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NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓ
TISZTELT GARAI LAKOSOK!
Legutóbbi újságunk megjelenése óta
eltelt időszakban jelentős változások nem
történtek településünk arculatában, de
fontos fejlesztések igen.
Az előző számban felsorolt pályázatok
sorát tudom folytatni azzal, hogy a védőnői szolgálat épületének felújítására nyert a
település 2, 2 millió Ft.-ot. Ez ugyan kevesebb, mint amennyire pályázatot nyújtottunk be, de ennek is örülnünk kell, mert így
legalább elkerültük, hogy az ÁNTSZ bezárja a rendelőt. Fontos volt ez a fejlesztés,
mert az ideiglenes működési engedély csak
szeptember 11-ig volt érvényes. Természetesen az önrészt és a hiányzó összeget is
biztosítani kellett, de a gazdálkodás és a
képviselő-testület megoldotta ezt a problémát. Ezen a rendelőn 30 éve legfeljebb a
meszelést végezték el, de egyéb fejlesztés
nem történt rajta. Sajnos a szakhatóság türelme most fogyott el, amikor amúgy is nehéz anyagi helyzetben van az önkormányzat és még a válság is súlyt minket.
A másik nagy „fejlesztés” a volt,
bezárt szeméttelep rekultivációja. Fejlesztésnek azért nevezhető, mert végre
megszűntek azok az áldatlan állapotok,
melyek ott uralkodtak. Sajnos ebben az
esetben is benne van, hogy „minden jóban van valami rossz”. Ugyan is a telep
felszámolása miatt egyre több felé rak-

nak le illegálisan szemetet. Érthetetlen,
hogy miért?
Minden héten van háztartási hulladékszállítás. Minden évben van lomtalanítás.
Külön van veszélyes hulladék begyűjtés.
És mégis mindenfelé találunk eldobált
szemetes zsákokat, TV-készülékeket,
üvegeket, műanyag ﬂakonokat. Hiába írtam már annyiszor magam is és mások is
ennek veszélyeiről, ez sokaknál süket fülekre talált. Sajnos egyetlen megoldás az
marad, hogy akit illegális szemétlerakáson érünk, azt kénytelenek leszünk szigorúan megbírságolni. Nem csak azért, hogy
visszatartó hatása legyen, hanem mert sok
pénzébe kerül a falunak /vagyis mindegyikünknek/ az illegális szemétlerakók
felszámolása. Ezt a pénzt másra is fordíthatnánk, mint a szemét eltakarítására. Ennek a bírságnak az összege 30.000- Ft.
Itt hívom fel a ﬁgyelmet ismételten arra,
hogy a vaskúti hulladéklerakóba 750kg
szemetet ingyen el lehet helyezni a lakcímkártya bemutatásával. A bírság összegéből
sokat lehet fordulni Gara – Vaskút között.
Ebben a negyedévben is voltak közösségi rendezvényeink kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
A művelődési házban megrendezésre
került a hagyományos tánctábor a Székely-kör rendezésében Kosnás Árpád vezetésével. Hasonlóan az előző évekhez,
most is szép számmal vettek részt a tábor-

ban alsó- és felső tagozatos gyermekek
egyaránt az idősebb korosztállyal együtt.
Augusztus 21-én ismételten kispályás
foci tornát tartottak kiegészítő programokkal, gyermekeknek játékokkal. A látványosságról a focisták mellett a bajai tűzoltóság
aktív és nyugalmazott dolgozói gondoskodtak. Kevesebb érdeklődő volt, mint amire
számítottunk, de a jelenlevők egy színvonalas bemutatót láthattak a tűzoltók munkájából, különféle technikai eszközökkel fűszerezve. Köszönetet mondok Antal Zsoltnak
és Takács Krisztiánnak a szervezésért.
Október 1-jén az idősek világnapja alkalmából köszöntöttük községünk
nyugdíjas lakóit. Ebben az esztendőben
is több, mint 350 nyugdíjas fogadta el a
képviselő-testület meghívását egy szép
együtt töltött délutánra. A vendégsereg jó
hangulatáról Várkonyi András /Vili bácsi/
színművész gondoskodott. A ﬁnom vacsora elfogyasztása közben és után Sereg
József szórakoztatta a közönséget.
Önkormányzatunk nehéz anyagi helyzete ellenére is igyekszik megfelelő programokkal és rendezvényekkel kiszolgálni
a lakosságot. Kicsi pénzből a lehető legtöbbet kihozni. Sokszor mégis érdektelenség jellemzi ezeket a műsorokat. Ez akár
elkeserítő is lehetne, de úgy gondoljuk,
hogy a lehetőséget biztosítanunk kell, és
aki akar, az élhet vele.
Faa Béla, polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI BETEKINTŐ
A képviselő-testület július hónapban
az alábbi ügyekkel foglalkozott.
Módosította a testület a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátásokról azok igénybevételéről,
valamint a ﬁzetési térítési díjakról szóló
5/2009. (V.7.) Kt. rendeletét, továbbá a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások ﬁzetendő térítési díjának megállapításáról szóló 11/2009. (VII. 9.) Kt.
rendeletét. A változásra azért volt szükség, mert az általános forgalmi adó július 1.-től 5%-kal megemelkedett. Majd
elfogadásra került a 12/2009. (VII. 9.)
rendelet a házszámozás szabályairól.
Településünkön, több helyen vannak
kétszeres alátöréssel számozott házak,
mindezek kezelésére szolgál a házszámozás szabályairól szóló rendelet, amely
tartalmazza többek között azt is, hogy
minden ingatlan tulajdonos köteles jól
látható módon feltüntetni ingatlanának
házszámát, fenti rendeletek tartalmáról
a tisztelt garai lakosok tájékozódhatnak
a www.gara.hu weboldalon. A képviselő-testület jóváhagyta a Körjegyzőség
és az ÁMK Alapító Okiratának módosítását, több jogszabályi változás miatt
szükséges volt az alap dokumentumok
módosítása. Döntött a képviselő-testület
az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok értékesítéséről. Ebben a körben
az eladásra kerülő ingatlanokat már nem
terhelte elővásárlási jog. Két csoportra
osztotta a testület, az elsőbe a lakás cél-

jára szolgáló, másodikba a nem lakás
céljára szolgáló építményeket sorolták.
Ezen a napon zárt ülést is tartott a tisztelt
képviselő-testület. A zárt ülés napirendje
szociális ügyek elbírálása volt. Augusztus hónapban a képviselő-testület nem
tartott testületi ülést. A legközelebbi ülés
időpontja szeptember 10-e volt, az ülésen a képviselők a következőkről döntöttek: Az óvoda és általános iskola átalakítására, fejlesztésére az önkormányzat
16.840,- Ft-ot nyert pályázaton, de a
felújítás ettől több összegbe kerül ezért
az önkormányzatnak ehhez a pályázati
támogatáshoz önerőt is biztosítani szükséges. Az önkormányzat ilyen összegű
felújítást kizárólag közbeszerzési eljárás
keretében valósíthat meg. A képviselők
a közbeszerzési eljárás lebonyolításáról
döntöttek és elfogadták az önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, majd módosításra került
a költségvetésről szóló 3/2009. (III.12.)
Kt. rendelet is, szintén módosításra került a környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról szóló 11/2009. (VII.19.) Kt.
rendeletünk majd a képviselők elfogadták a 15/2009. (IX.10.) Kt. rendeletet az
üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről. A
képviselő-testület csatlakozott a Bácskai
Nemzetiségi és Kulturális Alapítványhoz, az Oktatási Minisztérium által létrehozott, a 2010. évre vonatkozó Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázatához. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a 2009/2010.
tanév önkormányzati tankönyvtámogatás összegét 546.532 Ft-ban állapítja
meg. Szeptember 30-án rendkívüli ülést
is tartott a képviselő-testület, a napirendi
pontok határidőhöz voltak kötve ezért,
szükséges volt a testület összehívása az
alábbiak miatt. Az Óvoda és általános iskola átalakítására a közbeszerzési eljárás
befejezésének utolsó szakaszáról kellett
dönteni a testületnek, így eredményhirdetésre került sor. A közbeszerzési értesítőben ajánlati felhívás jelent meg a felújítási munkák elvégzésére, a pályázatra
két ajánlattevő jelentkezett, a közbeszerzési bíráló bizottság javaslatára a képviselő testület egyik pályázó ajánlatát sem
fogadta el, így érvénytelen és eredménytelen lett a döntés és új ajánlati felhívás
került megfogalmazásra. Jóváhagyásra
került a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény Alapító
Okiratának módosítása, a képviselők
módosították a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló 17/2008.(X.9.) Kt. rendeletet, a változtatásra azért került sor, hogy
minél több garai felsőoktatásban tanuló
hallgató juthasson ösztöndíj támogatáshoz. A képviselő-testület soron következő ülése október 15-én volt, amelyről
a következő megjelenő újságban adok
tájékoztatást. Köszönöm ﬁgyelmüket, jó
egészséget és erőt kívánok minden Tisztelt olvasónak.
Gara, 2009. október 16.
Üdvözlettel:
Striegl Jánosné körjegyző

