívüli felmon-
dással. További megszüntetési ok, 
ha az álláskeresők nyilvántartá-
sából törlik, illetve ha a megadott 
határidőn belül nem regisztráltatja 
magát, vagy az álláskeresési megál-
lapodást nem köti meg.  
A rendszeres szociális segélyben ré-• 
szesülő személy esetében megszün-
tetési ok, ha az együttműködésre 
kijelölt szervnél kötelezettségét két 
éven belül ismételten felróható ok-
ból megszegi.

Az aktív korúak ellátására jogosult 
személy esetén, ha a munkaügyi ellen-

őrzés jogerősen megállapította a beje-
lentés nélküli foglalkoztatást („fekete 
munka”), akkor az érintett személy el-
látásra való jogosultságát a jegyző egy 
hónapra felfüggeszti. (Szociális tör-
vény 37/F. § (4) bekezdés)

2009. március 20-ig elvégezzük a felül-
vizsgálatokat, és a megfelelő ellátási for-
mát megállapítjuk. Az önkormányzat el-
készíti a közfoglalkoztatási tervet, amely 
alapján megtörténik a rendelkezésre állási 
támogatásra jogosultak behívása munká-
ra. Ez a településen kb. 50-60 főt érint.

Gara, 2009. március 1.
Striegl Jánosné körjegyző

NEMZETISÉGI  HÍRADÓ

GAZDAG  PROGRAM, 
A  TAKARÉKOSSÁG 

BETARTÁSÁVAL

Lassan elmúlt egy negyedév, és a Hor-
vát Kisebbségi Önkormányzat két nagy 
rendezvényét sikerült megrendezni.

Részt vettünk a Bajai Nagy Preló 
rendezvényén, sikeresen megrendeztük 
a Garai Prelót, a Musko Prelót és a ta-
karékosság jegyében gazdag programot 
fogadott el a testület az év hátralevő ré-
szére is.

A program megvalósítása nagy erő-
feszítést, összefogást igényel, mivel a 
pénzügyi helyzet enyhén szólva nem 
rózsás.

A közeljövőben horvát nyelvtanfo-
lyamot szeretnénk indítani mindazok 
számára, akik fontosnak tartják a folk-
lór, ének-zene mellett a nyelvtudást is. 
Elsősorban a kultúrcsoport tagjaira szá-
mítunk, de szívesen látunk mindenkit.

Érdekesnek ígérkezik Sokcsevics 
Dénes professzor előadása a Bunyevá-
cokról.

Több napos utazásra készülünk 
Mosztár környékére a Buna folyóhoz, 
mert a történészek szerint innen indul-
tak a Bunyevácok hosszú útjukra, míg 
itt letelepedtek és hazára találtak. Em-
léktábla avatásra- koszorúzásra kerül 
sor, majd szimpózium lesz a Bunyevá-
cokról, történelmünkről.

Nyáron újra tánc- és tamburás tá-
bort szeretnénk rendezni, hogy utánpót-
lást neveljünk a csoportnak, mely iga-
zán szép eredménnyel szerepel és egyre 
több meghívást kap. A tábor megvalósí-
tása azon múlik, hogy sikerül-e pályá-
zaton erre megfelelő összeget nyerni.

A csoportunk meghívást kapott bara-
nyai vendégszereplésre, ennek viszon-
zásaként október 16-én kultúrcsoport 
érkezik Garára és a Lukács napi búcsú 
szombatján horvát nyelvű szentmise 
lesz, emléktábla avatással- majd műsor 
a kultúrházban.

Augusztusban részt veszünk a Kalo-
csai Antunovity emlékünnepélyen.

Még a nyáron felkészítjük a „Bács-
ka” nagy zenekart a baranyai szereplés-
re, zarándok utat szervezünk Horvátor-
szágba.

Novemberben részt veszünk az Or-
szágos Horvát Napon, melyet Dráva 
mentén rendez meg az Országos Horvát 
Önkormányzat.

December 12-én tervezzük az Öre-
gek Napját és a Bácskai tamburazene-
karok és énekkarok találkozóját. Ez már 
kezd hagyomány lenni falunkban és az 
idősek nagyon várják ezt a napot.

Mindezen célok megvalósítása na-
gyon sok kitartó munkát igényel a testü-
let tagjaitól, és nem utolsósorban aktivis-
táinktól, akik eddig – és bízunk benne a 
jövőben is – segítséget nyújtanak a testü-
letnek a célok megvalósításában.

Ezúton is szeretném megköszönni 
mindenkinek, aki a munkánkat támo-
gatta, segítette. Úgy hiszem, egyet aka-
rással ezek a célok elérhetők, vállalha-
tók és eredményesek lehetnek nemzeti 
identitásunk megőrzésében.

E célok megvalósításához szívesen 
fogadunk minden segítséget, ötletet, 
hogy az év végén elmondhassuk, nehéz, 
de tartalmas évet zárt e kis lelkes közös-
ség.

Krékity István elnök

NÉMET  NYELVŰ 
VERS-  ÉS  PRÓZA-
MONDÓ  VERSENY
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A Német Kisebbségi Önkormányzat 
március 17-én délután rendezte meg 
az általános iskolai tanulók részvéte-
lével a német nyelvű vers- és próza-
mondó versenyt. 33 tanuló vett részt 
a vetélkedőn. Nagy örömünkre a szü-
lők, hozzátartozók részéről is nagy volt 
az érdeklődés, szép számmal jelentek 
meg a rendezvényen. Felkészítő ne-
velők: Hirschléger Ildikó, Kubatovics 
Mátyásné, Wéber Jánosné. A diákok 
mindannyian jól felkészültek, szép 
kiejtéssel adták elő a tanult verseket, 
történeteket. A zsűrinek nehéz dol-
ga volt a döntésben. Tagjai: Heffner 
Hedvig, Nádai Józsefné, Osztrogonácz 
Antalné.

A verseny helyezettjei:
Nyelvjárás kategória:
1. osztály :  Faa Nándor
Versek irodalmi nyelven:
1-2 osztály:  I. Szűcs Zsófi a
 II. Koller Martin
 III. Csontos Máté
3. osztály:  I. Lovász Fanni
 II. Kubatov Alexandra
 III. Sajtos Zsolt
4. osztály:  I. Jakab Zoltán
 II. Molnár Dominika
 III. Szűcs Kyra
5-6 osztály:  I. Molnár Bernadett
 II. Gaál Antal
 III. Takács Gréta
7-8 osztály:  I. Csémi Kitti

SVÁBBÁL

Garán már évek óta több nemzeti-
ség él: svábok, bunyevácok, székelyek. 
Minden egyes nemzetiség meg szeret-
né őrizni a szokásait és hagyományait. 
Ezen hagyományok egyike a svábbál 
is, mely évente kerül megrendezésre a 
farsangi időszakban. A falusi német ki-
sebbségi önkormányzatnak tagjai már 
hetekkel előbb szervezkednek, hogy 
minden jól sikerüljön. A bál előtti na-

pon többen segítenek az előkészületek-
ben. Berendezik a termet, az asztalokat 
a helyükre teszik és díszítenek. 

