
Kedves Garai Lakosok!

Újra itt van Karácsony ünnepe. Gye-
rekek és felnőttek egyaránt várják ezt 
a bensőséges ünnepet, amely a legke-
ményebb szíveket is egy kicsit meglá-
gyítja, a családokat ösz-
szehozza, és még az ide-
genek is közelebb kerül-
nek egymáshoz, hiszen 
ismeretlenül is boldog 
karácsonyt kívánunk 
mindenkinek, akikkel 
találkozunk, vagy tele-
fonon beszélünk.

De mitől lesz boldog 
a karácsonyunk?

Sokan azt hiszik, hogy 
a drága ajándékokkal le-
het csak igazán örömet 
okozni szeretteinknek. 
Mások azt mondják, hogy 
a karácsony eleve benső-
ségesebb, mint a többi 
ünnep, hiszen kint hideg 
van, de bent a jó meleg 
szobában, a karácsonyfa 
alól nézve sokkal szebb 
a világ.

Úgy gondolom, hogy az igazság egé-
szen máshol keresendő.

Mert vehetek én drága ajándékot sze-
retteimnek erre az alkalomra, ha egész 
évben elhanyagoltam őket. Ha nem hal-
lottam meg kérő szavukat, mert mások 

beszéde elnyomta hangjukat. Ha nem 
vettem észre, amikor segítségre szorul-
tak, mert éppen másoknak segítettem. 
Nem volt időm meghal lgatni őket, mert 
másokra kellett fi gyelnem. Mindezt a 
mulasztást nem lehet egyetlen ajándék-

kal helyre hozni. De az 
ünnep azért van, hogy 
azt a hideg, borongós 
külvilágot kizárjam 
magamból, és csak 
azokra fi gyeljek, akik 
közel állnak hozzám, 
akiket szeretek. Hogy 
legalább most csak 
velük legyek és meg-
hallgassam Őket.

Mert az évek múlá-
sával ráébred az em-
ber, hogy a szeretet 
ünnepén nem a csil-
logástól, nem a drága 
ajándékoktól, és nem 
a kandalló melegétől 
lesz a karácsonyunk 
meghitt és békés, ha-
nem attól, hogy még 
vagyunk, és itt va-
gyunk egymásnak. 
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Boldog Ünnepeket Kívánnak Gara Község 
Önkormányzatának képviselôi és dolgozói!
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Azért, hogy cselekedetekkel és jó szó-
val mutassuk meg szeretetünket a töb-
biek felé. Hogy tudunk vigaszt adni az 
elkeseredetteknek, tudunk vidámságot 
vinni a szomorkodóknak, tudunk tá-
maszt nyújtani az elesetteknek.

És ehhez nem kell más, csak mi ma-
gunk. Mert önmagunkból adunk vigasz-
talást, vidámságot, támaszt, szeretetet. 

Mennyit merünk adni magunkból?
Nem szabad méregetnünk. Szent 

Ágoston szerint: „A szeretet az, amely-
ből minél többet adunk másoknak, an-
nál több marad nekünk.” Karácsony 
Ünnepén szórjuk bőséggel szeretetün-
ket mások felé, hogy minél több ma-
radjon nekünk a következő esztendőre, 
amely majd átsegít minket a válságon, 

a megszorításokon és esetleg elég lesz 
arra is, hogy jobban odafi gyeljünk em-
bertársainkra.

Karácsony ünnepén kívánok Gara 
község minden lakójának meghitt, bol-
dog szeretet teljes együttlétet, és békés, 
boldogabb újesztendőt a képviselő-tes-
tület és a magam nevében is!

Faa Béla polgármester

ÖNKORMÁNYZATI  BETEKINTŐ

A Képviselő-testület október 15-i nyil-
vános testületi ülésen döntött arról, hogy 
az önkormányzat tulajdonát képező laká-
sokat és üzleteket ismételten meghirdeti, 
továbbá értékesítésre kijelölte az önkor-
mányzat tulajdonát képező földterülete-
ket, amelyről a Tisztelt Olvasó a Garai 
Híradó 50. számában valamint a www.
gara@hu weboldalon tájékozódhatott.

Jóváhagyásra került a Bajai Többcé-
lú Kistérségi Társulás Társulási Meg-
állapodása. Elfogadásra került Gara 
Község Önkormányzatának 17/2009.
(X.15.) Kt. rendelete a község képe és a 
történelme szempontjából meghatározó 
épített környezet védelméről. A rende-
let a fenti weboldalon megtekinthető. 
A szabályozás célja az, hogy a történe-
ti, helyi szempontból értékes épületek 
úgy kerüljenek felújításra, bővítésre, 
hogy fi gyelembe vegyék a hagyomá-
nyos arányokat és az eredeti település-
képre jellemző formákat, motívumokat, 
homlokzati díszítéseket, e rendelettel 
eleget tesz a képviselő-testület a készülő 
rendezési terv részeként szükségesnek 
tartott helyi értékek megóvására vonat-
kozó elvárásoknak. Módosításra került a 
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat Szakmai Programja valamint 
a Szervezeti és Működési Szabályza-
ta. A testület döntött a Körjegyzőségi 
Hivatal épületenergetikai fejlesztésé-
hez  benyújtott KEOP-2009-5.3.0/A 
számú pályázat önerejéről, amelynek 
összege 4.850.850,-Ft  az összköltség 
9.701.700,- Ft amennyiben a pályá-
zatunk nyerne, úgy a támogatottsága 
50%-os lenne. Rendkívüli testületi ülést 
is tartott a képviselő-testület ennek idő-
pontja november 4-én volt, a képviselők 
elfogadták a 2010. évi belső ellenőrzé-
si tervet, a Körjegyzőségi Hivatalban 

a téli igazgatási szünet elrendeléséről 
döntöttek valamint megújításra került 
a folyószámla hitelkeret szerződésünk. 
Zárt ülés napirendje a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati ösztön-
díjpályázat elbírálása volt. A soron kö-
vetkező képviselő-testületi ülésen a na-
pirendek az alábbiak voltak:

Az önkormányzat tulajdonát képező 
ingatlanokra beérkezett pályázatok elbí-
rálása Eredményhirdetés (Az óvoda és 
általános iskola átalakítása ismételt egy-
szerű közbeszerzési eljárás keretében) A 
képviselő-testület úgy határozott, hogy az 
óvoda és iskola átalakítására kiírt közbe-
szerzési ajánlattételi felhívásra (pályázat-
ra) beérkező ajánlattevők közül a Beton 
Építőipari Kft.(Baja, Dózsa Gy. u. 97.) 
ajánlatát fogadja el, így őt nyertesnek 
kihirdette. A közbeszerzési eljárást érvé-
nyesnek és eredményesnek nyilvánította.