NEMZETISÉGI HÍRADÓ
A NÉMET KISEBBSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Az előző Garai Híradóban tettük
közzé, hogy az idei esztendőben négy
szakrális emlékmű felújítását terveztük el. Az emberek összefogásának,
erkölcsi és anyagi támogatásának, a
társadalmi munkának köszönhetően
sikerül a tervet megvalósítani. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik anyagilag, illetve

munkájukkal segítették elő a szakrális
emlékhelyek felújítását, ezáltal a falu
rendezéséhez, szépítéséhez is hozzájárultak:
Bischof Antalné, Bíró Anna, Kubatov
Jánosné, Kühn Andrásné, Petrich István,
Röckl János, Szűcs István és családja,
Szűcsné Annus néni, Takács József, Jakab András, Nádai Norbert, Pál József,
Takács István, Takács Krisztián, Takács
Nándor, Varga Zoltán.

A temetői kereszt felújítása után a
Petőﬁ utcában az Ószőlők felé, a Vízmű
előtti nagyon megrongálódott emlékmű
helyreállítására került sor. Ezt követte a
Kossuth utcában a volt TSZ-iroda előtti,
a kövesút mellett. Még folyamatban van
a negyedik, amely szintén a Kossuth
Lajos utcában, a falu végén, a Gyermekotthonnal szemben a kövesút mellett helyezkedik el. Ez teljesen le volt
omolva, darabokra volt törve, csak a talapzata állt a százéves felirattal. A bozót
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Kossuth utcai emlékmű régen és most

teljesen benőtte, nem is látszott ki semmi az emlékműből. Itt a tereprendezés
igényelt nagy erőfeszítést, az össze-vissza elburjánzott növényzet és gyökérzetének eltávolítása, a talaj elegyengetése.
A felállítási munkálatok megkezdődtek,
ha az időjárás engedi, talán sikerül még
idén a helyére tenni.
A temetői kereszt november 1-jén,
Mindenszentek napján lesz felszentelve. A Petőﬁ utcai, valamint a Kossuth
utcai november 15-én vasárnap délelőtt
10 órától, a Német Nemzetiségi Nap keretében a 11 órakor kezdődő német mise
előtt.
Közeleg Mindenszentek és Halottak
Napja. Szeretnénk a temetői emlékhelyet egy sorral bővíteni, mert többen
jelezték, hogy szeretnék ott felállítani
családtagjaiknak a temető elhanyagolt
részén álló síremlékét. Ha valakinek
kérése van, kérjük, jelezze bármelyik
képviselőnek.
Augusztus 15-én szép számmal vettünk részt Kalocsán a megyei német
nemzetiségi misén, melyet Schindler
Mátyás atya celebrált. Dr. Bábel Balázs
érsek úr köszöntötte a megjelent hívők
közösségét.
Bácsszentgyörgy határában a jugoszláv határ mentén álló keresztet a
község lakóinak közreműködésével
újították fel az idei évben. Szeptember
6-án volt a kereszt szentelése, szabadtéri mise keretében. A misét 12 pap közreműködésével dr. Bábel Balázs érsek
atya tartotta. A nagyszámú garai érdeklődő szállításába önkormányzatunk is
besegített.
Az év hátralevő részében még sok
program áll előttünk, melyek főleg kulturális jellegűek. Bízunk abban, hogy
a következő lapban beszámolhatunk
ezekről.
Wolfárd Istvánné, elnök
A HORVÁT KISEBBSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Petőﬁ utcai emlékmű régen és most

Újabb műsorok Garán és a régiónkban
A Horvát Kisebbségi Önkormányzat
folytatja munkatere szerinti tevékenységét. Még ebben az évben több rendezvényt is tervezünk a községben.
Október 24-én szentmisével, emléktábla állításával, kultúrműsorral emlé-
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kezünk templomépítésünk 275 éves évfordulójára, amikor is az itt élő emberek
vert falú, nádtetős templomot építettek
arra a helyre, ahol ma is templom áll. A
kultúrműsort a baranyai Kökény kultúrcsoport adja, de a szomszédos Szerbiából, Szabadkáról érkező tamburazenekar is fellép. E rendezvényre szeretettel
várunk minden érdeklődőt.
November 27-én 17 órai kezdettel
Hercegszántón a Bács-Kiskun Megyei
Nemzetiségi Hagyományőrző Gyermek
és Ifjúsági Fesztivál Horvát nemzetiségi népdal és népzenei találkozójának
műsorát tekinthetik meg az érdeklődők
a Művelődési házban, ahol a Garai Kultúrcsoport is fellép. Énekkarok, szólisták és zenekarok szerepelnek az előzetes jelentkezések szerint.
December 12-én újra megrendezzük
a Materice ünnepségünket, ahol köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat,
édesapákat, nagypapákat, de itt lesznek
a bácskai tamburazenekarok is, mert a
műsort ők fogják szolgáltatni.
Úgy hisszük méltóképpen zárjuk ezt
az évet, mivel terveinket a szűkös anyagiak ellenére is sikerült nagyrészt megvalósítani.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani az önkormányzat minden tagjának,
az aktivistáknak, akik nélkül a legjobb
tervek is csak tervek maradtak volna.
Köszönet az Országos Horvát Önkormányzatnak, a Horvát Köztársaság
Pécsi Konzulátusának, a Kecskeméti
Horvát Önkormányzatnak anyagi támogatásukért.
Köszönjük a falu eddigi együttműködését, támogatását, kérjük, hogy programjainkat a továbbiakban is látogassák, támogassák.
Krékity István
elnök
A GARAI SZÉKELYKÖR
EGYESÜLET HÍREI
VI. Hadiki Búcsú
2009. augusztus 15-én a Garai Székelykör Egyesület immár 6. alkalommal
rendezte meg a „hadiki búcsút” a falumúzeumban.
Szokásunkhoz híven a búcsút
szentmisével kezdtük, melyen tisztelettel emlékeztünk hadikfalvi őseinkre, akik a hadikfalvi templomot
Nagyboldogasszony tiszteletére szen-