A hagyományos svábbál ebben az év-
ben is elsöprő sikert aratott. A közönség 
nagyon jól érezte magát az este folya-
mán. A környező falvakból is sok ven-
dég érkezett. Szépnek találom, hogy a 
sváb családok évről évre összegyűlnek, 
és együtt szórakoznak, táncolnak. 

Ebben az évben január 31-én került 
megrendezésre a garai hagyományos 
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svábbál. A Schütz zenekar gondosko-
dott a jó hangulatról. Ízelítőül néhány 
zeneszámmal kezdték a bált. Aztán 
egy kis műsor következett. Elsőként 
Komjáti Ágnes köszöntötte a német 
kisebbségi önkormányzat nevében a 
megjelenteket. Majd fellépett német 
néptáncokkal az óvodás, iskolás és if-
júsági tánccsoport is. Hatalmas tapsot 
kaptak. Végül pedig a vaskúti nyug-
díjas kórus énekelt sváb népdalokat. 
A remek hangulatról a palotabozsoki 
Schütz zenekar gondoskodott. Minden 
korosztály és nemzetiség hangulatáról 
a megfelelő stílusú zenével gondos-
kodtak. 

Ebben az évben 250 fő vett részt a 
sváb bálon. Mindenki nagyon jól érez-
te magát. Este 7 órától hajnali 4 óráig 
tartott a bál. Éjfélkor volt a tombola. 
Sok felajánlás érkezett a kisebbségi 
önkormányzatoktól, privát emberek-
től, cégektől és boltoktól. A főnyere-
mény egy kávéfőző volt. Az asztaltár-
saságok között pedig kisorsoltak egy 
tortát. A tombola után pedig a fősze-
rep ismét a zenekaré és a táncos lá-
baké lett. A zenekar nagyon közvetlen 
baráti kapcsolatot teremtett a ven-
dégekkel. A zenekar néhány tagja a 
táncparkettre is lement a vendégekkel 
együtt szórakozni. Egészen reggelig 
csak táncolt mindenki. 

Azt kívánom, hogy ez a rendezvény 
még évekig megrendezésre kerüljön és 
hagyomány maradjon.

Komjáti Ágnes



8 Garai Híradó

ÚJABB  ÉRTÉKKEL 
BŐVÜLT  A  GARAI 
MŰVELŐDÉSI  HÁZ

2009. február végén 12 asztallal, 
120 székkel, terítőkkel és poharakkal 
gazdagodott Községünk Kultúrháza. A 
Német Kisebbségi Önkormányzat kez-
deményezésére a Székelykör és a Hor-
vát Kisebbségi Önkormányzat segítsé-
gével gyűjtésbe kezdtünk. Ötletünket 
sokan lelkesen fogadták, és nagyvo-
nalú anyagi támogatásukról biztosítot-
tak.

Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik felajánlásukkal 
hozzájárultak ennek a tervnek a megva-
lósításához:

Gara Község Önkormányzata
Aranyos Tibor és családja
Cseke Lázár és családja

Csontos Kornél

Dr. Fridrik Pál
Garai Sütő Kft.
Grészló István
Heffner Hedvig
Keller család

Kertész Ferenc és családja
Kubatovics Mátyás
Menczinger család

Nagy Zoltán
Nádai József és családja

Osztoronácz Antal
Osztrogonácz Antalné

Putterer család
Rutterschmidt család

Solt Csilla
Szabó Károly

Szűcs József, Szűcs Péter
Takács István és családja

Tóth Zsolt és családja
Varga József
Vogl István

Wolfárd Istvánné

A Művelődési Ház további fejleszté-
sére felajánlásokat az alábbi elérhetősé-
geken fogadunk:
Kubatovics Mátyás: 06 70 314 13 78
Nagy Ferenc: 06 20 473 23 30
Rutterschmidt Zsolt: 06 70 332 18 52

PÁLYÁZATI  
FELHÍVÁS

A Német Kisebbségi Önkormányzat 
pályázatot ír ki német nyelvet tanuló kö-
zépiskolások és főiskolások részére. Két-
féle lehetőséget kínálunk: fotók készítése 
jellegzetes német épületekről, épületré-
szekről (homlokzatdísz, kapu, stb.), vala-
mint képeslap készítése német nemzetisé-
gi témájú képekből. A képeslap minimum 
két képből álljon. Az érdeklődőknek to-
vábbi felvilágosítást és segítséget nyúj-
tunk a hedo@citromail.hu e-mail címen. 
A munkákat folyamatosan várjuk novem-
ber 1-ig.

MIT  KELL  TUDNUNK 
A  KULLANCS  ELLENI 

VÉDELEMRŐL?

A kullancsok számos emberre beteg-
séget okozó vírust terjesztenek, ezek 
vagy agyhártyagyulladást, vagy vér-
zéses lázakat okoznak. Oltások révén 
azonban megnyugtató módon megelőz-
hető a fertőzés kialakulása. A kórokozó 
útja; fertőzött kecske, tehén és juh pasz-
törizálás nélkül fogyasztott teje, vagy az 
abból készült tejtermékek.

A betegek nagy része nem veszi ész-
re a kullancscsípést. A kullancs okozta 
agyhártyagyulladás 3-21 napos lappan-
gási idő után kezdődik. Nincsenek ví-
rus elleni szereink, és a vírus nagy ré-
sze már el is pusztult, mire a diagnózist 
egyáltalán ki lehet mondani.

Megelőzés
ÖLTÖZKÖDÉS: Amennyiben bozó-

tosba megyünk, vagy tavasszal és ősszel 
kertünk nagytakarítását végezzük, feltétle-
nül hosszúnadrágban tegyük, a nadrágun-

kat tűrjük a zoknik alá. Kislányok, vagy 
hosszú hajú fi úk fogják össze a hajukat, 
tűrjék a sapka alá. A gyermekeket sokkal 
gyakrabban csípi kullancs a fejükön, külö-
nösen gyakran a fül mögötti területen.

Trikónkat tűrjük a nadrágban és hasz-
náljunk rovarok elleni spray-ket.

B-VITAMIN SZEDÉS /POLYBE 
tabletta/

Elterjedt, hogy B-vitaminokkal a 
kullancscsípés elkerülhető. Bár több pa-
ciens támogatja ezt az állítást, sokakat 
csíp meg a kullancs a büdösnek tartott 
tabletták szedése mellett is. Eddig nem 
született tudományos értékű tanulmány, 
amely a B-vitamin rovarűző hatását iga-
zolta volna.