A képviselők úgy döntöttek, hogy 
a fenti átalakítás kivitelezési munkák 
megkezdésének időpontját 2009. de-
cember 9-i a kivitelezési munkák be-
fejezési időpontját 2010. március 8. 
napjában a jótállási idő végét a hatályos 
jogszabály szerint 1 évben határozták 
meg. A testület megbízta a polgármes-
tert az óvoda és iskola átalakításáról 
szóló vállalkozási szerződés megkö-
tésére és annak aláírására, amelyben 
az ellenszolgáltatás bruttó összegét 
19.905.631,-Ft-ban határozták meg. A 
testület a fenti fejlesztés tárgyában kiírt 
közbeszerzési eljárást lezárta. A képvi-
selők tudomásul vették a polgármester 
úr tájékoztatóját a lejárt határidejű hatá-
rozatok végrehajtásáról, valamint a fon-
tosabb intézkedéseiről szóló beszámolót. 
A testület elfogadta az Önkormányzat 
18/2009. (XI.30.) Kt. rendeletét a 2009. 
évi költségvetésről szóló 3/2009. (III. 

12.) Kt. rendelet módosításáról (C.C. 
Audit Könyvvizsgáló véleményével), 
az önkormányzat 2009. I-III. negyed-
évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 
is jóváhagyta a Tisztelt képviselő-tes-
tület a (C.C. Audit Könyvvizsgáló véle-
ményével) majd megtárgyalásra került 
Gara Község Önkormányzatának 2010. 
évi költségvetési koncepciója. Elfoga-
dásra került Gara Község Önkormány-
zatának 19/2009. (XI. 30.) rendelete a 
2010. évre vonatkozóan igazgatási szü-
net elrendeléséről. A képviselő-testület 
megtárgyalta a 2010. évi teljesítmény-
követelmények alapját képező célokat a 
hivatali köztisztviselőkre vonatkozóan. 

Zárt ülésen a képviselők a polgár-
mester úr átruházott hatáskörében ho-
zott szociális határozatokról szóló be-
számolóját fogadták el.

Az önkormányzat képviselő-testüle-
te az év utolsó testületi ülését 2009. de-
cember 16-án délután 16 órakor tartja, 
amelynek javasolt napirendjei: a telepü-
lési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulla-
dékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
többször módosított 5/2002. (VII. 19.) 
ökr. rendelet-tervezet módosítása, a vízdíj 
megállapításáról szóló többször módosí-
tott 4/1995. (III. 30.) ökr. számú rendelet 
módosítása, valamint a helyi iparűzési 
adóról és a kommunális adóról szóló ren-
delet-tervezetek megtárgyalása. A Kép-
viselő-testület határoz majd arról, hogy 
azokat az ingatlanokat és az önkormány-
zat tulajdonát képező lakásokat, üzleteket 
és földterületeket ismételten meghirdeti, 
amelyekre ez idáig nem érkeztek aján-
latok. Ezekről az ingatlanokról, építmé-
nyekről, földterületekről a Kedves Olvasó 
a Garai Híradó e számában valamint a 
www.gara@hu weboldalon tájékozódhat.

Striegl Jánosné körjegyző
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A  NÉMET  KISEBBSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT  HÍREI

November 5-én került sor Baján az 
MNÁMK aulájában a Német Nemze-
tiségi Népdal Találkozóra, ahol Ördög 
Szimonetta, a Gara-Bácsszentgyörgy 
ÁMK 7. osztályos tanulója is fellépett. 
Három német népdalt adott elő, kiváló tel-
jesítményéért a zsűri dicséretben részesí-
tette. Felkészítője Sereginé Orosz Barbara 
volt. A rendezvényen még egy garai diák 
szerepelt, Komjáti Ágnes, az MNÁMK 
10. osztályos tanulója konferált. 

November 14-én Kunbaján voltunk, a 
Bácskai Német Kulturális Esten, mely-
nek keretében az idei évben is átadásra 
került a Bács-Kiskun Megyei Németsé-
gért kitüntetés. Ollmann József, nyug-
díjas tanár, kisebbségi elnök részesült 
a díjban. A környék településeinek cso-
portjai színes műsorral szórakoztatták a 
közönséget. 

November 15-én került megrende-
zésre Garán a Német Nemzetiségi Nap. 

NEMZETI-
SÉGI  

HÍRADÓ
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Schindler Mátyás, a bajai Szent Antal 
Templom plébánosa celebrálta a német 
misét. A mise után Nyírő Ferenc plébá-
nos úr szentelte fel a két felújított ke-
resztet. Először a Petőfi  utcait, majd a 
Kossuth utcában állót. Délben volt az 
ebéd a 60 év feletti nyugdíjasok részére, 
mely alkalmat nyújtott a volt garaiak és 
a most is itt élők találkozására. 3 órakor 
kezdődött a kultúrműsor, ahol fellép-
tek óvodásaink, iskolásaink, valamint 
a Vaskút-Garai Nyugdíjas Kórus, végül 
a Vaskúti Hagyományőrző Tánccsoport 
nagy sikerrel. Ekkor került sor a garai 
születésű königsbrunni lakos, Bischof 
György köszöntésére, aki az elmúlt 
évtizedek során sok alkalommal támo-
gatta egykori szülőfaluját. Egyházi kap-
csolatot szervezett Gara és jelenlegi lak-
helye között, így tudta segíteni a garai 
egyházközséget. A Sportkör nevében 
is köszöntötte a vezetőség, mivel több 
alkalommal nyújtott nekik is támoga-
tást. A Német Kisebbségi Önkormány-
zat tiszteletbeli képviselőjévé fogadta. 

Ezen a napon értékelte és díjazta Ön-
kormányzatunk Komjáti Ágnes mun-
káját, melyet a tavasszal meghirdetésre 
került pályázatunkra nyújtott be.

December 4-én meghívásunknak 
eleget téve ismét ellátogatott hozzánk 
Burghardt Klára, magyarországi német 
író-költőnő. Tavaly verseivel, most pró-
zai műveivel ismerkedhettek meg az 
érdeklődők. Komjáti Ágnes verssel, a 
vaskúti énekesek dallal köszöntötték. 
Az író - olvasó találkozó keretében a 
közönség a magyarországi németség 
sorsával, történelmével ismerkedhetett 
meg a műveken keresztül. 

Az előző számban többeknek meg-
köszöntük a keresztek felújításához 
nyújtott segítséget. További támoga-
tóknak mondhatunk köszönetet, akik 

bekapcsolódtak a felújítási munkálatok-
ba. Köszönet a Solt családnak, a Balogh 
családnak, a Putterer Családnak, Nagy 
Ferencnek, és Nádai Norbertnek, vala-
mint mindenkinek, akik az év folyamán 
készek voltak segíteni. 

Minden lakosnak békés karácsonyi 
ünnepeket kívánunk!