telték fel. A szentmisét újonnan érkezett plébánosunk, Nyírő Ferenc
tartotta. Ezúton is köszönjük a szép
szentbeszédet. A misét követően ifj.
Csarudzsics Lajos orgonaszakos növendék orgona hangjátékát hallgathatták a jelenlévők. A „hadiki búcsú”, a
bukovinai székelyek „találkozója” Pál
József falumúzeumában folytatódott.
Ünnepélyes keretek között gróf Hadik Andrásról bronzplakettet avattunk
fel. A bronzplakettet Harmat István
székelyudvarhelyi származású szobrászművész készítette.
Hadik András magyar származású
osztrák hadvezér, aki 1764-68 között
Erdély katonai főparancsnoka és kormányszéki elnöke. 1774-től haláláig
az osztrák császári haditanács elnöke. A Moldvába menekült székelyek
ügyét mindig pártfogolja és mindent
elkövet, hogy Bukovinában új hazára
leljenek.
A Szucsáva partján kijelölt helyen
1785. június 4-én egy új falu megalapítására 140 család gyűlt össze, ahol az új
telepet Hadik Andrásról, a bécsi haditanács elnökéről Hadikfalvának nevezik
el.
Ünnepi köszöntőt mondott a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének
elnöke, Potápi Árpád. A bronzplakettet
Miklós Gergelyné, Vilma néni a Székely Asszonykórus legidősebb tagja
leplezte le.
Az ünnepségen a Kakasdi Saroglya
Bukovinai Székely Népdalkör műsorát
hallhattuk.
A búcsúban a vendégeket kaláccsal
és töltött káposztával /galuskával/ láttuk vendégül, amit nagy megelégedésünkre a közel 250 főnyi sereg jóízűen
fogyasztott.
A Garai Székelykör Egyesület vezetősége ezúton is köszönetet mond az
egyesület tagjainak és a Székely Aszszonykórusnak, akik fáradtságot nem
kímélve részt vettek a rendezvény előkészítésében és lebonyolításában.
Köszönet Pál Józsefnek, hogy évek
óta helyet biztosít a „Hadiki Búcsúnak”
a falumúzeumában. Isten éltesse!!!
A Garai Székelykör Egyesület szeretettel várja az érdeklődőket legközelebbi rendezvényére, november végén az
„Andrásnapi guzsalyasba”.
Nagy Ferenc
Egyesületi elnök

IDŐSEK
VILÁGNAPJA
Már 1991-ben október 1.-jét az ENSZ
az idősek világnapjává tette. Ha megnézzük, akkor láthatjuk, hogy világnapokat azért jelölnek ki, mert fel akarják
hívni a ﬁgyelmet valakikre, vagy valamikre, akik valamilyen hátrányos megkülönböztetésben, vagy nem megfelelő
életkörülményekben, vagy talán még
veszélyben is vannak. Vagy csak egyszerűen elfeledkeznek róluk és az a cél,
hogy felhívják rájuk a ﬁgyelmet.
Mindenesetre maga a tény hogy az
időseknek is van világnapja, jelzi, hogy
rájuk is ﬁgyelnünk kell. Mert sokszor
nem törődünk velük. Olyan természetes, hogy itt élnek köztünk, teszik a
dolgukat a család, a társadalom javára
és sokszor még a köszönet is elmarad
munkájukért.
Pedig Ők már bizonyítottak az életükben. Nekik már csak a pihenés lenne a részük, de hajlott háttal, kérges
kezekkel még végzik minden napi fel-
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adataikat. Néhányan a családban,
jó esetben még a házastárssal, de
legtöbbjük már csak egyedül él,
mert a gyermekek elköltöztek a
városokba a jobb megélhetés reményében, és csak ritkán látogatnak haza az unokákkal a szülőkhöz, nagyszülőkhöz.
Önkormányzatunk immáron
harmadik alkalommal emlékezett meg róluk és látta vendégül
településünk idősebb lakosait. A
képviselő-testület és magam is
úgy gondoljuk, hogy a világnaptól függetlenül is ennyit megérdemelnek Ők, - akik nem mentek
el a városba, sem az ország másik
végébe, hanem itt, Garán próbáltak boldogulni, ezt a falut építették, szépítették,- hogy évente
egyszer megemlékezzünk Róluk
és egy szerény vacsorával vendégül lássuk Őket.
Az
idei
évben
is
Bácsszentgyörggyel
közösen
pályáztunk és nyertünk a BácsKiskun Megyei Önkormányzattól, 200.000 Ft-ot a rendezvény
megtartására. Reméljük, hogy
most már sikerült hagyományt
teremteni ebből az ünnepből, és
utódaink sem sajnálnak pénzt és
időt arra, hogy egy napot az időseknek szenteljenek.
Kívánok nyugdíjasainknak jó
erőt, egészséget, és hosszú, boldog életet!
Faa Béla
polgármester
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TESTVÉR
KLUBOK TALÁLKOZÓJA
GARÁN
Még a télen eldöntöttük, hogy mi
élőzenével fogjuk fogadni a vendégeinket, a csátaljai és vaskúti nyugdíjas
testvéreinket. A Kolping bál bevételéből tartalékoltunk és vezetőnktől is
kaptunk. Hetekkel előtte elkezdtük
tervezgetni időseinkkel, hogy mindenki jól érezze magát. Sokat gondolkodtunk, hogy mi legyen, hogyan fogadjuk
vendégeinket.
Éva néninek a kezdeményezésére
hozzáfogtunk az udvar szépítéséhez,
virágoskert kialakításához. Több idősünk is kedvet kapott hozzá, gyűltek
a szerszámok, és a dolgos kéz is mindig több lett, ami a legszebb, a virágok
száma is gyarapodott, mindenki hozott
a saját kertjéből. Udvarunk megszépült, most jön a nagy feladat, vendégeink fogadása, kedvcsinálónak egy kis
aperitif, mi hűsítő és ﬁnom is legyen.
dolgos kezek is vágták a gyümölcsöket
és adtuk hozzá a bódító italokat. Sok
ügyes kéz készítette a sok szendvicset,
hogy nehogy valaki éhesen maradjon, a
süteményes tálcák is gyűltek. Mindenki a saját kertjéből a legszebb virágokat hozta az asztalokra. Az innivalókat
lehűtöttük, és így vártuk vendégeinket,
kik igen szép számmal megérkeztek.
Az év legforróbb napját fogtuk ki, de
nem csak a nap volt forró, hanem a
hangulat is, zenészünk igen jól húzta a
talp alá valót, ami igen sok időst táncra
perdített.
A jó kedv és vidámság gyorsan elszállt, ez a vidám együttlét hamar elillant. Csak azt tudjuk kívánni, hogy
sok ilyen szép és felejthetetlen napot
tudjunk még eltölteni nyugdíjas testvéreinkkel.
Szeretnénk megköszönni mindenkinek a segítséget, kik adományaikkal
hozzájárultak a segítő szorgos kezek
munkájához.
Gokl Józsefné
klubgondozó

MAGYARHON
Magyarhon. Kopár legelő,
Pletykával teli levegő.
Szorgos asszony, mámoros férj,
És mennyi szolga sorsú nép.
Nézi a magyar a tájat,
Szemében ezer a bánat,
Munkája sajnos nincs semmi,
Félő, hogy éhen fog veszni.
Szeretne dolgozni végre,
Betevő falatot télre,
Meleget, cipőt, kabátot
És néhány igaz barátot.
Balsors, átok, félelem
Mennyi fájdalmas sérelem.
Gyermeke szemébe nézve,
Felcsillan reménye végre.
A holnapra bízva gondol,
Hogy neki is jut a jóból
Büszkén vallja, hogy Ő magyar
És újra dolgozni akar!
Kertész Hanga

KÖSZÖNTŐ
Hosszú idő után újra helyben lakó
plébánosa van községünknek. Főtisztelendő Dr. Bábel Balázs érsek úrnak
köszönhetően augusztus 1-jétől Nyírő
Ferenc plébános úr látja el a lelkipásztori teendőket a katolikus hívek számára
Garán.
A hívek nagy megelégedésére újra
vannak nemzetiségi misék a községben. Sajnos ezeken létszámban kevesen vesznek részt, de több nemzetiségű
település révén örülünk, hogy ezzel is
hozzájárul a nemzetiségi identitás tudat
megőrzéséhez.
Atya! Isten hozta nálunk!
Kívánunk Önnek jó egészséget, eredményes lelkipásztori munkát és Isten áldását!
Faa Béla
polgármester