MIT NE TEGYÜNK!!!
Ha kullancsot találunk, az eltávolí-- 

tásakor NE alkalmazzunk krémeket, ne 
tekergessük, és ne nyomkodjuk a para-
zitát, ezekkel a praktikákkal növeljük a 
fertőzés valószínűségét.

A csípés helyét NE fertőtlenítsük!- 
A csípés helyét NE ragasszuk le! - 

MIT TEGYÜNK?

Törekedni kell a kullancsok minél rö-
videbb időn belüli eltávolítására. Felnőt-
teknél a térdhajlat, gyermekeknél a hajas 
fejbőr és a szőrtelen rész határait érdemes 
tüzetesebben átnézni. A lágyékhajlat, a 
hónalj, a fehérnemű gumija, pántja alatti 
területeket is gondosan tekintsük át.

Használhatunk kullancseltávolító 
csipeszt. Segítségével a gyomor össze-

EGÉSZSÉGÜNKÉRT



9Garai Híradó

préselése nélkül is el tudjuk távolítani a 
kullancsot.

Gyakorlati tudnivalók az oltással 
kapcsolatban

Aki a fertőzöttebb területen él, dol-
gozik, nyaral, kirándul vagy sportol, ér-
demes védőoltással élnie.

FSME-IMMUN injekció oltási rend-
je a következő: Az első oltás után 1 hó-
nappal, majd 9-12 hónappal később kell 
beadni az alapimmunizáláshoz szüksé-
ges injekciókat. A következő adag 3 év 
eltelte után esedékes. Javasolják a továb-
biakban 3 évente az emlékeztető oltáso-
kat. Hőemelkedés és a beadás helyén fáj-
dalom lehetséges. Gyermekeknél másfél 
éves kor felett érdemes elkezdeni az im-
munizálást és 41 kg felett már a felnőtt 
változatot kell felvenni. A védőhatás már 
2 héttel a második oltás után kialakul. 

Steinerné dr. Bleicher Mária
gyógyszertárvezető, főgyógyszerész

ŐSZI  NAPFÉNY

Kis falumban, hol dolgozom,
A végén van egy szoc. otthon.
Őszi Napfény lett a neve,
Integrálta a Bács-megye.

Lakóink különbözőek,
Egy dologban egyezőek,
A kis gyerektől felnőttig,
Időskortól elfekvőig,

Érzelmileg, szellemileg,
És néha sajnos testileg,
Fogyatékkal éldegélnek,
Közben szívükben remélnek.

Szürke napok egyre telnek.
A nővérek segítenek,
Gondozásban, ápolásban,
Szép otthonos szobákban.

Dolgoznak és foglalkoznak, 
A műhelyben szorgoskodnak.
A parkot is elrendezik,
Falevelet összeszedik.

Az ünnep fényt ad létükbe,
És izgalommal készülve,
A régen várt eseményre,
Szívük dalol! Ez megérte!

Ha család vagy ismerős jön,
Az öröm újból beköszönt,
„Milyen jó, ha látogatnak,
Ne legyen vége a napnak!”

Milyen rossz, ki csak vár, vár, vár,
Kihez nem jön el senki már.
„Apa, anya és jó barát
Elfeledtek. Mondd az okát!”

A magány már rég barátja,
Hiába van szobatársa.
Hiába is vigasztalják,
Őt bizony már rég elhagyták.

Csak egy valami élteti,
Ezt ő gyakran kérdezgeti,
„Szeretsz engem? Szeretsz engem?
Mondd el nekem, ne feledjem!”

(Jánosikné Slavonits Julianna)

HÚSVÉTI 
 LOCSOLÓ

Felébredt a természet, kinyitotta szemeit
a sok színes virág bólogatva rám tekint.
Legszebb virágok mégis a lányok, 

anyukák
és nagymamák: ki tudja a számok?
A kislányok gyöngyvirágok, az édes-

anyák
tulipánok, és a kedves nagymamák,
Ők a fehér orgonák.
Locsoljuk meg valamennyit, öntözzük 

meg sorban,
Hogy soha el ne hervadjanak,
Mindig nekünk viruljanak!

(Jánosikné Slavonits Julianna)

ANYÁK NAPJA

Anyák napján édesanyám, 
Mit mondhatnék néked?
Kívánom, hogy legyél boldog,
Isten áldjon téged!

Kicsi voltam, dajkálgattál,
Felneveltél engem.
Erőt adtál, vigasztaltál,
Tudom, jót akartál.
Könnyeimet letörölted.
Átöleltél csendben.
A bánatot és bajokat,
Könnyebben feledtem.

Most is beléd kapaszkodom,
Csimpaszkodik ajkam.
A szeretetem irántad,
Már rég halhatatlan!

(: Jánosikné Slavonits Julianna)

TISZTELT 
GARAI  LAKOSOK!

Szeretnék Önöknek olyan érzésekről 
említést tenni, ami talán minden ember 
szívét együttérzéssel és segítő szándék-
kal tölti el.

Sok-sok esetben látunk és hallunk a 
médiában beteg emberek, gyermekek 
megsegítésére történő kérést, összefo-
gást. Sajnos a sors úgy hozta, hogy ne-
kem is beteg gyermekem született, aki 
állandó felügyeletre és orvosi ellátásra 
szorul. Gondozását feleségem látja el a 
nap 24 órájában, így az én feladatom, 
hogy előteremtsem mindazt, ami a min-
dennapi életünkhöz szükséges.
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Minden ideköt, itt születtem, továbbra 
is itt szeretnék élni és boldogulni. Üzletem 
jövedelme megélhetésünket eddig biztosí-
totta, de sajnos az utóbbi időben, szinte a 
hét minden napján megjelenő vidéki moz-
góárusok alaposan megnehezítették csalá-
dom amúgy sem könnyű helyzetét. Befi -
zetett adómmal én is, mint minden helyi 
vállalkozó, hozzájárulok falunk fejlődésé-
hez, nem úgy mint ezek az idegenek, akik 
Garán sem adót, sem mást nem fi zetnek, 
és nem rendelkeznek néhány engedéllyel 
tevékenységük gyakorlásához.

Önök, üzletemben történő vásárlá-
saikkal segítik községünk fejlődését 
és támogatják beteg kislányom gyó-
gyítását.

Köszönet azoknak, akik vásárlásaik-
kal eddig is segítettek, tisztelet és kö-
szönet a helyi önkormányzatnak, hogy 
a törvények szerint, a helyi adófi zetők 
és a falu érdekeit szem előtt tartva, a jö-
vőben fi gyelmet fordít az engedéllyel 
nem rendelkező árusokra és intézkedik 
velük szemben.