Német Kisebbségi Önkormányzat

A  HORVÁT  KISEBBSÉGI  
ÖNKORMÁNYZAT  HÍREI

Nehéz, de eredményes év
A Horvát Kisebbségi Önkormány-

zat legutóbbi ülésén értékelte az eddig 
elvégzett munkát, megállapította, hogy 
nehéz évet zárunk. Még sincs okunk pa-
naszra, mert terveink nagy részét sike-
rült teljesíteni. Nem vigasztal bennün-
ket az sem, hogy a jövő esztendő még 
nehezebbnek ígérkezik.

Rendezvényeink tartalmasak, láto-
gatottak voltak, mindig megtelt a temp-
lom, a kultúrház. Igyekeztünk minden 
réteg számára nyújtani valami szépet, 
de az anyagiak szűkössége rányomta 
bélyegét erre az évre. Az anyagiak hiá-
nyát pótolta az összefogás, a tenni aka-
rás. Mindenki tette a dolgát, a faluban 
pedig jött a kérdés, mikor lesz újra ren-
dezvény?

Munkánkat elismerte az Országos 
Horvát Önkormányzat, a Horvát Köz-
társaság Pécsi Főkonzulátusa és sze-
rény mértékben anyagilag is támogatták 
rendezvényeinket. Az anyagiak pótlá-
sát pályázatokkal igyekeztünk elérni. 
Az 540.000,-Ft támogatást így sikerült 
1.140.000,-Ft-ra emelni.

A rendezvényeken kívül így jutott 
támogatás az óvodának, iskolának, kö-
zép- és felsőoktatásban tanulóknak, kul-
túrcsoportnak. Részt vállaltunk a régiós 
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programokban is, ahol réteg csoportok-
nak tudtunk biztosítani érdeklődésük-
nek megfelelő programokat. (Zarán-
doklat Megyugérjéba, kirándulás és em-
léktábla avatás Buna folyóhoz, Mosztár, 
Szarajevo városnézés stb.)

A vallásos embereknek tetszett a 
garai templom építésének 275 éves év-
fordulójára rendezett ünnepség, ahol a 
szent misét Viszmeg Miklós celebrálta, 
aki bácsszentgyörgyi születésű, iskoláit 
Garán végezte, most Zomborban végzi 
szolgálatát. 

Szólni kell pár szót a kultúrcsoport 
munkájáról is. Ezek a fi atalok mindent 
megtettek, hogy Gara jó hírét elhintsék 
ott, ahol fellépnek. Ezek a fi atalok szóra-
koztatnak magas szinten és példát mutat-
nak, hogyan lehet hasznosnak lenni egy 
közösségben. Sajnos egyre kevesebben 
vannak, és igazából nem értjük, miért 
nem vonzó egy ilyen jó közösség tagjának 
lenni. Ezúton is hívunk minden szórakoz-
ni vágyó, jó lelkű, tenni akaró fi atalt, hogy 
jöjjön a csoportba, hiszen jelenleg a kör-
nyék legjobbjai közé tartozni nem kis do-
log. A csellengés helyett hasznos munkát 
végezni s közben szórakozni felemelő.

Az év vége közeleg, illő, hogy meg-
köszönjem mindazok munkáját, akik 
hozzájárultak, hogy munkánk eredmé-
nyes legyen.

Köszönet a választott tisztségvise-
lőknek, kultúrcsoportnak, zenekarnak, a 
hivatal dolgozóinak, jegyzőasszonynak, 
aktivistáknak, támogatóknak. Kérjük a 
jövőben is támogassanak bennünket, öt-
leteiket mondják el, hogy még eredmé-
nyesebben tudjunk dolgozni népünkért, 
falunkért.

Krékity István, elnök

A  GARAI  SZÉKELYKÖR  
EGYESÜLET  HÍREI

Andrásnapi „guzsalyas”.
A garai Székelykör Egyesület 2009. 

november 28-án táncházba és az este 
során guzsalyasba hívta a garai szé-
kelyeket. Halottak napja után a mezei 
munkák befejezésével kezdődött a ken-
der megfonása. A guzsalyas volt egy 
olyan hely, ahol a munka mellett a szó-
rakozásra is volt lehetőség, énekeltek, 
mesét mondtak, a fi ataloknak találkozó 
helye volt a guzsalyas. Farsang ideje 
alatt nem egyszer táncmulatsággal ért 
véget az esti munka.

Az Andrásnapi guzsalyast táncházzal 
kezdtük, mely két részből tevődött ösz-
sze 15.30-tól 16.30-ig a kisiskolások szá-
mára, ezt követően 18.00 óráig felnőttek 
és nagyobb gyerekek részére 

A táncházat a már jól ismert táncok-
tató barátunk Kosnás Árpád irányította, 
Kosnás Attila és barátai kíséretében.

A táncház után 18.30-tól kezdődött a 
guzsalyas „fonó”, ahol a bonyhádi Pe-
tőfi  Sándor Evangélikus gimnázium 
tánccsoportja vendégszerepelt, a műsor 
keretében a garai tánccsoport is fellépett 
újonnan tanult táncaival.

Végül, de nem utolsó sorban a garai 
Székely Asszonykórus rövid dalcsokor-
ral zárta a műsort.

A műsor után elfogyasztottuk a fi nom 
vacsorát, melyet Háberbuschné Margit 
vezetésével Fazekas István, Antal Atti-
la és Fábián István főztek. Köszönjük 
munkájukat.  A vacsorát követően sok 
fi nom sütemény került az asztalokra. 
Köszönet a felajánlóknak!

Egyesületünk legközelebbi rendez-
vénye 2010.február 6-án a Székely bál. 
Zenél a bonyhádi Sanzon zenekar.

Nagy Ferenc
Székelykör elnöke

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK 
ÜLÉSE

2009. november 6-án tartottuk a 
Mozgáskorlátozottak taggyűlését, 
amelyre már izgalommal készülődtünk 
és szerveztük.

Meghívott vendégeink is szívesen 
vettek részt rajta. Műsort is szervez-
tünk, 2 iskolást hívtunk meg a Tátika 
műsorból, hogy két számot adjanak elő; 
Szudóczki Balázst és Jakab Zolikát, 
igen nagy sikerük volt. Majd a gyűlés 
folytatásaként Gyarmati Antalné a Ba-
jai Egyesület Titkára adott beszámolót 
az aktuális kérdésekről és változások-
ról. Utána Faa Béla polgármester Úr 
tájékoztatta a tagtársakat a faluban be-

RENDEZ-
VÉNY 

HÍREK
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következett változásokról és pályázati 
pénzek elnyeréséről, aminek nagyon 
örülünk. Majd, mint csoportvezető 
pár szóval köszöntöttem a tagjainkat, 
akik – ahogyan az a mellékelt képen is 
látható – szép számmal vettek részt az 
ülésen (100 fő). A taglétszámunk 145 
fő, amely minden évben a betegségek 
miatt sajnos nő, de halottunk is van. Az 
idei évben 4 főtől búcsúztunk a kegye-
let virágaival.