GONDOLATOK MINDENSZENTEK
ÜNNEPÉN
Nyári napsütés, meleg, jó idő után
beköszöntött az Ősz! Jön az eső, zivatar, hideg, a fűtési szezon. S ezzel nem
időjárás jelentésre gondolok, vagy a téli
energiaszámlákkal a pénztárcánkra! Ekkor is elszomorodhatunk, rosszá válik
azonnal a közérzet.
A lelki értékek jutnak eszembe, az
Élet napos, alkotó ténykedése után,
akarva-akaratlan, eljön az Alkonyat, a
múlandóság érzete és ténye.
Emlékezzünk szeretteinkről, akik a
hit jelével jártak itt előttünk, élték mindennapi életüket, tették dolgukat, s szerették családjukat. De jön egy pillanat,
s más értékek válnak fontossá az Életünkben. Csak immáron nem itt a földi
valóságban, hanem az Égiek örök szeretetében!
Az Élet folytatódik, halad mindannyiunkkal tovább, csak a létsíkunk
változik, de így leszünk boldogok,
hiszen már nincs fájdalom, szomorúság és könny a szemekben, hanem egy
boldogító érzés tölt el bennünket.
Kimegyünk a temetőbe az emlékezés
virágaival.
Átfutnak emlékképek, történetek,
pillanatok gondolataink rejtett csatornáiban. A szívünk is átmelegszik az érzések és érzelmek hatására.
Talán így az Ősz, a közelgő tél, a
zord idő is könnyebben átvészelhető, ha
a lelkünkben, a szívünkben a melegség,
a szeretet megmaradó értékei otthonra
találtak.
Reménykedünk, hogy majdan rólunk
is megemlékeznek, és egy-egy szál virág emlékük jeleként díszíti helyünket a
Temetőben.
Gara, 2009. október 20.
Tisztelettel:
Nyírő Ferenc
plébános
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EGÉSZSÉGÜNKÉRT
EGÉSZSÉGHÁZ AVATÁS
Végre méltó környezetben fogadhatják a kismamákat a védőnői rendelőben
az orvosok és a védőnő. Pályázati úton
nyertünk 2,2 millió forintot a felújításra,
melyet saját forrással egészítettünk ki és
így valósulhatott meg a teljes rekonstrukció „tetőtől- talpig”.

Márton Rita védőnő október 2. napjára egy szép és bensőséges átadási ünnepséget szervezett, melyre hivatalosak
voltak a kismamák, a képviselők és a
kivitelező mesterek is.
Rita fontosnak tartotta meghívni azokat az anyukákat is, akik 1 éves korig,
vagy azon túl is szoptatták gyermekeiket, hogy ezzel is felhívja a ﬁgyelmet az
anyatej fontosságára.
Az átadási ünnepség után szerény vendéglátáson vettek részt a megjelentek.
Reméljük, hogy a válság elmúltával,
talán újra emelkedni fog településünk
létszáma és egyre több kismamát fogadhatnak majd a terhességi vizsgálatokon
és a tanácsadásokon.
Faa Béla, polgármester

Garai Híradó

8
MAGYARORSZÁGON FORGALOMBAN LEVŐ, A GARAI
GYÓGYSZERTÁRBAN ELÉRHETŐ REUMAELLENES ÉS
GYULLADÁSGÁTLÓ KENŐCSÖK
E külsőleges készítmények a szakmai
gyógymód az orvosi rendelvényre felírt
gyógyszerek kiegészítői. A fájdalmas
gyulladásos állapotok komplex kezelései kombinálhatók hideg-melegvizes
borogatásokkal, vagy száraz-nedves pakolásokkal.
1. AFLAMIN KRÉM
2. DICLAC gél, VOLTAREN emulgel,
DICLOFENAC gél
3. ACTIVON extra gél, REUMON gél
4. ACTOVEGIN gél
5. INDOMETACIN tartalmú házi készítmény
6. FASTUM gél
7. PHENYLBUTAZON 5% kenőcs
8. HOTEMIN kenőcs
A készítményeket hatóanyag tartalmuk alapján foglaltam össze, fontos
hogy kiválasztásukkor az alábbiakat vegyük ﬁgyelembe:
Sérülés, trauma okozta izom és
csontkörüli fájdalmak, ﬁcam, zúzódás,
hátfájásra a FASTUM gél használatos.
Mélyről érkező fájdalmakra inkább a
HOTEMIN, PHENYLBUTAZON kenőcs folyamatos használata vált be.
Tíz éve a leggyakrabban használt érzéstelenítő, fájdalomcsillapító házi készítményünk az indometacin tartalmú
kenőcs, gyógytornászok, masszírozók

különösen szívesen rendelik.
Figyelemmel kell lenni az alkalmazáskor a gél állományú készítményekre, melyeket nem bemasszírozni,
hanem ﬁnoman, rétegesen kell a bőrre
felvinni.
A VOLTAREN emulgel olyan nem
átlátszó keverék, amely a kenőcs és a
gél állomány kombinációja, párosítva
mindkét állomány előnyeit. Például
a gerincfájdalmak, a traumák következtében fellépő fájdalmakra a kenőcs formátumot használjuk, a nyálkatömlő gyulladásnál, mely lágyrész
sérülés miatt lehetséges, ilyenkor a
gél felületi hatóanyag-leadása az előnyösebb.
Összefoglalva; bátran éljünk a kenőcsök adta lehetőségekkel (fájdalmak
csillapítására), hiszen alkalmazásuk-tapasztalatok alapján hosszú időre visszavezethetők.
Steinerné dr. Bleicher Mária
főgyógyszerész
A PATIKÁNKBAN KAPHATÓ
REUMATIKUS ÉS IZÜLETI JELLEGŰ FÁJDALMAKRA ALKALMAZHATÓ EGYÉB KÉSZÍTMÉNYEK
1. Inno Rheuma krém
• reumatikus, izületi gyulladások
• izom- és végtagfájdalmak kezelésére ajánlott
• ez a készítmény már 15 éve folyamatos megrendelés és használat
alatt áll
• használják önmagában, vagy
gyógyszeres kezelés és ﬁzioterápia
kiegészítőjeként.

2. Inno Rheuma Forte krém
• reumatikus jellegű izületi gyulladások
• izom- és végtagfájdalmak
• izomláz és zúzódások
• rándulás és ﬁcam kezelésére
3. Ben-Gay kenőcs
• csökkenti az izületek és izmok fájdalmát és merevségét
• jól beszívódik, és melegség érzetet keltve több órán át csillapítja a
fájdalmat
4. Richtoﬁt sportkrém
• aktívan élő, mozgást, sportolást
kedvelő emberek számára kifejlesztett krém
• kifáradt, igénybevett végtagok és
a hát ápolására kifejezetten ajánlott
5. Luna sósborszesz gél
• kámforos vagy gyógyfüves bedörzsölő
• ideális készítmény sportolás vagy
megeröltető munka után
• álló foglalkozásnál a fáradt láb bedörzsölése nagyon ajánlott
• könnyen felszívódó, kellemesen
hűsítő készítmény
6. Proenzi 3 krém
• a benne található anyagok a maszszírozással együtt fokozzák a helyi
vérellátást, javítják az anyagcserét,
melegítik az érintett területet.
Minden készítmény csak ép és sértetlen bőrfelületen alkalmazható!!!
A krémek rendszeres használata javasolt.
Miokovicsné Antal Nikoletta
szakasszisztens

SPORTHÍREK
III. GARA KUPA
Augusztus 21-én pénteken, a sportpályán ismét megrendezésre került immáron a III. Gara Kupa kispályás futball torna. Az első hely és a díszes kupa
Bajára került, míg a második helyet a
garai ifjak szerezték meg, a tavalyi telje-

sítményüket megismételve. A harmadik
helyet a szervező, Takács Krisztián csapata hódította el. A labdarúgás mellett
igyekeztünk szervezőtársammal egyéb
programokat is kínálni az eseményre.
Így a bajai tűzoltóság bemutatóját élvezhettük Takács Tuni kommentálásában.
A vállalkozó kedvű hölgyek megmér-