Tudom, hogy vannak közöttünk olya-
nok, akik egészségügyi vagy más okból 
nem tudnak személyesen megkeresni, 
ezért telefonon, vagy akár a szomszéd-
dal, ismerőssel üzenve megrendelése-
iket házhoz szállítom, és igyekszem 
mindenben megbízható partner lenni.

A jövőben is – mint eddig mindig 
– számíthatnak rám, és én is számítok 
Önökre.

Bizalommal és szeretettel várom volt 
és leendő vásárlóimat.

Tisztelettel: Röckl József
(tel.: 456-345 vagy 06 701 948-
3664, e-mail: tapbolt@lajt.hu)

LAKOSSÁGI 
TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelettel tájékoztatom Gara község 
lakosságát, hogy a garai képviselő-testü-
letnek és a Polgármester Úrnak az alábbi 
levelet adtam át, melynek lényeges kivo-
natát Önökkel is szeretném megosztani:

Alulírott Dr. Tálas László 
(1963.06.07.), hivatkozva a 2000. évi 
XCVI. törvény, a helyi önkormányzati 
képviselők jogállásának egyes kérdé-
seiről, ezen belül a 2.§. c., d., pontjára, 
a garai képviselő-testület felé nyilatko-

zom, hogy 2009. január 20-i naptól kép-
viselői megbízásomról lemondok.

A 3.§. (2) bekezdése alapján az önkor-
mányzati képviselő lemondhat a képvi-
selő-testülethez intézett nyilatkozatával 
is, melyet a polgármesternek ad át.

A képviselői lemondásomtól füg-
getlenül (megkeresés esetén) kistérsé-
gi, megyei, és országos szinten is pró-
bálom segíteni Gara község gazdasági, 
oktatási, kulturális és sport témakörök-
ben való előrehaladását.

A rendszerváltást követő első önkor-
mányzati választások óta (1990) Gara 
község öt alkalommal megválasztott 
önkormányzati képviselője voltam.

Ezúton szeretném megköszönni a 
Polgármesterek, Jegyzők (Körjegyzők), 
a garai Önkormányzati képviselőtársa-
im, a bácsszentgyörgyi Polgármesterek 
és Önkormányzati képviselők segítségét, 
mely képviselői munkámat segítette.

A garai és a bácsszentgyörgyi önkor-
mányzati testületnek, a Polgármesterek-
nek, valamint a Körjegyzőnőnek továb-
bi sikeres munkát kívánok.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a garai 
és bácsszentgyörgyi lakossággal a kap-
csolatom nem szűnt meg, mivel tovább-
ra is, mint állatorvos dolgozom e két 
községben.

Baja, 2009. január 19.

Tisztelettel: Dr. Tálas László
Önkormányzati képviselő, G A R A

KEDVES  SZÜLŐK, 
TISZTELT  LAKOSSÁG!

Ahogyan ígértük, most beszámolunk 
mire költöttünk a 2008. május 1-jén meg-
rendezett Szülők-nevelők jótékonysági 
báljának bevételéből.(128. 005 Ft-ból)

10.000 forinttal támogattunk öt kis-
lányt (a bál műsorára készülők közül), 
akik a nyáron megrendezett tánctáborban 
részt vettek. A 3000 Ft-os részvételi díj 
helyett csak 1000 Ft-ot kellett fi zetniük.

Szeptemberben, pedig különböző 
fejlesztő játékokat (társasokat, kártyá-
kat, tollas készleteket, labdákat) vásá-
roltunk, 10% kedvezménnyel összesen 
58. 680 Ft értékben.

 A fennmaradó 59. 325 Ft-ot az idei bál 
bevételével együtt szeretnénk felhasznál-
ni további játékokra, DVD lejátszóra.

GARA  KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE  AZ 

ÖNKORMÁNYZAT 
TULAJDONÁBAN 
LÉVŐ  LAKÁSOK 
ÉS  HELYISÉGEK 

ELIDEGENÍTÉSÉRŐL 
SZÓLÓ 

2/2009.(II.12.) Kt. sz. rendelete alapján 
az érintett üresen álló lakások értékesí-
tésére az alábbi pályázati felhívást teszi 
közzé:

1.) A pályázatot kiíró neve, székhe-
lye: Gara Község Önkormányza-
ta 6522 Gara, Kossuth L. u. 62. 
szám

2.) A pályázat célja: önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok elidegenítése 
(értékesítése)

3.) A pályázat tárgya
4.) A pályázat benyújtásának helye: 

Gara Község Körjegyzőségi Hiva-
tal lakásügyintézői iroda

5.) A pályázat benyújtásának mód-
ja: az ajánlatokat zárt borítékban, 
3 példányban kell benyújtani, 
melyből egy példányt minden ol-
dalon aláírva és „eredeti” megje-
löléssel kell ellátni. A borítékon 
csak a következő szerepeljen: 
„Ajánlat a helyrajzi számú lakás 
értékesítésére. A boríték semmi-
lyen utalást ne tartalmazzon az 
ajánlattevő személyére vonatko-
zólag!

6.) A pályázat elbírálása: Az ajánlatok 
elbírálásának szempontja elsődle-
gesen a vételár nagysága.

7.) A pályázat minimális tartalmi ele-
mi a következők:
- a pályázati feltételek elfo-

gadásáról szóló ajánlattevői 
nyilatkozat;

PÁLYÁZATI  
FELHÍVÁSOK
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- az ajánlattevő ajánlata a vé-
telár összegére vonatkozóan;

- az ajánlattevő nyilatkozata 
az ajánlati kötöttség elfoga-
dására vonatkozóan;

- A pályázatok benyújtásának 
határideje: 2009. május 7. 
16.00 h

- Ezzel egy időben kerül sor 
az pályázatok bontására is 
a Körjegyzőségi Hivatal ta-
nácskozó termében

8.)  Az ajánlati kötöttség minimális 
időtartama: a pályázó ajánlatához 
60 napig kötve van. Az ajánlati 
kötöttség az ajánlatok benyújtá-
sára nyitva álló határidő lejárta-
kor kezdődik. A pályázati eljárásra 
vonatkozóan további információ 
kérhető: Gara Község Körjegyző-
ségénél Juhász Zoltánné lakásügyi 
előadónál.

9.)  Ajánlati biztosíték: a kiíró nem kér 
ajánlati biztosítékot az ajánlatok 
benyújtása során

Egyéb információ:

Üresen álló önkormányzati lakás érté-
kesítése esetén a vételár egy független 
értékbecslő által készített értékbecslés 
szerint az abban megállapított forgalmi 
érték alapján kerül meghatározásra. A 
vételár a forgalmi értéknél alacsonyabb 
nem lehet.
Üresen álló önkormányzati lakást annak 
a személynek a részére kell elidegeníte-
ni, aki a forgalmi értékhez viszonyítva a 
legmagasabb vételár ajánlatot teszi.
Az üresen álló lakást bárki megvásárol-
ja a vételárra részletfi zetés nem adható.