Két kirándulást szerveztünk a 
mórahalmi fürdőbe, amelyen jól éreztük 
magunkat. A költségvetésünk nagy ré-
szét ajándékozásra és koszorúra költjük, 
az ajándéknak örülnek a tagtársaink. A 
beszámoló után jött a vacsora, amelyet 
minden évben az önkormányzati támo-
gatásból fi nanszírozunk, melyet itt is 
szeretnék megköszönni és remélve a 
jövőbeni támogatást is. A vacsora köz-
ben halkan szólt a zene, amelyet Ördög 
János tagtársunk ajánlott fel szórakoz-
tatásunkra, amit szeretnék tiszta szívből 
megköszönni.

A vacsora beszélgetéssel és iszoga-
tással telt, majd volt aki hazaigyeke-
zett, de többen táncra perdültünk és a 
jó zenének köszönhetően elég sokáig 
roptuk.

Az idő gyorsan elrepült és haza kel-
lett térni, de jövőre reméljük, újra talál-
kozunk mindenkivel.

Mindenkinek Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánok!

Szudóczki Balázsné
csoportvezető

SZÜLŐK-NEVELŐK  
JÓTÉKONYSÁGI BÁLJA

Kedves Szülők, Tisztelt Lakosság!
Az idei évben április 18-án rendez-

tük meg a Szülők-Nevelők jótékony-
sági bálját, amelynek összes bevétele 
206 970 forint volt.

Támogatói jegyből: 61 000 forint
Belépőjegyből: 86 000 forint
Tombolából: 46 300 forint
Süteményből: 13 670 forint gyűlt 

össze.
A kiadások levonása után 133 675 

forint maradt, amit az ÁMK számára 
adományozunk. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani a Weekend Zenekarnak, a Magic 
Dance Tánccsoportnak, az Ifjúsági Tánc-
csoportnak, az Óvoda Pillangó Csoport-
jának és az Iskola Tánccsoportjának, 
valamint szülőknek, lakosoknak, vendé-
geknek, akik munkájukkal segítettek a 
bál szervezésében és lebonyolításában, 
és  akik részt vettek a rendezvényen.

Köszönet azoknak, akik még hoz-
zájárultak a bál sikeréhez:

Cseke Lázár Festék Bolt, Garai Pék-
ség, Grészló István Vas-Műszaki Bolt, 
Hullár Gabriella Fodrász, Molnárné 
Röckl Janka Óra Virág Ajándék Bolt, 
Molnár Ferencné Rita Kozmetikus, Mu-
rinyi Csilla Műkörömépítő, Rátvainé 
Stefani Tünde Goods Market, Steinerné 
Bleicher Mária G-Kristály Patika, 
Walkowicz Dragica Fodrász

A Rendezőség

„Élt egyszer egy nagyon gonosz 
öregasszony. Csak magának élt, önző 
volt, könyörtelen volt. Amikor meg-
halt az ördögök örömmel vitték a po-
kol mélységes mélyére. De ennek az 
öregasszonynak is volt őrangyala és 
ez nagyon szomorú volt, amikor látta a 
rábízott lélek gyötrődését a pokolban. 
Átgondolta az asszony egész életét, ke-
resett valami enyhítő körülményt, vala-
mi jó cselekedetet, amivel odaállhatna 
Isten elé, és irgalmat kérhetne számára. 
És talált valamit: egyszer régen, amikor 
az öregasszony a kertjében volt, elment 
a kerítése mellett egy éhes öreg koldus 
és kért tőle valami ennivalót. Akkor ki-
húzott a földből egy szál fi atal hagymát 
és odaadta a koldusnak. Semmi másra 
nem hivatkozhatott az angyal, de ezzel 
a „jócselekedettel” odaállt Isten elé és 
ezért kegyelmet kért az elkárhozott lé-
leknek. Isten ezt mondta neki: jól van, 
menj le érte a pokolba. Te fogjad a 
hagyma szárát, ő pedig kapaszkodjon 
bele a hagyma gumójába. Ha nem sza-
kad el a hagyma szára, kijöhet a kárho-
zatból. Az őrangyal boldogan szállt le a 
mélységbe. Hamar megtalálta az öreg-

ADVENTI  
LEGENDA
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asszony lelkét és az Isten rendelkezése 
szerint húzta-húzta kifelé a pokolból. 
Meglátták azonban a többiek is, hogy 
mi történik, és aki csak tehette, görcsö-
sen belekapaszkodott az asszony lelké-
be: segíts ki, vigyél ki minket is erről 
a gyötrelmes helyről. De ő a pokolban 
is önző és gonosz maradt. Nem enged-
te, hogy mások is kiszabaduljanak vele 
együtt. Elkezdte lerázni, lerugdosni 
magáról a többieket. (Pedig a hagyma 
szára bírta volna az egész lélekfürtöt!) 
Amikor az utolsó kapaszkodó lelket is 
sikerült leráznia magáról, akkor szakadt 
el a hagyma szára és akkor ő is vissza-
hullott a pokolba.”

Különösen most, ezekben az adven-
ti hetekben érdemes erre a történetre 
emlékezni. Kihagyhatjuk belőle az 
ördögöket, a poklot meg az őrangya-
lokat (ámbár még az sem egészen bi-
zonyos, hogy helyesen cselekszünk, ha 
üres mesének tekintjük az egészet). Az 
igazság mindenképpen igazság marad: 
a könyörtelen önzés nem csupán oda-
visz a túlnani pokolba, hanem az itt és 
most a pokol. Némelyeknek sikerül ki-
verekedni azt, hogy „mindent nekem, 
csak én egyedül vagyok fontos…”, 
de az ilyen látszatgyőzelmek mögött 
a végső árvaság pokoli kínja rejtőzik. 
És ugyanígy igaz a másik oldalon az, 
hogy már itt a földön az üdvösségből 
élünk át valamit, amikor ezt a leckét 
tanulgatjuk: nemcsak én, hanem te is, 
sőt először te és ti és ők és mindig csak 
veletek együtt én. „ 

(Farkas József lelkész nyomán köz-
readja Horváth Andrea lelkész)

„Valamikor a Karácsony előtti utolsó 
napon  a szupermarketbe siettem meg-
venni a maradék ajándékokat, amiket 
korábban nem tudtam. Amikor meglát-
tam a sok embert, panaszkodni kezdtem 
magamnak:

„Egy örökkévalóságig fogok itt ros-
tokolni és még annyi más helyre kell 
mennem.” „Karácsony kezd egyre ide-
gesítőbbé válni minden egyes évvel. 
Mennyire szeretnék csak lefeküdni és 
átaludni az egészet.”

Végül is át tudtam magam fúrni a 
játékosztályra és el is kezdtem átkozni 
az árakat, azon tűnődve, hogy a gyere-
kek tényleg játszani is fognak ezekkel 
a drága játékokkal? Amíg nézelődtem a 
játékosztályon, észrevettem egy kisfi út, 
aki olyan ötéves-forma lehetett, egy ba-
bát szorítva a mellkasához. Csak a haját 
simogatta a babának és olyan szomo-
rúan nézett. Aztán a kisfi ú odafordult a 
mellette álló idős hölgyhöz:

- „Nagyi, biztos vagy benne, hogy 
nincs elég pénzem, hogy megvegyem 
ezt a babát?”