kőzhettek sodrófahajításban, a szomjas
urak sörivó-, míg a mesterlövészek hetes rúgó versenyben. Szerettük volna,
ha minél többen kilátogatnak, ezért az
önkormányzat jóvoltából ingyenes körhinta, légvár és trambulin használat vált
lehetővé a gyerekek számára. A „lovasok” jóvoltából sétakocsikázásra is volt
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lehetőség. Főzőversenyt is hirdettünk,
hátha kedvet kapnak a baráti társaságok
a főzicskéléshez. Az eseményt Varga
Zoltán és Nagyházi Szabolcs zenés estje zárta.
Végül szeretném megköszönni név
szerint is a rendezvényt segítőknek:
Garai Önkormányzat és dolgozói, Garai
Pékség, bajai Vöröskereszt, Antal Anita, Szűcs Adrienn, Hanák József, Vörös
Ferenc, Bakai Tamás, Szabó Sándor
Subi, dr. Tálas László, Takács Nándor,
Takács István, Varga Zoltán, Nagyházi
Szabolcs, Pencz József, Takács Antal,
Antal Tamás, Török József, Antal Krisz-
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tián, Kovács Dusán, Murinyi Csaba,
Varga János, Varga Szabolcs, Csende
Sándor, Vörös Balázs, Serdült Sándor,
Wittman János. Köszönjük a csapatoknak a megjelenést és a sportszerű játékot. Reméljük jövőre is minél nagyobb
számban találkozhatunk mindenkivel a
IV. Gara Kupán!
Antal Zsolt
A VEZETŐSÉG ÉS A JÁTÉKOSOK A FELJUTÁST TŰZTÉK KI
CÉLUL!
Legutóbbi írásomkor még a jövőt terveztük és vártuk, hátha sikerül a „zöld
asztalnál” bent maradnia a csapatnak.
Sajnos ez nem történt meg, így a felnőtt
és az ifjúsági csapatunk nem tudott indulni a megye II-es osztályban. A felnőtt
csapat keretébe a kapus K. Imre Roland
valamint Kovács Dusán és Nagy Gábor
került be új arcként. Néhány ﬁatal már
előbb szóhoz jutott a felnőttek között,
így az ő tagságuk már-már természetes volt. A többi társuk számára nem
biztosított a versenysport, annyi vigasz
maradt nekik, hogy edzéslehetőség a
számukra is lehetséges a felnőttekkel
közösen. Ám ők is inkább a saját korcsoportjukban szeretnek mozogni, így
azt csak elvétve látogatják. Ezek okán
az utánpótlás nevelés terén újból törés
következett be és ha azt is számba veszem, hogy a serdülősökkel nem foglalkozik senki, akkor még elkeserítőbb a
helyzet. Nemrégen átutazóban voltam a
szomszédos Dávodon, ahol kissé meg-

lepetten láttam, hogy a pályán valaki
ﬁatalokkal foglalkozik. Hordozható
kapukat, bójákat, labdákat és focizni
vágyó ﬁúkat, lányokat láttam. Utána
érdeklődtem a dolognak és megtudtam,
hogy a felnőtt csapat ﬁatal játékosa érzett magában kedvet és lehetővé tették
neki, hogy a ﬁatalokat edzhesse.
Ligaértekezlet. Az utolsó pillanatban
került sor az egyeztetésre, kész tényekkel állt a szövetség a csapatok elé. A
Kalocsa környéki települések csapatai
szerettek volna maguknak a környékükön egy csoportot kialakítani, de ez már
nem volt kivitelezhető. Minden csapatnál általános probléma volt a pénzkérdés. Drága utaztatás, minden évben
kiváltandó játékengedélyek, játékvezetői díjak és akkor még nem is vettük
számba a közüzemi számlákat. Sajnos
nálunk sem jobb a helyzet. Az utaztatás
busz helyett személygépkocsikkal és az
önkormányzat járműveivel történik. Fizetési kötelezettségeinket, ha nehezen
is illetve késéssel, de teljesíteni tudjuk
még. Felszereléseink pótlására, új eszközök vásárlására lehetőségünk nincs.
A baráti kör bevételei erősen megcsappantak, fontos pénzektől esünk el
így. A negatívumok után két jó dolgot
kell megemlítsek. A bajai székhelyű
Chemical Marketing KFT nyújtott anyagi segítséget nekünk a benevezéshez. A
másik, hogy az országban már több száz
amatőr csapatot támogató Arany Ászok
támogatott meg minket is egy zöld-fehér
szereléssel, labdával és egy tálca sörrel.
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Az ilyen kis egyesületeknek, mint mi
vagyunk ez hatalmas segítség, örömmel
húzta fel minden játékos a zöld-fehér
összeállítású mezgarnitúrát.
Augusztusban folytatódott a regőcei
sportkapcsolat ápolása. Szívélyes vendéglátásban és tanulságos mérkőzésben
volt részünk. Reméljük, minél előbb viszontláthatjuk őket, már itt Garán. 2010.
január után talán eltörlik a vízumot felénk, ami igencsak borsos számukra.
A BÁCS MEGYEI KUPÁBAN
a magasabb osztályban jegyzett
Érsekcsanádot, majd Bácsbokodot
búcsúztattuk magabiztosan. Sajnos a
Szeremle elleni mérkőzés „arcpirítósra” sikerült, amiért elnézést kérünk a
szurkolóktól. Összegzésül annyit, hogy
már évek óta sikeresen szerepelünk és
több kört is megyünk. Igaz ez anyagilag
teljesen ráﬁzetés számunkra. A játékvezetésért kiﬁzetünk kb. 70.000 Ft-ot,
a belépőkből bejön talán 40.000 Ft-t.
Ráﬁzetéssel zárunk minden szerdán, a
munkahelyekről kénytelen mindenki elkéredzkedni és a sérülés előfordulására
is nagyobb az esély a játékkal. Előnye,
hogy a csapatot összerázhatja a felkészülés elején ill. a bajnokin kevesebb

játéklehetőséget kapók itt bizonyíthatnak.
A cikk írásakor, 10 forduló eltelte
után 7 győzelemmel, 1 döntetlennel, 2
vereséggel, 56-13-as gólkülönbséggel,
22 ponttal a 3. helyen áll a csapat. Láthatjuk, hogy ez a bajnokság erősebb
a két évvel ezelőtti megye III-hoz képest. Nehéz dolgunk lesz a kitűzött
célt teljesíteni, de minden feltételünk
és esélyünk megvan hozzá. Viszmeg
mester bő keretből válogathat. Az átigazolási szezonban ﬁa, Zoltán visszatért hozzánk, valamint Suhanyeczkit
is leigazoltuk Nagybaracskáról, aki
elfelejtette közben, hogy nálunk focizik. Mivel a keret bő, így már többen
is lemorzsolódtak közülünk. Holczer
az edzővel egyeztetve hagyott fel a focival Garán. Antal Dávid és Szatmári
különösebb indok nélkül nem jár közénk. Menet közben Engert és Mészáros újra bekapcsolódott a munkába,
így az ő játékengedélyük is kiváltásra
került. Az ősz folyamán a sérülések
sem kerültek el bennünket. A Tataháza ellen góllal bemutatkozó Nagy,
egy hónapra dőlt ki a sorból. Varró már szerencsétlenebbül járt. Porc
és térdszalag sérülésével hónapokra

harcképtelenné vált. Probléma volt régebben, hogy a csapat sok lapot gyűjt
a mérkőzéseken. Ez jó irányba változott, piros lapunk eddig nincs, sárgákat is elvétve, szabálytalanságok, nem
reklamáció miatt kapunk.
Végül szeretném megköszöni a
szurkolóinknak, támogatóinknak, a
garai labdarúgást segítő embereknek,
hogy továbbra is kitartanak mellettünk.
Igyekszünk a pályán meghálálni a bizalmat. Minden meccsen mi is a győzelem
reményében futunk ki a gyepre, kérjük
legyenek türelemmel, ha nem is mindig
fut a csapat szekere. Remélem minél
többször fog zúgni a nézőtérről a HAJRÁ GARA!!!
Házi (bajnoki) góllövőlista, 10 forduló után:
15 gólos: Murinyi Csaba
8 gólos: Kerezsi Ferenc
7 gólos: Viszmeg Zoltán, Bakai Olivér
4 gólos: Kovács Dusán
3 gólos: Varró Károly, Kertész Donát
2 gólos: Szemerédi Imre
1 gólos: Koller Andor, Nagy Gábor,
Hetyei László, Csontos Viktor, Antal
Zsolt, Antal Tamás, Mészáros Alex.
Antal Zsolt

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
KÖRJEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ A
VÉDENDŐ FOGYASZTÓRÓL
A villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény és a végrehajtására kiadott 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet,
valamint a 19/2009.(I.30.) Korm. rendelet hatályba lépésével védendő fogyasztóknak kell tekinteni, a fogyatékkal élő,
és a szociálisan rászoruló fogyasztókat.
1) A törvény alkalmazásában fogyatékkal élő fogyasztó: a fogyatékossági támogatásban részesülő
személy, a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá az a személy, aki, vagy aki után
szülője vagy eltartója magasabb
összegű családi pótlékban részesül.