Az ajánlati eljárásban csak olyan termé-
szetes vagy jogi személy vehet részt aján-
lóként, aki, vagy amely vállalja, hogy az 
Önkormányzattal szembeni bármilyen 
jogügyletből kifolyó, lejárt tartozását leg-

később az ajánlatok benyújtásának határ-
idejéig teljes egészében kiegyenlíti. Az 
ingatlanok előzetes időpont egyeztetés 
után megtekinthetőek. Időpont egyezte-
tés a 79/456-322-os telefonszámon kér-
hető. A nyertes pályázó amennyiben a 
vételárat egy összegben kiegyenlíti, úgy 
az adásvételi szerződés megkötésétől 
számított 15 napon belül köteles megfi -
zetni. Amennyiben a nyertes pályázó 15 
napon belül nem fi zeti meg maradékta-
lanul a vételárat, úgy az önkormányzat 
elállhat a szerződéstől, és a sorrendben 
második legnagyobb ajánlatot kínáló pá-
lyázónak felkínálhatja azonos feltételek 
mellett az érintett ingatlant. 
A nyertes pályázó viseli az adásvétellel 
kapcsolatos ügylet illetékét. Az ügyvédi 
munkadíj a vevő terhe. A kiíró fenntart-
ja magának azt a jogot, hogy a pályázati 
eljárást – akár indoklás nélkül is – ered-
ménytelennek minősítheti. Az ajánla-
ti kiírás megtekinthető továbbá a Kör-
jegyzőség hirdetőtábláján, és a www.
gara.hu weboldalon.

Gara, 2009. február 27.

Faa Béla
polgármester

PÁLYÁZATI  FEL-
HÍVÁS  AZ  ÖNKOR-
MÁNYZAT  TULAJ-
DONÁT  KÉPEZŐ 

FÖLDTERÜLETEK  
ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Gara Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 26/2009. (II. 12.) Kt. 

számú határozattal az önkormányzat tu-
lajdonát képező földterületeket értéke-
sítésre kijelölte, a döntésnek megfele-
lően az alábbi pályázati felhívást teszi 
közzé:
1.) A pályázatot kiíró neve, székhe-

lye: Gara Község Önkormányza-
ta 6522 Gara, Kossuth L. u. 62. 
szám

2.) A pályázat célja: önkormányzat 
tulajdonát képező földterületek el-
idegenítése (értékesítése)

3.) A pályázat tárgya: 
4.) Kikiáltási ár: 50,-Ft/m2

5.) A pályázat benyújtásának helye: 
Gara Község Körjegyzőségi Hiva-
tal lakásügyintézői iroda

6.) A pályázat benyújtásának módja: 
az ajánlatokat zárt borítékban, 3 
példányban kell benyújtani, mely-
ből egy példányt minden oldalon 
aláírva és „eredeti” megjelöléssel 
kell ellátni. A borítékon csak a kö-
vetkező szerepeljen: „Földterület 
megvásárlása”. A boríték semmi-
lyen utalást ne tartalmazzon az 
ajánlattevő személyére vonatko-
zólag!

7.) A pályázat elbírálása: Az ajánlatok 
elbírálásának szempontja elsődle-
gesen a vételár nagysága.

8.) A pályázat minimális tartalmi ele-
mi a következők:
- a pályázati feltételek elfo-

gadásáról szóló ajánlattevői 
nyilatkozat;

- az ajánlattevő ajánlata a vé-
telár összegére vonatkozóan;

- az ajánlattevő nyilatkozata 
az ajánlati kötöttség elfoga-
dására vonatkozóan;

- Az pályázatok benyújtásá-
nak és nyilvános bontásának 
határideje: 2009. május 7. 
16.00 h

9.)  Az ajánlati kötöttség minimális idő-
tartama: a pályázó ajánlatához 60 

CÍM MEGNEVEZÉS HRSZ. TERÜLET (m2) ÉRTÉK

Kossuth u. 37. lakóház (garázzsal, pincével) 1175 1773 3.288.000,-Ft
Kossuth u. 43. lakás (pincével, tárolóval) 1178 340 1.406.667,-Ft
Kossuth u. 43. lakás (pincével) 1178 340 985.567,-Ft
Bunyevác u. 63. lakóház 905 592 1.528.700,-Ft

A pályázat tárgya
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napig kötve van. Az ajánlati kötött-
ség az ajánlatok benyújtására nyitva 
álló határidő lejártakor kezdődik. A 
pályázati eljárásra vonatkozóan to-
vábbi információ kérhető: Gara 

Község Körjegyzőségénél Juhász 
Zoltánné lakásügyi előadónál.

10.)  Ajánlati biztosíték: a kiíró nem kér 
ajánlati biztosítékot az ajánlatok 
benyújtása során.

Gara, 2009. március 23.

Faa Béla
polgármester

BELTERÜLET KÜLTERÜLET
       

Hrsz:  m2 Hrsz:  m2 AK
       
41 bérelt 2643 03/61 bérelt 4227  
50 üres 5848 03/61 bérelt 8362 53.27
55 üres 65714 03/61 bérelt 9162  
125 bérelt 896     
126 1079 029/93 bérelt 750 2.41
133 üres 1241     
137

bérelt

1187 085/83 bérelt 5658 14.77
138 1133     
140 791 085/80 bérelt 1570  
141 874
142 2453
150 788
154 bérelt 748
156 2071
158 bérelt 486
159 1/2 bérelt 410
160 bérelt 622
164 bérelt 417
197 üres 421

199/2 bérelt 583  199/2 = 5375 m2

199/2 bérelt 675  
361

bérelt

539
362 978
363 539
365 583
367 245
368 bérelt 968
371 bérelt 1749
375 bérelt 3964
376 816
379 bérelt 1370
380 bérelt 1442
392 üres 403
408 bérelt 1039
410 917
421 bérelt 809
423 500
430 üres 885
484 bérelt 712
1032 bérelt 671
1151 bérelt 1255

A pályázat tárgya
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TISZTELT  
LAKOSSÁG!

Mint minden évben, az idén sor ke-
rült a szeméttelep bejáratának és kör-
nyékének, valamint a dögtér és környé-
kének a rendbetételére. Valószínűleg 
utoljára, mert a tervek szerint ebben az 
évben rekultiválni fogják mindkettőt.

Ezért fontosnak tartom, hogy felhív-
jam a lakosság fi gyelmét néhány dolog-
ra: 

Először a háztartási hulladékkal kap-
csolatban néhány észrevétel: 
1.  Szinte minden háztartásban találha-

tó egy db 110 literes gyűjtőedény /
kuka/, de amennyiben nem fér bele 
minden hulladék, akkor lehet vásá-
rolni a szolgáltató emblémájával 
ellátott zsákokat, melynek árában 
benne van a szemétszállítási díj is. 
Ezt minden esetben elszállítják!