Az idős hölgy ezt felelte:
- „Tudod te is:  nincs elég pénzed, 

hogy megvedd ezt a babát, kedveském.”
Aztán megkérte a fi út, hogy várjon meg 
itt öt  percet, amíg elmegy szétnéz-
ni. Hamar el is ment. A kisfi únak még 
mindig a kezében volt a baba. Végül 
elindultam felé, és megkérdeztem tőle, 
kinek szeretné adni ezt a babát?

- „Ezt a babát szerette a húgom leg-
inkább és ezt akarta a legjobban most 
Karácsonyra. Nagyon biztos volt benne, 
hogy a Télapó elhozza neki.”

Azt válaszoltam, hogy talán Télapó 
tényleg el is viszi neki, de a kisfi ú saj-
nálkozva válaszolt.

- „Nem, Télapó nem viheti oda neki, 
ahol most van. Oda kell ahhoz ad-
nom anyukámnak, és így ő odaadhatja a 
húgocskámnak, amikor odamegy.”

A szemei olyan szomorúak voltak, 
amikor ezt mondta.

- „A húgom Istenhez ment, hogy vele 
legyen. Apa az mondja, hogy Anya is el 
fog menni Istenhez hamarosan,  úgy-
hogy azt gondoltam, el tudná így vinni 
a  húgomhoz.”

Megkértem a kisfi út, hogy várjon 
meg, míg visszajövök az üzletből. Ez-
után mutatott egy nagyon kedves  kis 
fotót magáról, amelyen éppen nevetett. 
Aztán azt  mondta nekem:

- „És még azt is akarom, hogy Anya 
elvigye neki ezt a képet is, így soha nem 
fog engem elfelejteni.”

„Szeretem anyukámat, és azt kívá-
nom, bárcsak ne kellene elhagynia en-
gem, de apa azt mondja, hogy el kell 
mennie, hogy a húgommal legyen.”

Aztán ismét a babára nézett a szo-
morú szemeivel, nagyon csendesen. 
Gyorsan a pénztárcámhoz nyúltam, és 
kivettem belőle pár papírpénzt és meg-
kérdeztem a fi út:

- „Mi lenne, ha megszámolnánk a 
pénzed, hátha mégis lenne elég?”

HOGYAN  KÉSZÜLSZ  
AZ ÜNNEPEKRE?



8 Garai Híradó

Oké - mondta. „Remélem, van elég.”
Én hozzáadtam némi pénzt a fi úéhoz, 

anélkül hogy látta volna, majd elkezd-
tük a számolást. Elég pénz volt a babá-
ra, még egy kicsivel több is.

A fi ú ezt mondta:
- „Köszönöm Istenem, hogy adtál 

elég pénzt.”
Aztán rám nézett és hozzátette:
- „Megkértem tegnap Istent mielőtt 

lefeküdtem aludni, hogy segítsen, le-
gyen elég pénzem, hogy megvehessem 
ezt a babát, így anyukám neki tudná 
adni a húgomnak. Meghallgatott! Még 
szerettem volna annyi pénzt is, hogy ve-
hessek egy szál fehér rózsát anyukám-
nak, de azért ezt már nem mertem kérni 
Istentől. De mégis adott nekem eleget, 
hogy megvehessem a babát és a fehér 
rózsát. Tudod, anyukám szereti a fehér 
rózsát.”

Pár perc múlva az idős hölgy visz-
szajött, majd távoztak. Teljesen más 
hangulatban fejeztem be a bevásárlást, 
mint ahogy elkezdtem. Sehogy se tud-
tam kiverni  a kisfi út a fejemből - Az-
tán eszembe jutott egy helyi újság cikke 
két nappal ezelőttről, amelyik említett 
egy  részeg embert, aki ütközött egy 
másik kocsival, amelyben egy fi atal nő 
és egy kislány volt. A kislány azonnal 
meghalt, az anya kritikus állapotban 
van. A családnak el kellett határoznia, 
hogy kikapcsolják-e az életfunkciók 
fenntartását szolgáló gépet, mert a fi atal 
hölgy soha sem tudna felkelni a kómá-
ból, amibe esett.

Ez a család lenne a kisfi ú családja?
Két nappal azután, hogy találkoz-

tam a kisfi úval, megakadt a  szemem 
egy újságcikken, amely arról tudó-
sított, hogy a fi atalasszony elhunyt. 
Nem tudtam megállítani magam, 
hogy ne vegyek egy csokor fehér ró-
zsát, majd ezzel a ravatalozóba men-
tem, ahol a fi atalasszony ki volt téve 
a látgatóknak, akik így megtehették 
az utolsó búcsújukat a temetés előtt.
Ott feküdt a koporsóban, egy csokor 
fehér rózsát tartva a kezében a fotóval, 
a baba a mellkasára volt helyezve.

Sírva hagytam el a helyet, úgy érez-
ve, hogy az életem örökre megváltozott. 
Az a szeretet, amit ez a kisfi ú érzett az 
anyukájáért és a húgáért - még a mai na-
pig is nehéz elképzelnem. És a másod-
perc törtrésze alatt mindezt egy részeg 
ember elvette tőle.”

Metsző hideg sétált a parkban,
Egy hajléktalan tartott arra.
Kedves padját kereste,
Hogy megpihenjen, este.

Vastag hólepel borította.
Ő kezével letisztogatta.
Kartonpapírt keresett,
Majd arra megterített.

Kenyeret, egy darab szalonnát,
Mit nemrég a kukában talált.
Nekiállt, enni kezdett.
Tördelte a kenyeret.

A fáról cinege fi gyelte.
Fejét eközben billegette.
Jut nekem is belőle?
Remegett pici csőre.

Az ember észrevette, hívta,
Gyere kis tollas, bennem bízhatsz!
Nem bántlak, gyere, egyél!
Van neked is, picikém!

Te is szerencsétlen vagy, mint én.
Neked is betett a hideg tél!
Fázol! Te is éhezel!
Mondd, a barátom leszel?

A pad sarkára odatette,
A vacsoráját befejezte.
Tudott volna még enni,
De azt mégsem teheti.

A cinege most megérezte,
Ez a valaki segít végre!
Közelebb merészkedett,
Egy faágon csevegett.

A koldus takarót vett elő.
Ágyát gondosan megvetette.
Beburkolózott csendben,
Jó éjt, itt van az este.

Ahogy elaludt, zaj keletkezett,
A fészeklakó kopogtatott.
A szalonnát csipkedte,
Mindet bekebelezte.

Majd egy jó meleg helyet talált.
A kabát ujjában szundikált.

A hold is csodálkozott,
Hogy lehet ilyen okos?

A napsugár a reggelt hozta.
A hold sarlóját eldugta.
A kis vendég felébredt,
Rejtekéből kilépett.