2) A Kormányrendelet alkalmazásában szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell
tekinteni, aki, vagy akinek háztartásában élő személy:
• rendszeres szociális segélyben
• ápolási díjban,
• időskorúak járadékában,
• rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben,
• otthonteremtési támogatásban
részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, (Bajai Gyámhivatal igazolja)
• nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában
neveli a gondozásába elhelyezett
átmeneti, vagy tartós nevelésbe

vett gyermeket (Bajai Gyámhivatal igazolja).
3) Fogyatékkal élő, és a szociálisan
rászoruló fogyasztót különösen az
alábbi kedvezmények illetik meg:
• részletﬁzetéshez, ﬁzetési haladékhoz,
• előre ﬁzető mérőhöz való jog.
4) Előre ﬁzetős mérő: olyan fogyasztásmérő berendezés, amely a fogyasztást csak az ellenérték előzetes
megﬁzetése esetén teszi lehetővé.
5) A szociálisan rászoruló, fogyatékkal
élő fogyasztót ﬁzetési késedelem,
vagy nem ﬁzetés esetén nem lehet a
villamosenergia-ellátásból kikapcsol-
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ni. Amennyiben a szociálisan rászoruló, és a fogyatékkal élő fogyasztó
a részletﬁzetési lehetőség, illetve a
kapott ﬁzetési haladék ellenére sem
rendezi a tartozását, a további vételezést a villamosenergia-kereskedő
előre ﬁzető mérő felszereléséhez kötheti. Az ilyen esetben az előre ﬁzető mérő felszerelésének költségei a
villamosenergia-kereskedőt terhelik,
és az előre ﬁzető mérő használatával
vételezett villamos energia ára nem
haladhatja meg azt az árat, amelyet a
szociálisan rászoruló, és fogyatékkal
élő fogyasztó a villamosenergia-vásárlási szerződése alapján, az előre
ﬁzető mérő hiányában ﬁzetne.
6) A szolgáltató a kedvezmények biztosítása érdekében a védendő fogyasztókról nyilvántartást vezet, amelyből
egyértelműen megállapítható, hogy
a fogyasztó a kedvezmények melyik
körére jogosult.
7) A nyilvántartásba történő felvételt
a fogyasztónak kell kérnie, ehhez
csatolnia kell a védendő fogyasztói
körbe tartozás igazolására szolgáló
iratokat is. A nyilvántartásba történt
felvételről a fogyasztót 8 napon belül
írásban tájékoztatni kell.
8) A nyilvántartásba történt felvételt követően a védendő fogyasztó minden
év március 31-ig köteles a megfelelő irattal igazolni, hogy védettsége továbbra is fennáll. Nem kell
évenkénti igazolást benyújtania azon
fogyatékkal élő fogyasztónak, akinek
állapotában – orvosi szakvéleménynyel igazolhatóan – nem várható jelentős javulás.
9) A szociálisan rászoruló fogyasztó,
és a fogyatékos személy jogosultságát a részére megállapított támogatás folyósítását igazoló eredeti irat
bemutatásával igazolja.
A védendő fogyasztónak minősítést
az érintettek a lakóhelyük szerinti
Körjegyzőségi Hivatalban kérhetik,
a körjegyzőnél, vagy a gyámhivatalnál a hatáskörükbe tartozó ellátások
vonatkozásában, azaz az eljárás nem
hivatalból indul.
Gara, 2009. szeptember
Striegl Jánosné, körjegyző
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MEGKEZDTÉK MŰKÖDÉSÜKET
AZ ÚJ HULLADÉKUDVAROK
Sükösd, 2009. október 16.
2009 októberétől folyamatosan megkezdik üzemszerű működésüket a bajai,
a bácsalmási, a csátaljai, a kalocsai és
a sükösdi hulladékudvarok. A létesítmények olyan hulladékok átvételére lettek
kialakítva, melyek a háztartási gyűjtőedényekben, a szelektív gyűjtőkonténerekben nem helyezhetőek el, illetve
a lomtalanítás során sem szállíthatók el.
Ezzel a szelektív szigetek mellett a hulladékudvarok is az otthoni különgyűjtést segítik elő.
A hulladékudvarok szolgáltatásait
térítésmentesen veheti igénybe minden
olyan magánszemély, aki fel tudja mutatni a lakcímigazoló kártyáját, illetve a
beﬁzetett hulladékszállítási számlát igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás másolata). A térségben működő
vállalkozások papírt, műanyagot és fémet térítésmentesen adhatnak le, a többi
hulladék esetében ártalmatlanítási díjat
kell ﬁzetniük.

Nem veszélyes hulladékok
üveg hulladék (pl.
befőttes, szörpös, italos üvegek, síküveg
stb.)
papír hulladék (pl.
újságok, füzetek,
könyvek, hullámpapír, csomagolópapír,
szórólapok, karton)
műanyag hulladék
(pl. hungarocell,
PET palack, nejlon
zacskó)
italos karton dobozok
(tetra pack csomagolás: üdítős, tejes
doboz)

Veszélyes hulladékok
növényvédő szerek,
festékek maradékai
és göngyölegei

lejárt szavatosságú
gyógyszerek

fénycső, izzó
elektronikai hulladék
(pl. TV, számítógép,
hűtő, telefon) – max.
2 db

textilhulladék

szárazelem (pl. gomb
elem, ceruza elem) –
max. 1 kg

személyautó gumiabroncs – max. 1
garnitúra

háztartási gépek (pl.
gáztűzhely, mosógép) – max. 2 db

zöld hulladék (pl. levágott fű, nyesedék,
lomb)
lakossági építési törmelék – max. 1 m3

akkumulátor – max.
3 db

A hulladékudvar megközelíthető
személygépkocsival, utánfutóval, 3,5
tonnánál kisebb tehergépkocsival és
természetesen gyalogosan is. A hulladékudvarban szakképzett személyzet
határozza meg az átvehető hulladékok
típusát. A hulladékokat a személyzet
irányításával mindig a feliratozott konténerbe, tároló edénybe kell rakni.

Nem veszik át a hulladékudvarokban:
- a kommunális hulladékot (háztartási
vegyes hulladék)
- a fenti felsorolásban nem szereplő
egyéb veszélyes hulladékokat (pl.
pala, kátránnyal szennyezett hulladék, laborvegyszer, robbanásveszélyes anyagok)

A telepen guberálni tilos! Hulladékokat a telepről kizárólag hatósági engedéllyel rendelkező személy szállíthat el.
Lakosság felé történő értékesítés nincs!