2.  Minden háztartásból évente 750 kg 
hulladékot ingyenesen be lehet 
szállítani a vaskúti hulladéklera-
kóba. Csak a lakcím igazolása szük-
séges hozzá. Ha többen összeállnak, 
akkor akár pótkocsival is lehet vinni, 
csak az 1 ingatlanra jutó kilógram-
mot ne haladja meg a súly.

3.  Szomorúan tapasztalhatjuk, hogy 
a határban minden felé szétdobál-
ják a szemetes zsákokat, törmeléket 
és egyéb hulladékot. Még van le-
hetőség a szeméttelepre hordani az 
ilyen hulladékot, csak kérem, hogy 
ne mindjárt a bejárónál borítsák le, 
hanem a gödörbe. Itt jegyzem meg, 
hogy „még van”. Mert ha megtör-
ténik a rekultiváció, onnantól nem 
lesz.

Úgy gondolom, hogy célszerű az 
első két variációval élni, mert az illegá-
lis szemétlerakást az önkormányzatnak 
szankcionálnia kell. A bírság mértéke 
jóval nagyobb lehet, mint akár az emb-
lémával ellátott szemetes zsák vételára, 
akár a szemét beszállítási költsége a 
vaskúti hulladéklerakóba.

Természetesen a dögtérre vonatkozó-
lag is kerestünk megoldást. Itt a környe-
ző települések gyakorlatát vettük alapul: 

 az elhullott állati tetem (50 kg-ig) - 
eltemetéséről mindenki otthon gon-
doskodik
 számosjószág illetve az 50 kg feletti - 
hulladék elszállításra kerül az ÁTEV 
solti telephelyére. Ennek módja, 
hogy a gazda bejelenti a községhá-
zán az elhullást, és az önkormány-
zat hivatalból értesíti az ÁTEV-et. 
Ők egy gyűjtő járattal 72 órán belül 
elszállítják az elhullott állatot, mely-
nek a költsége az önkormányzatot 
terheli. 

Felhívom a fi gyelmet arra is, hogy 
óriási a fertőzés veszélye annak, ha egy 
elhullott állatot kidobnak az út mel-
lé vagy valamelyik bozótosba. Lehet, 
hogy az illető nem gondol rá, de a me-
leg beköszöntével mindenféle legyek 
és bogarak kezdenek röpködni és az a 
légy, amely nemrég még a dögön lak-
mározott tíz perc múlva már lehet, hogy 
a gyerekének vagy unokájának a lekvá-
ros kenyerén landol. Kérem Önöket, fi -
gyeljünk jobban egymásra és óvjuk kör-
nyezetünket!

TISZTELT  ADÓZÓ!

Adózásban történő adatváltozást (in-
gatlanszerzés, eladás, öröklés, vásárlás, 
gépjármű szerzés, vásárlás, eladás, vál-
lalkozási tevékenység keletkezése, illet-
ve megszüntetése) 15 napon belül beje-
lenteni kötelesek.

Felhívjuk a lakosság fi gyelmét, hogy 
amennyiben gépjárművet vásárol, vagy 
értékesít, 15 napon belül keresse fel a 
bajai okmányirodát és mutassa be az 
adásvételi szerződést.

Amennyiben a gépjárművét év-
közben értékesíti az az adó alanya, 
aki január elsején a forgalmi enge-
délyben üzembentartóként, illet-
ve ennek hiányában tulajdonosként 
szerepel, kivéve ha azt forgalomból 
kivonják.

Egyben felhívjuk a vállalkozók, va-
lamint az őstermelők fi gyelmét, hogy az 
adóbevallási kötelezettségüknek május 
31-ig kell eleget tenni.

TISZTELT  
HORGÁSZTÁRSAK!

A garai Horgász SE új vezetősége 
szeretettel várja új horgásztársak jelent-
kezését. Ifjúsági és felnőtt engedélynél 
feltétel az állami horgászvizsga, mely 
letehető:
Baja, Várszegi horgászbolt, Dózsa Gy. út.
Engedély ára: felnőtt ........ 17.000,-Ft
 ifi  ................. 9.100,-Ft
 gyerek ......... 3.000,-Ft

Az egyesület pénzbeni és takarmányo-
zási felajánlásokat is elfogad.

Számlaszám: 51000132-14003501
(Bácska Takarékszövetkezet).

Takarmányozási felajánlások leadhatók: 
Farkas Endre Gara, Kossuth L. u. 120.
Érdeklődni az alábbi telefonszámokon 
lehet:
Farkas Endre elnök: 0670/332-1855
Dárdai Mihály alelnök: 0670/5040291
Szabó István pénztáros: 0620/5792864

Horgászüdvözlettel: a vezetőség

LOVASNAP
NEGYEDSZER  IS…

Tisztelt Garaiak!
Az idei évben – június 14-én – is 

megrendezésre kerül a már hagyomá-
nyosnak mondható fogathajtó verseny 
látványos és szórakoztató kiegészítő 
programokkal. Az elmúlt évek sike-
rén felbuzdulva kezd a rendezésbe a 
megerősödött csapat. Ezúton is meg-
köszönve az előzőekben kapott ren-
geteg támogatást és segítséget, kérjük, 
amennyiben lehetőségük és szándékuk 
van a rendezvényt támogatni, az eddi-
gi gyakorlat szerint tegyék a rendezők-
nél.

Köszönettel:
Domonkos István, Kubatov Atti-

la, Nádai Norbert, Dr. Tálas László, 
Varga János, Vincze Tibor

LAKOSSÁGI  FELHÍVÁSOK
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TOYOTA  HI-ACE  
TÍPUSÚ  GÉPJÁRMŰ  

ÉRTÉKESÍTÉSE

Bácsszentgyörgy Község Önkor-
mányzat a 19/2009. (III. 17.) számú 
képviselő-testületi határozattal az ön-

kormányzat tulajdonát képező TOYO-
TA Hi-Ace Combi 2.4 D típusú gépjár-
művet értékesítésre kijelölte. A vételár 
az értékbecslés alapján meghatározott 
ár, azaz 1.855.000,-Ft.

Az ajánlatok benyújtásának helye: 
Bácsszentgyörgy Község Önkormány-
zata, 6511 Bácsszentgyörgy, Kossuth L. 
u. 15.

Fenti ajánlattal kapcsolatosan továb-
bi információ kérhető Bácsszentgyörgy 
Község Önkormányzatánál Müller Jó-
zsef polgármester úrtól az alábbi címen 
és telefonszámon:
6511 Bácsszentgyörgy, Kossuth L. u. 
15., tel.: 79/456-510
Bácsszentgyörgy, 2009. március 20.