A kezet kérdőn nézegette,
Csőrével fel is sértette,
De az neki nem felelt,
Hideg volt, és túl merev.

Rémülten repült, hé, megmentőm!
Kelj fel, kelj fel, melléd szegődtem!
Én vagyok a barátod!
Nem hallasz engem? Látom.

Jeges, fagyos szél búcsúztatta.
A haját is megcirógatta.
Kis madár, őt ne várjad!
Bontsd ki pici szárnyad!

Repülj, és mondd el a világnak!
Ember volt ő, szegény, te láttad!
Elvitte őt a halál!
Jobb neki ott, kis madár.

(Jánosikné Slavonits Julianna)

A  CINEGE
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EGÉSZSÉGÜNKRŐL…

Szeretettel köszöntöm Tisztelt Olva-
sóimat, engedjék meg, hogy az év vége 
felé közeledve én is, mint községünk 
valamennyi intézményének vezetője év 
végi számadást adjak Önöknek.

A 2009-es év is, mint az előző évek, 
számunkra újabb kihívásokat és újabb 
előrehaladó lépéseket hozott.

Az orvosi rendelőben való együttmű-
ködéseink az elmúlt évekhez viszonyít-
va egyre jobban virágoztak, bizalmas 
kapcsolatok alakultak ki a rendelő dol-
gozói és a betegek között.

Az évi szabadságolások, helyettesí-
tések, továbbképzések miatt gyakran 
a rendelési időnk módosítására kény-
szerültünk, azonban összességében a 
megszokott és bevált rendelési idő nem 
változott. Bármiféle eltérés vagy vál-
tozás következett be a rendelési időre 
vonatkozólag, a közérdekű teendőket a 
rendelői hirdetőtáblán hírül adtuk.

Ahogyan az elmúlt években is, el-
sősorban a betegségek megelőzésére 
szántuk tevékenységünk nagyobb ré-
szét. Betegeinket szűrővizsgálatokban 
részesítettük: labor, Rtg, valamint szak-
orvosi vizsgálatokra irányítottuk (uroló-
gia, gasztroenterológia, pulmonológia, 
kardiológia, neurológia, pszichiátria).

A szív és érrendszeri betegségek 
kezelésének terén, valamint a cukorbe-
tegség kezelésében is úgy érzem, hogy 
nagyfokú előrehaladást értünk el, kö-
szönve ezt az új és korszerű gyógysze-
reknek, valamint a gyógyszerek hoz-
záférhetőségének, nem utolsó sorban 
a betegek szoros együttműködésének. 
Tapasztalatom szerint minden második 
családban már van vérnyomásmérő, 
cukorbetegeinknek vércukormérője és 
ezáltal naprakészen otthonukban le-
mérhetik pontos paramétereiket, a ka-
pott értékeket az orvosi viziten egyez-
tetjük.

A hagyományos szűrővizsgálatokban 
sem volt lemaradásunk, a hölgyeket el-
sősorban onkológiai szűrővizsgálatokra 
kértük, folyamatosan szűrtük a tüdőbe-
tegeket is.

Az iskolaorvosi tevékenységemben 
gondot viseltem az óvódás - iskolás 
gyermekek testi – lelki fejlődésére a 
védőnői munka segítségével. A rende-
léseken a védőnővel és a kedves szü-
lőkkel együttesen részt vettünk az adott 
tünetek vagy betegségek feltárásában 
és elhárításában, valamint kezelésében 
(pl. mozgásszervi eltérések – gerinc-
ferdülés, lúdtalp, cipészmell vagy hal-
lási - látási zavarok, tanulási hanyatlás 
stb.) Tapasztalatom szerint még sok 
teendőnk van egészségünk megőrzése 
céljából. A rendeléseim során elmon-
dom betegeimnek a szakmai legjobb, 
legújabb és a betegeim számára az adott 
helyzetben a legjobb irányelveket. En-
nek függvényében közösen végzem ke-
zeléseiket, szíves együttműködésüket  
nagyra becsülöm. A nehéz gazdasági 
körülményekben, az idősek és fi atalok 
is derekasan vállalták helyzetüket a rá-
juk háruló feladatokkal. A megoldatlan 
gondokat igyekeztünk a legjobb módon 
közösen megoldani, gondolok első-
sorban: a közgyógyra szorulókra, házi 
ápolást igénylőkre, szociális rászorultak 
egészségi állapotának javítására.

Az infl uenza elleni védőoltás 
beadása minden évben Garán és 
Bácsszentgyörgyön sikeresnek bizo-
nyult. Köszönve a hatékony érdeklődés-
nek és együttműködésnek. A betegeink 
időben értesültek a védőoltás beadásá-
ról és ezt követően szándékuk szerint 
fel is vették a védőoltásokat. Az infl u-
enza tüneteit és rettegett szövődményeit 
le tudjuk küzdeni, melyhez sok tényező 
járul. A védőoltás a legnagyobb esé-
lyünk a betegség megelőzésében. Ehhez 
időben, járvány előtt javasolt felvenni a 
védőoltást.

Az infl uenza elleni védőoltást folya-
matosan adjuk a lakosságnak, továbbra 
is bizalommal forduljanak hozzánk. 

A jövőben is még szélesebb körben 
szeretném tisztelt betegeink gondját vi-
selni egészségük megőrzése céljából.

Engedjék meg, hogy végezetül, mint 
magam és munkatársaim nevében jó 
erőt és egészséget kívánjak Önöknek és 
szeretteiknek.

Adventban, karácsony közeledtével 
zárszóként szülőfalumban (Kupuszinán) 
meghonosodott szent esti köszöntővel 
búcsúznék a tisztelt olvasóimtól:

„ Dicsértessék a Jézus Krisztus !
Adjunk hálát a nagy Úr Istennek,

hogy megengedte élnünk ezt a mai na-
pot, úgy mint a Karácsony első szent 
napját. Adja az Isten, hogy még szá-

mos esztendőt éljünk meg,
de ne ilyen búval, bánattal hanem 

több örvendetes nappal.
Adjon az Isten bő bort, bő búzát, or-

szágunkban megmaradást
és ha valamelyikünket kiszólít ez ár-

nyékvilágból, adjon neki örök nyugo-
dalmat, Ámen. „

Dr. Fridrik Pál
háziorvos

ÉV  VÉGI  ÖSSZEFOGLALÓ  
A  GYÓGYSZERTÁR  

MUNKÁJÁRÓL

A 2009. forgalmi adatok alapján 
leírhatjuk, hogy a gyógyszertárnak – 
nem kevés küzdelem árán – sikerült 
megőrizni fi zetőképességét. Köszönjük 
a garai lakosoknak, hogy ehhez hozzá-
segítették a vállalkozást. Nem kevés 
drukkolás volt az évben – a válság és 
a hihetetlen konkurenciaharc mellett 
– megőrizni a stabilitásunkat. A hely-
zet 2010-re sem sok jóval biztat, mert 
versenyhelyzet alakult ki. (Előnyt sze-
rezve betolakodnak a közeli helyekről 
különleges ajánlatokkal más vállalko-
zók.) 