Kérjük, minden hulladékot tiszta, kimosott, szennyeződésmentes állapotban
hozzanak be, hogy újrahasznosításukat
elősegítsék!
Nyitva tartás

A hulladékudvarokban az alábbi
hulladékokat gyűjtjük:

Hétfő - péntek

A hulladékudvarokban leadható hulladékok:

Szombat
Vasárnap és ünnepnapokon

Nem veszélyes hulladékok
lom hulladék (pl. bútorféleségek) – max.
1 szoba berendezése
fém hulladék

Veszélyes hulladékok
fáradt olaj, használt
sütő zsiradék és
göngyölegei – max.
10 liter
festék, oldószer –
max. 10 liter

8.00 - 11.00;
14.00 – 18.00
8.00 - 13.00
ZÁRVA

Telephelyek:
Baja
Bácsalmás
Csátalja Nagybaracska

a Bokodi út végén, a
Köztemetővel szemben
a vízmű mellett, a város
határában
a két település között
az 51-es számú főút
mentén
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Kalocsa

Sükösd

északon a város határában az 51-es számú főút
mentén, a hulladékátrakó állomásnál
a Daráló utca végén, a
község határában

Újrahasznosítás
A háztartásokban az elmúlt évtizedekben a szemét összetétele jelentősen megváltozott. Új anyagok jelentek
meg, egyes komponensek veszítettek
részarányukból, mások részaránya
megnövekedett. Egy átlagos háztartásban a keletkező hulladékok az alábbi
arányban találhatók meg a kukában:
Az egyéb hulladékok kivételével
mindegyik hulladék szelektíven gyűjthető, tehát a háztartásokban keletkező
hulladékok közel 70%-a újrahasznosítható.
Kérjük, hogy továbbra is gyűjtsék
szelektíven a hulladékot, és vegyék
igénybe a hulladékudvarok szolgáltatásait, hogy megóvjuk környezetünket a
hulladékszennyezés ártalmaitól!
xxx
A Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projektről
A Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt
keretében 2002-2010 között Baranya,
Bács-Kiskun és Csongrád megye területén megvalósuló 11,2 milliárd forint összegű beruházás a térség 82 települését, 110 ezer háztartását és 345
ezer lakosát érinti. A Projekt keretén
belül megépült többek között 2 regionális szerepet betöltő hulladékkezelő
központ, 1 hulladékátrakó állomás, 3
hulladékválogató, 4 komposztáló telep, 13 hulladékudvar, 397 db szelektív hulladékgyűjtő szigetet helyeztek
ki, valamint 83 régi hulladéklerakót
rekultiválnak. A Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt 75%-ban az Európai Unió,
15%-ban a Magyar Állam, 10%-ban
pedig az érintett 82 önkormányzat támogatásával valósul meg.
További
információ:
www.
homokhatsagihulladek.hu vagy www.
fbhkft.hu

FELHÍVÁSOK
AJÁNLATI FELHÍVÁS
Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
elidegenítéséről szóló 2/2009.(II.12.)
Kt. sz. rendelete alapján az alábbi ajánlati felhívást teszi közzé:
1.) Az ajánlatot kiíró neve, székhelye:
Gara Község Önkormányzata 6522
Gara, Kossuth L. u. 62. szám
2.) Az ajánlat célja: önkormányzati
tulajdonú ingatlanok elidegenítése
(értékesítése)
3.) Az ajánlat tárgya: Gara, Bunyevác u. 63. szám alatti (905 hrsz-ú)
üres lakás (592 m2) értékesítése
1.528.700,-Ft összegben,
Gara, Páncsics M. u. 17. szám alatti
(737 hrsz-ú) üres lakás (892 m2) értékesítése 5.122.560,-Ft összegben,
Gara, Kossuth L. u. 66. szám alatti
(289 hrsz-ú) üres lakás (320 m2) értékesítése 1.279.600,-Ft összegben,
Gara, Kossuth L. u. 43. szám alatti (1178 hrsz-ú) üres lakás (150,40
m2) értékesítése 1.035.567,-Ft öszszegben,
Gara, Kossuth L. u. 43. szám alatti
(1178 hrsz-ú) üres lakás (280 m2) értékesítése 2.041.042,-Ft összegben.
4.) Az ajánlatok benyújtásának helye:
Gara Község Körjegyzőségi Hivatal lakásügyintézői iroda
5.) Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat zárt borítékban, 3
példányban kell benyújtani, melyből egy példányt minden oldalon
aláírva és „eredeti” megjelöléssel
kell ellátni. A borítékon csak a következő szerepeljen: „Ajánlat a
helyrajzi számú lakás értékesítésére. A boríték semmilyen utalást ne
tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozólag!
6.) Az ajánlatok elbírálása: Az ajánlatok elbírálásának szempontja elsődlegesen a vételár nagysága.
7.) Az ajánlat minimális tartalmi elemi
a következők:
- az ajánlati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat;

-

az ajánlattevő ajánlata a vételár
összegére vonatkozóan;
- az ajánlattevő nyilatkozata az
ajánlati kötöttség elfogadására
vonatkozóan;
- Az ajánlatok benyújtásának, és
nyilvános bontásának határideje:
2009. november 30. (hétfő)
15h
- Ezzel egyidőben kerül sor az
ajánlatok bontására is a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó
termében
8.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 30
napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva
álló határidő lejártakor kezdődik.
A pályázati eljárásra vonatkozóan
további információ kérhető: Gara
Község Körjegyzőségénél Juhász
Zoltánné lakásügyi előadónál.
9.) Ajánlati biztosíték: a kiíró nem kér
ajánlati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során
10.) Az ajánlatok elbírálása: a benyújtott
pályázatokról 30 napon belül döntés születik.
Egyéb információ:
Üresen álló önkormányzati lakás értékesítése 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.
Az üresen álló lakás megvásárlására,
a vételárra részletﬁzetés nem adható.
Az ajánlati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy vehet részt
ajánlóként, aki, vagy amely vállalja,
hogy az Önkormányzattal, szembeni
bármilyen jogügyletből kifolyó, lejárt
tartozását legkésőbb a ajánlatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Az ingatlanok előzetes
időpont egyeztetés után megtekinthetőek. Időpont egyeztetés a 79/456-322-os
telefonszámon kérhető. A nyertes pályázó a vételár kiegyenlítését követően
az adásvételi szerződés megkötésétől
számított 15 napon belül köteles megﬁ-
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zetni. Amennyiben a nyertes pályázó 15
napon belül nem ﬁzeti meg maradéktalanul a vételárat, úgy az önkormányzat
elállhat a szerződéstől, és a sorrendben
második legnagyobb ajánlatot kínáló
pályázónak felkínálhatja, azonos feltételek mellett, az érintett ingatlant.
A nyertes pályázó viseli az adásvétellel kapcsolatos ügylet illetékét. Az
ügyvédi munkadíj a vevő terhe. Az ingatlanok a kikiáltási ár alatt nem kerülnek értékesítésre. A kiíró fenntartja
magának azt a jogot, hogy a pályázati
eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítheti. Az ajánlati
kiírás 2009. október 16-án a Körjegyzőség hirdetőtábláján, a www.gara.hu
weboldalon és az októberi Garai Híradó
című újságban kerül meghirdetésre.
Gara, 2009. október 16.
Faa Béla
polgármester
AJÁNLATI FELHÍVÁS
Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
elidegenítéséről szóló 2/2009.(II.12.)
Kt. sz. rendelete alapján az alábbi ajánlati felhívást teszi közzé:
1.) Az ajánlatot kiíró neve, székhelye:
Gara Község Önkormányzata 6522
Gara, Kossuth L. u. 62. szám
2.) Az ajánlat célja: önkormányzati tulajdonú üzletek elidegenítése (értékesítése)
3.) Az ajánlat tárgya: Gara, Bunyevác
u. 61. szám alatti (904 hrsz-ú) vállalkozó által bérelt kozmetika (19,6
m2) értékesítése 999.760,- Ft öszszegben,
Gara, Bunyevác u. 61. szám alatti
(904 hrsz-ú) vállalkozó által bérelt
fodrászüzlet (37,6 m2) értékesítése
1.523.760,- Ft összegben,
Gara, Bunyevác u. 61. szám
alatti
(904
hrsz-ú)
vállalkozó által bérelt virágüzlet
(58 m2) értékesítése 947.760,- Ft
összegben,
Gara, Bunyevác u. 61. szám alatti (904 hrsz-ú) üres üzlethelyiség
(494 m2) értékesítése 678.520,- Ft
összegben.
4.) Az ajánlatok benyújtásának helye:
Gara Község Körjegyzőségi Hivatal lakásügyintézői iroda