Müller József polgármester

HÚSVÉT  TITKÁNAK 
ÁTÉLÉSÉRE

A  RENDKÍVÜLI - 
ÜNNEPÉLYES - SZERTARTÁSOK 

SEGÍTSÉGÉVEL
A  GARAI RK.  TEMBLOMBAN –

 2009.  NAGYHÉT  -  SZENT 
HÁROMNAP

A Nagyhét liturgiája

Az Egyház liturgiái közül legszebb a 
nagyhété. Jelképesen megjelennek ilyen-
kor az első nagyhét eseményei: Jézus 
utolsó napjai, halála és föltámadása. 
Mint minden liturgia, ez is meghív, hogy 
legyünk részesei e titkoknak. A nagyhét 
mélységeit az sejti meg, aki tudja, hogy 
a múlt eseményei ma is élnek, s aki be-
kapcsolódik a szertartásokba. Ehhez 
azonban ismerni kell a nagyheti liturgi-
át, a benne megjelenő szimbólumokat

VIRÁGVASÁRNAP: 
de. 9 órakor Barkaszentelési mise, 

rövid Körmenettel és Passióval!

Az Egyház liturgiája Virágvasárnap 
megülésével nyitja a Nagyhetet. Ezen 
a napon arra emlékezünk, hogy Jézus 
szenvedésének napjai előtt diadalme-
netben vonult be Jeruzsálembe. A hús-
véti ünnepre összesereglett nép örömuj-
jongással, pálmaágakat lengetve kísérte 
őt a templomba. Ezek az emberek felis-
merték Jézusban a Messiást, magasztal-
ták és dicsőítették. De néhány nap múl-
va nemcsak ők, de Jézus tanítványai is 
elhagyták, megtagadták mesterüket.

Szentmisénken a győzelmet jelké-
pező pálmaág helyett barkákat tartva 
kezünkben, örvendező lélekkel emlé-
kezünk Jézus dicsőséges jeruzsálemi 
bevonulására. A szertartást végző pap 
megáldja a barkákat (barkaszentelés). 
Kérjük, hogy a mi barkáink a hűség jel-
képei legyenek, hogy holnap (vagy még 
ma) ne tagadjuk meg Jézust. A pap piros 
ruhája a dicsőséges, de a véres-szenve-
désre kész Krisztust jelképezi. Ezen a 
szentmisén Jézus szenvedéstörténetét, 
a passiót hallgatjuk meg, elmélkedjük 
végig.

A SZENT HÁROM NAP:
Nagycsütörtök, Nagypéntek és 
Szombat Éjszakai Virrasztás!

A Szent Három napon hitünk leg-
nagyobb titkát – a húsvéti titkot – ün-
nepeljük. Komoly keresztény ember 
ilyenkor, ha csak teheti, részt vesz a kö-
zös templomi liturgiákon. E napokon 
csak este van istentisztelet (és minden 
templomban csak egyszer), hogy min-
denki eljöhessen, illetve, hogy a közös-
ség együtt ünnepeljen.

NAGYCSÜTÖRTÖK: 18 órakor!

Keresztény hitünk legnagyobb titká-
nak, a megváltásnak háromnapos ünne-
pe veszi kezdetét ezen a napon.

Nagycsütörtök az utolsó vacsora, az 
első szentmise, az első szentáldozás, az 
első papszentelés emléknapja, a testvéri 
szeretet és az egység parancsának esté-
je. Megrázó ellentét, hogy Jézust azon 
az estén árulják és fogják el, amikor 
szeretetének legnagyobb jeleit adja. Ma 

templomunk az utolsó vacsora terme, a 
szentmisét bemutató pap Jézust képvi-
seli, a hívek az apostolokat. A szentmi-
se elején a jelképek az utolsó vacsora 
örömének hangulatát idézik. Ezért van 
a pap fehér miseruhában, ezért szól a 
mise elején az orgona, a harang, van vi-
rág az oltáron. A Dicsőség után azonban 
elhallgat a harang, az orgona, a csengő, 
s csak a feltámadási misén szólalnak 
meg újra.

A szentbeszéd után a pap megmos-
sa a 12 apostolt jelképező 12 férfi  lábát. 
Mire akart Jézus tanítani bennünket a 
lábmosással? Kész vagyok-e én is szol-
gálni embertársaimat?

Az utolsó vacsorán alapítja Krisz-
tus az Eukarisztiát. Ezen a napon két 
szín alatt áldozunk. A vérré változtatott 
bor emlékeztet Jézusra, aki életét adta 
értünk. A szentmise végén a pap meg-
fosztja díszeitől az oltárt, Jézusra em-
lékezve, akit ezen az éjjel elfognak és 
megfosztanak ruháitól. A szentmise 
után a Getszemáni kertben vért verejté-
kező jézussal virrasztó szentségimádás 
kezdődik.

NAGYPÉNTEK : 
de. 9-kor Keresztút-járás. 
(Alatta gyónási lehetőség!)

Jézus szenvedésének és kereszthalá-
lának napja. Az év legcsendesebb, leg-
megrendültebb liturgiája. A harangok és 
az orgona ma nem szólalnak meg. Ezen 
a napon Jézust megostorozták, majd ha-
lálra ítélték. Halálosan kimerülten fel-
vonszolta a keresztet a Golgotára, ahol 
keresztre feszítették. Du. 3 órakor kile-
helte lelkét.

MEGHÍVÓ
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17 órakor:
JÉZUS SZENVEDÉSÉNEK 

ÉS HALÁLÁNAK ÜNNEPLÉSE  
„csonka mise”

A liturgia a fájdalom és a megren-
dültség csendjében kezdődik. Az oltár 
díszek nélkül, csupaszon áll, emlékez-
tetve a Golgotára, amelyen Krisztus ke-
resztje állt. A pap piros ruhában vonul 
az oltár elé, ahol csendben leborul. A li-
turgia három részből áll:
1. Az ige liturgiájában Jézus szenve-

dés-történetét  - a Passiót - elmél-
kedjük át, amit az Ünnepélyes kö-
nyörgések követnek.

2. Hódolat a kereszt előtt: A pap lelep-
lezi a nagy, kendővel elfedett feszü-
letet, majd magasra emelve énekli: 
”Íme a szent keresztfa…” S mi vála-
szoljuk: „Jöjjetek hát keresztények, 
hódolattal tartsunk térdet, üdvözlégy 
szent keresztfa!” – Ezután a feszület 
elé járulunk, s kifejezzük hódolatun-
kat.