A falu patikája megőrizte tradicio-
nális kis falusi gyógyszertári jellegét, 
szemben a „pláza-patika” jellegű léte-
sítményekkel.

Gyógyszertárunkban bárki vérnyo-- 
más-, vércukor-, vérzsír-, koleszterin 
mérést végeztethet, tanácsokat adunk 
személyre szabottan az egészséges élet-
módhoz.

Betegségtünet jelentkezésekor vagy - 
akut problémák megjelenésekor megol-
dást, felvilágosítást adunk.

A gyógyszerbeszerzésre régen na-- 
pokat kellett várni, most még aznap 
megkapják a betegek a délelőtt leadott 
rendeléseiket. 

Készítendő gyógyszerek (kúp, por, - 
szemcsepp) alapanyag hiánya miatt 
soha más gyógyszertárba nem küldünk 
beteget.

EGÉSZSÉGÜNKÉRT
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Különleges infor-- 
mációkkal látjuk el a 
hozzánk fordulókat, 
akkor ha a gyógyszeré-
szi szaktudás kevés, az 
internet segítségével 
tökéletes eligazítást 
adunk.

Adott készítményből igyekszünk - 
felkínálni mindig a legolcsóbbat.

E rövid összefoglaló után szeretnénk 
megköszönni a falu lakosainak segítsé-
gét a jó eredményhez.

Egyben kívánunk Kellemes Karácso-
nyi Ünnepeket és Egészséges Boldog 
Új Esztendőt!

Tisztelettel:
Steinerné dr. Bleicher Mária 

és munkatársai

G-KRISTÁLY  
PATIKA  ÜNNEPI AJÁNLATAI

Szeretnénk kis segítséget nyújtani 
az alábbi felsorolásban a Patika ünnepi 
ajánlataival:

Proenzim 3+ fi lmtabletta karácsonyi • 
csomagban

90 db-os fi lmtabletta- 
masszírozó krém- 

Naturland gyümölcsteák• 
eper málna- 
feketeribizli- 
mandarin ginzeng ízekben- 

Gumimacik gyermekvitamin• 
fi nom gyümölcsös íz- 
2 havi adag egy csomagolásban- 

Nivea férfi  illatszerek karácsonyi • 
csomagolásban

Béres csepp 4x30ml kiszerelésben, • 
gazdaságos áron
Minden termék hozzájárul szerettei 

egészségéhez, illetve jó közérzetéhez.
Steinerné dr. Bleicher Mária

gyógyszertárvezető

TISZTELT  MG.  
GAZDÁLKODÓK!

2010. január 11. napjától megkezd-
jük az őstermelői igazolványok hosz-
szabbítását 2010. március 20. napjáig!

A hosszabbítás, igazolványcsere, új - 
igazolvány kiállítása…stb. illetékkö-
teles lett!
Az illeték mértéke: 2.200,-Ft-os ille-- 
tékbélyeg, amit hozni kell!
További adatokat kérjük hozzák ma-- 
gukkal:

Földek adatait• 
Reg. igazolást• 
Adószámot• 
Adóazonosító kártyát• 
Értékesítési tervet• 

A gázolaj jövedéki adó visszaigény-
lését 2010. január 15. után lehet bead-
ni!

Nitrát-jelentést 2009. december 31. 
napjáig mindenkinek be kell adni!

(Cím: BKM. MGSZH. 6000 Kecske-
mét, Halasi u. 36.)

Gara, 2009. december 8.
Tisztelettel:

Kubatov Attila
Tel.: 70/3309186; 79/456-322

AJÁNLATI  FELHÍVÁS

Gara Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az önkormányzat tu-
lajdonában lévő lakások és helyiségek 
elidegenítéséről szóló 2/2009.(II.12.) 
Kt. sz. rendelete alapján az alábbi aján-
lati felhívást teszi közzé:

Az ajánlatot kiíró neve, székhelye: 1.) 
Gara Község Önkormányzata 6522 
Gara, Kossuth L. u. 62. szám
Az ajánlat célja: önkormányzati tu-2.) 
lajdonú ingatlanok elidegenítése (ér-
tékesítése)
 Az ajánlat tárgya: Gara, Bunyevác 3.) 
u. 61. szám alatti (904 hrsz-ú) vál-
lalkozók által bérelt szolgáltató ház 
(609,2 m2), valamint a Gara, Bunye-
vác u. 63. szám alatti (905 hrsz-ú) 
üres lakás együttes értékesítése 
5.678.500,-Ft összegben,

 Gara, Páncsics M. u. 17. szám alatti 
(737 hrsz-ú) üres lakás (892 m2) ér-
tékesítése 5.122.560,-Ft összegben,

 Gara, Kossuth L. u. 66. szám alatti 
(289 hrsz-ú) üres lakás (320 m2) ér-
tékesítése 1.279.600,-Ft összegben,

 Gara, Kossuth L. u. 43. szám alat-
ti (1178 hrsz-ú) üres lakás (150,40 

m2) értékesítése 1.035.567,-Ft ösz-
szegben,

 Gara, Kossuth L. u. 43. szám alatti 
(1178 hrsz-ú) üres lakás (280 m2) ér-
tékesítése 2.041.042,-Ft összegben.
Az ajánlatok benyújtásának helye: 4.) 
Gara Község Körjegyzőségi Hivatal 
lakásügyintézői iroda
Az ajánlatok benyújtásának módja: 5.) 
az ajánlatokat zárt borítékban, 3 pél-
dányban kell benyújtani, melyből egy 
példányt minden oldalon aláírva és 
„eredeti” megjelöléssel kell ellátni. A 
borítékon csak a következő szerepel-
jen: „Ajánlat a helyrajzi számú lakás 
értékesítésére. A boríték semmilyen 
utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő 
személyére vonatkozólag!
Az ajánlatok elbírálása: Az ajánlatok 6.) 
elbírálásának szempontja elsődlege-
sen a vételár nagysága.
Az ajánlat minimális tartalmi elemi 7.) 
a következők:

az ajánlati feltételek elfogadásáról - 
szóló ajánlattevői nyilatkozat;
az ajánlattevő ajánlata a vételár - 
összegére vonatkozóan;
az ajánlattevő nyilatkozata az - 
ajánlati kötöttség elfogadására 
vonatkozóan;

LAKOSSÁGI  
TÁJÉKOZTATÁS FELHÍVÁSOK
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Az ajánlatok benyújtásának, és - 
nyilvános bontásának határideje: 
2010. január 28. (csütörtök) 
15h
Ezzel egyidőben kerül sor az - 
ajánlatok bontására is a Körjegy-
zőségi Hivatal tanácskozó termé-
ben

8.) Az ajánlati kötöttség minimális idő-
tartama: a pályázó ajánlatához 30 
napig kötve van. Az ajánlati kötött-
ség 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 be-
nyújtása során

10.) Az ajánlatok elbírálása: a benyúj-
tott pályázatokról 30 napon belül 
döntés születik. 