5.) Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat zárt borítékban, 3
példányban kell benyújtani, melyből egy példányt minden oldalon
aláírva és „eredeti” megjelöléssel
kell ellátni. A borítékon csak a következő szerepeljen: „Ajánlat a
helyrajzi számú üzlet megvásárlására”. A boríték semmilyen utalást
ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozólag!
6.) Az ajánlatok elbírálása: Az ajánlatok elbírálásának szempontja elsődlegesen a vételár nagysága.
7.) Az ajánlat minimális tartalmi elemi
a következők:
- az ajánlati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat;
- az ajánlattevő ajánlata a vételár
összegére vonatkozóan;
- az ajánlattevő nyilatkozata az
ajánlati kötöttség elfogadására
vonatkozóan;
- Az ajánlatok benyújtásának, és
nyilvános bontásának határideje: 2009. november 30. (hétfő)
15h
- Ezzel egyidőben kerül sor az
ajánlatok bontására is a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó
termében
8.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 30
napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva
álló határidő lejártakor kezdődik.
A pályázati eljárásra vonatkozóan
további információ kérhető: Gara
Község Körjegyzőségénél Juhász
Zoltánné lakásügyi előadónál.
9.) Ajánlati biztosíték: a kiíró nem kér
ajánlati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során
10.) Az ajánlatok elbírálása: a benyújtott
pályázatokról 30 napon belül döntés születik.
Egyéb információ:
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítése 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.
A nem lakás céljára szolgáló helyiség
értékesítése, annak a személynek a részére kell elidegeníteni, aki a forgalmi

értékhez viszonyítva a legmagasabb vételár ajánlatot teszi. .
Ha a nem lakás céljára szolgáló helyiséget bárki megvásárolja, a vételárra
részletﬁzetés nem adható.
Az ajánlati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy vehet részt
ajánlóként, aki, vagy amely vállalja,
hogy az Önkormányzattal, szembeni
bármilyen jogügyletből kifolyó, lejárt
tartozását legkésőbb a ajánlatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. A helyiségek előzetes
időpont egyeztetés után megtekinthetőek. Időpont egyeztetés a 79/456-322-os
telefonszámon kérhető. A nyertes pályázó a vételár kiegyenlítését követően
az adásvételi szerződés megkötésétől
számított 15 napon belül köteles megﬁzetni. Amennyiben a nyertes pályázó 15
napon belül nem ﬁzeti meg maradéktalanul a vételárat, úgy az önkormányzat
elállhat a szerződéstől, és a sorrendben
második legnagyobb ajánlatot kínáló
pályázónak felkínálhatja, azonos feltételek mellett, az érintett ingatlant.
A nyertes pályázó viseli az adásvétellel kapcsolatos ügylet illetékét. Az
ügyvédi munkadíj a vevő terhe. Az ingatlanok a kikiáltási ár alatt nem kerülnek értékesítésre. A kiíró fenntartja
magának azt a jogot, hogy a pályázati
eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítheti. Az ajánlati
kiírás 2009. október 16-án a Körjegyzőség hirdetőtábláján, a www.gara.hu
weboldalon és az októberi Garai Híradó
című újságban kerül meghirdetésre.
Gara, 2009. október 16.
Faa Béla
polgármester
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Önkormányzat tulajdonát képező
belterületi építési telkek értékesítésre
Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 182/2009.(X.15.) Kt.
számú határozattal az önkormányzat
tulajdonát képező földterületeket értékesítésre kijelölte, a döntésnek megfelelően az alábbi pályázati felhívást teszi
közzé:
1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye: Gara Község Önkormányzata
6522 Gara, Kossuth L. u. 62. szám
2.) A pályázat célja: önkormányzat tulajdonát képező belterületi építési telkek elidegenítése (értékesítése)

Garai Híradó

14
3.)

A pályázat tárgya:

volt mozi
Ady E. u. 6.
Ady E. u.
Ady E. u.
Ady E. u.

hrsz:
223
545/13
545/22
545/25
545/29

2

m kikiáltási ár:
440 600,-Ft/m2
479 200,-Ft/m2
955 200,-Ft/m2
913 200,-Ft/m2
856 200,-Ft/m2

A kikiáltási ár alatti ajánlatokat
nem tudjuk ﬁgyelembe venni!
4.) A pályázat benyújtásának helye:
Gara Község Körjegyzőségi Hivatal lakásügyintézői iroda
5.) A pályázat benyújtásának módja:
az ajánlatokat zárt borítékban, 3
példányban kell benyújtani, melyből egy példányt minden oldalon
aláírva és „eredeti” megjelöléssel
kell ellátni. A borítékon csak a következő szerepeljen: „Ajánlat építési telek megvásárlására”. A boríték
semmilyen utalást ne tartalmazzon
az ajánlattevő személyére vonatkozólag!
6.) A pályázat elbírálása: Az ajánlatok
elbírálásának szempontja elsődlegesen a vételár nagysága.
7.) A pályázat minimális tartalmi elemi
a következők:
- a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat;
- az ajánlattevő ajánlata a vételár
összegére vonatkozóan;
- az ajánlattevő nyilatkozata az
ajánlati kötöttség elfogadására
vonatkozóan;
- Az pályázatok benyújtásának és
nyilvános bontásának határideje:
2009. november 30. (hétfő)
15h
8.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 30
napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva
álló határidő lejártakor kezdődik.
A pályázati eljárásra vonatkozóan
további információ kérhető: Gara
Község Körjegyzőségénél Juhász
Zoltánné lakásügyi előadónál.

9.) Ajánlati biztosíték: a kiíró nem kér
ajánlati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.
Gara, 2009. október 16.
Faa Béla , polgármester
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 182/2009.(X.15.) Kt.
számú határozattal az önkormányzat
tulajdonát képező földterületeket értékesítésre kijelölte, a döntésnek megfelelően az alábbi pályázati felhívást teszi
közzé:
1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Gara Község Önkormányzata 6522
Gara, Kossuth L. u. 62. szám
2.) A pályázat célja: önkormányzat tulajdonát képező földterületek elidegenítése (értékesítése)
3.) A pályázat tárgya:
Belterület

legelő
2,38 Ak

Hrsz:
41

bérelt

m2
2643

55/1
133
154
156
158
159
160
392
410
430
484
1032
1037
1129
1146

üres
bérelt
bérelt
bérelt
bérelt
1/2 bérelt
bérelt
üres
bérelt
üres
bérelt
bérelt
üres
üres
üres

3 ha 9724
1241
748
2071
486
410
622
403
917
885
712
671
763
288
188

Külterület
Hrsz:
029/93
085/80
014/4

bérelt
bérelt
üres

m2
750
1570
2769

szántó
út
dögtér

AK
2.41

4.) Kikiáltási ár: 50,-Ft/m2
A kikiáltási ár alatti ajánlatokat
nem tudjuk ﬁgyelembe venni!
5.) A pályázat benyújtásának helye:
Gara Község Körjegyzőségi Hivatal lakásügyintézői iroda
6.) A pályázat benyújtásának módja:
az ajánlatokat zárt borítékban, 3
példányban kell benyújtani, melyből egy példányt minden oldalon
aláírva és „eredeti” megjelöléssel
kell ellátni. A borítékon csak a
következő szerepeljen: „Földterület megvásárlása”. A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az
ajánlattevő személyére vonatkozólag!
7.) A pályázat elbírálása: Az ajánlatok
elbírálásának szempontja elsődlegesen a vételár nagysága.
8.) A pályázat minimális tartalmi elemi
a következők:
- a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat;
- az ajánlattevő ajánlata a vételár
összegére vonatkozóan;
- az ajánlattevő nyilatkozata az
ajánlati kötöttség elfogadására
vonatkozóan;
- Az pályázatok benyújtásának és
nyilvános bontásának határideje:
2009. november 30. (hétfő)
15h
9.)Az ajánlati kötöttség minimális
időtartama: a pályázó ajánlatához
30 napig kötve van. Az ajánlati
kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor
kezdődik. A pályázati eljárásra
vonatkozóan további információ
kérhető: Gara Község Körjegyzőségénél Juhász Zoltánné lakásügyi
előadónál.
10.) Ajánlati biztosíték: a kiíró nem
kér ajánlati biztosítékot az ajánlatok
benyújtása során.
Gara, 2009. október 16.
Faa Béla
polgármester

Kiadja: Gara község Önkormányzata, megjelenik negyedévenként. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Szerkesztőség és kiadó címe: 6522 Gara, Kossuth út 62. Felelős szerkesztő: Faa Béla polgármester. Nyomda: OOK-Press Kft, Veszprém. Felelős vezető: Szathmáry Attila ügyvezető igazgató.
Készült: 850 példányban