3. Közös áldozás: A szentáldozáshoz 
a segédkezők leterítik az eddig csu-
paszon álló oltárt. Ez az év egyetlen 
napja, amikor nincs szentmise, csu-
pán közös áldozás van, a Nagycsütör-
tökön átváltoztatott ostyával. Ez arra 
fi gyelmeztet, hogy minden más Jézus 
egyetlen keresztáldozatának megje-
lenése; és ma Jézus egyetlen áldoza-
tát ünnepeljük. – Ma különösen meg 
kell ígérnünk, hogy egyesülni aka-
runk Vele halálig tartó szeretetében. 
- A szertartás ének nélkül, a befeje-
zetlenség csendjével ér véget. 

NAGYSZOMBAT, 
HÚSVÉT ÉJSZAKAI 

VIRRASZTÁS kezdése 20 óra!
(HÚSVÉT VIGÍLIÁJA)

Nagyszombaton hazánkban és a világ 
sok részén egész napos szentségimádást 
tartanak. Templomunkban 8-1930-ig lesz 
lehetőség Szentsír-látogatásra. Térjünk 
be ezen a napon mi is az Úrhoz, imád-
kozzunk és elmélkedjünk Jézus értünk 
vállalt áldozatáról. A Szentsír őrzésére 
előre fel is írhatjuk a nevünket a kórus 
alatti asztalkán található lapra.

Húsvét éjszakáján az egyház leg-
szebb liturgikus ünneplése köszönti a 
feltámadott Jézust. A szimbólumokban 

megjelenik a fény és a sötétség, a tűz és 
a víz, a Nap és a csillagok, hogy ma-
gasztalják Krisztust, aki legyőzte a bűnt 
és a halált. 

„A húsvéti vigília egész ünnepe éjjel 
történjék, ne kezdődjék a sötétség be-
állta előtt és ne végződjék a vasárnapi 
pirkadat után. Ezt az előírást szigorú-
an be kell tartani.” (Magyar Katolikus 
Püspöki Kar Direktóriuma)

A szertartás sötétedés után kezdő-
dik, abban a sötétben, amely a világra 
borult Jézus halála után. A Virrasztás 
Liturgiája 20 órakor kezdődik meg a 
templom és a plébánia közötti téren 
meggyújtott tűz körül összegyűlve. 
Gyülekezés és kommentálás 1930 – tól 
a tűz körül. (Ha esik az eső, akkor gyü-
lekezés a sötét templomban.)

A liturgia részei: 
1. FÉNYÜNNEPSÉG: A pap a templo-

mon kívül szenteli meg a tüzet. Az 
új tűzről, a feltámadás tüzéről gyújt-
ja meg a húsvéti gyertyát. A krisztu-
si tűzzel, gyertyával indul el a sötét 
templomhoz, közben a hívők gyer-
tyáikkal egymásnak adják át a fényt. 
GYERTYÁS KÖRMENET! – HÚS-
VÉTI ÖRÖMÉNEK! (Gyertyát és 
papírzsebkendőt  a gyertyánk aljára 
ne felejtsünk el hozni magunkkal!!!)

2. Az ige liturgiája: Az olvasmányok a 
keresztség titkáról és gyümölcseiről 
szólnak. A Dicsőségre újra megszó-
lalnak a harangok és az orgona, majd 
újra felhangzik az Alleluja, amelyet 
a nagyböjtben nem énekeltünk.

3. A keresztség liturgiája: Az ősegy-
házban csak Húsvét éjszakáján ke-
reszteltek. Az Egyház ajánlja, hogy 
ha van keresztelésre jelentkező és 
arra méltó személy, az ezen az éjsza-
kán részesüljön a szentségben, ill. ha 
felnőtt, akkor mindhárom beavató 
szentségben: keresztségben, bérmá-
lásban és az eukarisztiában. A pap 
mindenképpen ekkor szenteli meg 
a keresztvizet, és mindnyájan meg-
újítjuk keresztségi fogadalmunkat.

4. Az Eukarisztia liturgiájában a fel-
ajánlástól folytatódik a feltámadá-
si – Allelujás – mise a kétszín alat-
ti áldozással, amelyben az újonnan 
kereszteltek is elsőáldozáshoz járul-
nak.

HÚSVÉTVASÁRNAP
de. 9-kor ÜNNEPI SZENTMISE

Utána: Ünnepélyes, nappali, 
diadalmas KÖRMENET.

Húsvéthétfő
Tanácsolt ünnep: Szentmise 18 órakor.

○  ○  ○

Amilyen mértékben vállaljuk Jézus-
sal, Jézusért a mindennapjaink áldoza-
tait, meghalásait, - most pl. a Nagyheti 
– Szent Három nap! - szertartásain való 
részvételekkel járó idő- és egyéb áldo-
zatait, oly mértékben Úrral együtt ré-
szünk lesz a feltámadásának örömében 
is. 

Szeretettel hívok és várok mindenkit 
minden alkalommal a szertartásokra. S 
egyben kívánok valamennyi garai test-
vérnek igazi, átélt újjáéledést, lelki-testi 
megerősödést, Feltámadást az Úrban!

József atya 

MEGHÍVÓ!

SZERETETTEL  
MEGHÍVJUK  

ÖNÖKET  A 2009.  
ÁPRILIS  18-ÁN 19  

ÓRAKOR  KEZDŐDŐ  
SZÜLŐK-NEVELŐK  

JÓTÉKONYSÁGI 
BÁLJÁRA

Zene: Weekend zenekar

Belépő: 1000 Ft.
Belépővel azonos értékben vásá-

rolhatók támogatói jegyek az iskola 
titkárságán, illetve az osztályfőnö-

köknél, melyek bálba való belépésre 
is jogosítanak. Tombola felajánláso-

kat is szívesen fogadunk.
Szeretnénk megkérni minden lakost, 
aki tudja, támogassa iskolánkat.
Segítségüket előre is köszönjük: 

Szervezők
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KEDVES  LAKOSSÁG!

A tavalyi esztendőben a Magyar 
Nemzeti Bank, bevonta az 1 és 2 Ft-os 
érméket. 

Pokorniné Csiki Erzsébet ötlete volt, 
hogy az üzletekben helyezzünk ki per-
selyeket, és azokban az óvodások részé-
re gyűjtsünk játékokra. Az ötletet tett 
követte, és hamarosan gyűlni kezdtek a 
bevonásra ítélt érmék, sőt nagyobb cím-
letek is. A végén 92.670 Ft-ot gyűjtöttek 
össze Garáról és Bácsszentgyörgyről, 
mely összegből bőven került játék a ka-
rácsonyfa alá mind a négy csoportnak. 
A képeken láthatják a pénzrakást, és 
amit belőle vásároltak az óvónők.

Gyermekeink nevében köszönetün-
ket fejezzük ki mindazoknak, akik ado-
mányaikkal hozzá járultak, hogy az ün-
nepük szebb legyen!

Kiadja: Gara község Önkormányzata, megjelenik negyedévenként. Szerkeszti a szerkesztőbizott-
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