Egyéb információ:

Üresen álló önkormányzati lakás ér-
tékesítése 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 részletfi zetés nem adható.

Az ajánlati eljárásban csak olyan 
természetes vagy jogi személy ve-
het részt ajánlóként, aki, vagy amely 
vállalja, hogy az Önkormányzattal, 
szembeni bármilyen jogügyletből ki-
folyó, lejárt tartozását legkésőbb a 
ajánlatok benyújtásának határidejéig 
teljes egészében kiegyenlíti. Az ingat-
lanok előzetes időpont egyeztetés után 
megtekinthetőek. Időpont egyeztetés a 
79/456-322-os telefonszámon kérhető. 
A nyertes pályázó a vételár kiegyenlí-
tését követően az adásvételi szerződés 
megkötésétől számított 15 napon be-
lül köteles megfi zetni. Amennyiben a 
nyertes pályázó 15 napon belül nem 
fi zeti meg maradéktalanul a vételárat, 
úgy az önkormányzat elállhat a szer-
ződéstől, és a sorrendben második leg-
nagyobb ajánlatot kínáló pályázónak 
felkínálhatja, azonos feltételek mellett, 
az érintett ingatlant. 

A nyertes pályázó viseli az adásvétel-
lel kapcsolatos ügylet illetékét. Az ügy-
védi munkadíj a vevő terhe. Az ingatla-
nok a kikiáltási ár alatt nem kerülnek 
értékesítésre. A kiíró fenntartja magá-
nak azt a jogot, hogy a pályázati eljárást 
– akár indoklás nélkül is – eredmény-
telennek minősítheti. Az ajánlati kiírás 
2009. december 20-án a Körjegyzőség 
hirdetőtábláján, a www.gara.hu webol-
dalon és az októberi Garai Híradó című 
újságban kerül meghirdetésre.

Gara, 2009. november 25.
Faa Béla

polgármester

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
Önkormányzat tulajdonát képező 

belterületi építési telkek értékesítésre

Gara Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 226/2009.(XI.30.) Kt. 
számú határozattal az önkormányzat 
tulajdonát képező építési telkeket is-
mételten kijelölte értékesítésre, a dön-
tésnek megfelelően az alábbi pályázati 
felhívást teszi közzé:

A pályázatot kiíró neve, székhelye: 1.) 
Gara Község Önkormányzata 6522 
Gara, Kossuth L. u. 62. szám
A pályázat célja: önkormányzat tu-2.) 
lajdonát képező belterületi építési 
telkek elidegenítése (értékesítése)
A pályázat tárgya: 3.) 

A kikiáltási ár alatti ajánlatokat 
nem tudjuk fi gyelembe venni!

A pályázat benyújtásának helye: 4.) 
Gara Község Körjegyzőségi Hivatal 
lakásügyintézői iroda
A pályázat benyújtásának módja: 5.) 
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: „Ajánlat építé-
si telek megvásárlására”. A boríték 
semmilyen utalást ne tartalmazzon 

az ajánlattevő személyére vonatko-
zólag!
A pályázat elbírálása: Az ajánlatok 6.) 
elbírálásának szempontja elsődlege-
sen a vételár nagysága.
A pályázat minimális tartalmi elemi 7.) 
a következők:

a pályázati feltételek elfogadá-- 
sáról szóló ajánlattevői nyilatko-
zat;
az ajánlattevő ajánlata a vételár - 
összegére vonatkozóan;
az ajánlattevő nyilatkozata az - 
ajánlati kötöttség elfogadására 
vonatkozóan;
Az pályázatok benyújtásának és - 
nyilvános bontásának határideje: 
2010. január 28. (csütörtök) 
15h

8.) Az ajánlati kötöttség minimális 
időtartama: a pályázó ajánlatához 
30 napig kötve van. Az ajánlati 
kötöttség az ajánlatok benyújtásá-
ra nyitva álló határidő lejártakor 
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 be-
nyújtása során.

Gara, 2009. november 25.
Faa Béla 

polgármester

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Gara Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a 226/2009. (XI. 30.) Kt. számú 
határozattal az önkormányzat tulajdonát 
képező földterületeket ismételten kijelöl-
te értékesítésre, a döntésnek megfelelően 
az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

A pályázatot kiíró neve, székhelye: 1.) 
Gara Község Önkormányzata 6522 
Gara, Kossuth L. u. 62. szám
A pályázat célja: önkormányzat tu-2.) 
lajdonát képező földterületek elide-
genítése (értékesítése)

hrsz: m2 kikiáltási ár:
volt mozi 223 440 600,-Ft/m2

Ady E. u. 6. 545/13 479 200,-Ft/m2

Ady E. u. 545/29 856 200,-Ft/m2
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A pályázat tárgya: 3.) 

Kikiáltási ár: 50,-Ft/m4.) 2

 A kikiáltási ár alatti ajánlatokat 
nem tudjuk fi gyelembe venni!
A pályázat benyújtásának helye: 5.) 
Gara Község Körjegyzőségi Hivatal 
lakásügyintézői iroda
A pályázat benyújtásának módja: az 6.) 
ajánlatokat zárt borítékban, 3 példány-
ban kell benyújtani, melyből egy pél-
dányt minden oldalon aláírva és „ere-
deti” megjelöléssel kell ellátni. A bo-
rítékon csak a következő szerepeljen: 
„Földterület megvásárlása”. A boríték 
semmilyen utalást ne tartalmazzon az 
ajánlattevő személyére vonatkozólag!
A pályázat elbírálása: Az ajánlatok el-7.) 
bírálásának szempontja elsődlegesen 
a vételár nagysága.
A pályázat minimális tartalmi elemi 8.) 
a következők:

a pályázati feltételek elfogadá-- 
sáról szóló ajánlattevői nyilatko-
zat;
az ajánlattevő ajánlata a vételár - 
összegére vonatkozóan;
az ajánlattevő nyilatkozata az - 
ajánlati kötöttség elfogadására 
vonatkozóan;
Az pályázatok benyújtásának és - 
nyilvános bontásának határideje: 
2010. január 28. (csütörtök) 
15h

9.) Az ajánlati kötöttség minimális időtar-
tama: 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 Ju-
hász Zoltánné lakás-
ügyi előadónál.
10.) Ajánlati biztosí-
ték: a kiíró nem kér 
ajánlati biztosítékot 
az ajánlatok benyúj-
tása során.

Gara, 2009. november 25.
Faa Béla, polgármester

Belterület

Hrsz:  m2
41 bérelt 2643

legelő 2,38 Ak 55/1 üres 3 ha 9724 
158 bérelt 486
159 1/2 bérelt 410
160 bérelt 622
430 üres 885
1032 bérelt 671
1037 üres 763

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


