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Szinte most ünnepeltük Jézus szüle-
tését, az újesztendő érkezését, és máris 
itt van húsvét ünnepe. Gyorsan elre-
pült egy negyedév, mint egy pillanat. S 
míg a természet téli álmát aludta, tele-
pülésünkön ezen idő alatt elkészült az 
utóbbi évek legnagyobb önkormányzati 
beruházása, az alsó tagozat épületének 
óvodává alakítása.

2007-ben már pályáztunk erre, de 
sajnos, akkor elutasították. Azután 
mégis sikerült pályázatot nyernünk egy, 
a miniszterelnöknek címzett pimasz le-
vél és a megyei elnök közbenjárásának 
köszönhetően. Igaz, kevesebb összeget, 
mint amit eredetileg szerettünk volna, de 
ez is elegendő lett tervünk megvalósítá-
sához. Így szeptemberben már „új óvo-
dában” kezdhetik a következő tanévet 
a kis nebulók. Közel 20 millió forintba 
került a beruházás, amely kizárólag az 
épület átalakítását foglalja magában. 
Szeretnénk új eszközöket is, de ehhez 
ismételten szükségünk lesz pályázati 
pénzre. Pályázatainkat és különböző 
fejlesztéseinket igyekszünk úgy tervez-
ni, hogy azok megtakarítást is eredmé-

nyezzenek. Ez a beruházás éves szinten 
közel 2 millió forintos megtakarítást je-
lent településünknek, így gyakorlatilag 
két év alatt megtérül a pályázati önrész 
összege.

Az óvoda megüresedett épületében 
bentlakásos idősek otthonát szeretnénk 
kialakítani. Nagy igény mutatkozik rá 
idős lakosaink részéről, másrészt mun-
kahelyeket jelentene községünkben. 
Polgármesterként mindkét szempontot 
fontosnak tartom, és bár tudom, hogy 
erre pályázati pénzt 
nem remélhetünk 
belátható időn be-
lül, azért küzdök, 
hogy más forrásból, 
más megoldással ez 
a terv ne csak álom 
legyen, hanem va-
lóssággá váljon.

Az óvoda átköl-
töztetésének terve 
három éve merült 
fel, és most, a négy-
éves ciklus vége 
előtt megvalósult. 
Ez természetesen 
nem csak rajtunk 

múlott. Sajnos legtöbbször nem arra 
pályázhatunk, amire szeretnénk, ha-
nem csak arra, amire pályázatot írnak 
ki. Ám ha felkészültek vagyunk a pá-
lyázatok megjelenésekor, az óriási 
előnyt jelent.

Előre láthatóan az idei évben még 
kevesebb pénz jut fejlesztésekre, mint 
korábban, de azt a keveset is igyek-
szünk hasznosan felhasználni. Olcsón 
bontott járdalapokat vásároltunk ősz-
szel, melyekkel a hiányzó járdaszaka-
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szokat fogjuk pótolni, illetve a lassan 
járhatatlanná váló részeket szeretnénk 
kijavítani. Áprilisban indul újra a köz-
munka program, melynek keretében 
elvégezzük az előbb említett munkát, 
valamint a parkosítást. A Páncsics Mik-
lós utca elején, az iskolánál és a taka-
rékszövetkezetnél parkolók kialakítását 
tervezzük, annak érdekében, hogy a 
balesetveszélyt csökkentsük. Remélem, 
hogy majd a kiültetett fák nem válnak 
a huligánok martalékává, mint néhány 
nemzeti színű zászlónk március 15-én. 
Pedig azok sem bántottak senkit, sőt 
magasan lobogtak, valakinek /valakik-
nek/ mégis útjában volt. Bízom benne, 
hogy egyszerűen csak gyerekes csínyte-
vésről volt szó. 

Januárban vállalkozói fórumot tar-
tottunk, az előző évi adóbevételek ala-
kulásáról, valamint a főbb fejlesztése-
inkről adtam tájékoztatást. Meghívott 
vendégeink voltak a Bács-Kiskun Me-
gyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
munkatársai, akik ismertették a vállal-
kozókkal a pályázati lehetőségeket és 
alacsony kamatozású hiteleket. 

Január és február hónapban a Bajai 
Kistérség településeinek polgármesterei 
együttesen azon dolgoztak, hogy a Dél-
alföldi Ivóvízminőség javító program 
megvalósulhasson, de ne a települések 
kárára, és főleg ne a lakosság zsebére. 

Sajnos községünkben is valamivel ma-
gasabb az ivóvíz arzéntartalma a meg-
engedettnél, így nekünk is tennünk kell 
ez ellen, viszont a tervezők olyan lehe-
tetlen számokat adtak meg bekerülési 
költségként, amit sem Gara, sem a többi 
település nem tud bevállalni. 

Március 4-én Gakovo-ra (Gádor) 
látogattunk alpolgármester úrral, dok-
tor úrral és Illi Ferenc úrral, aki közve-
títő szerepét tölti be. Tervünk az, hogy 
egy négyoldalú együttműködési meg-
állapodást írjunk alá Bácsszentgyörgy 
és Rasztina, illetve Gádor és Gara kö-
zött. Célunk, hogy egy minél erősebb, 
határon átnyúló érdekszövetséget 
hozzunk létre, mely nagyobb eséllyel 
adhat be pályázatokat. Természete-
sen ez mellett tovább ápoljuk a test-
vérkapcsolatot Regőczével is, és nem 
titkolt szándékom, hogy idővel őket 
is bevonjuk ebbe a többoldalú kapcso-
latba. 

A tél folyamán önkéntesek felmérték, 
hogy kik szándékoznak rácsatlakozni a 
szennyvízcsatornára. Ez az első lépés 
a víziközmű társulat megalakításához. 
Úgy gondolom, hogy a mai helyzetben 
előre kell „menekülni” és nem vissza-
lépni. Többé ilyen lehetőségünk nem 
lesz, hogy a szennyvízcsatornázást 
megvalósítsuk. Ezért kérek mindenkit, 
aki nemleges választ adott, hogy gon-

dolja át még egyszer döntését. A fejlő-
déshez ez a beruházás is hozzátartozik. 
A múltban elég volt a lavór meg a dézsa 
a tisztálkodáshoz, de nem praktikusabb 
a fürdőszoba? Ez a fejlődés. És ami a 
legfontosabb, hogy ilyen olcsón sehol 
nem lehet rácsatlakozni, mint ezen a 
három településen. Akik pedig abban 
spekulálnak, hogy később még olcsóbb 
lesz, azokat ki kell ábrándítanom, mert 
az önkormányzatok fogják meghatá-
rozni a rákötési díjat, amely többszö-
röse lesz a jelenleginek. Ezzel a beru-
házással azon túlmenően, hogy nő az 
ingatlanok értéke és környezetünket is 
óvjuk, növeljük településünk vagyonát 
is, hiszen ez a közmű-beruházás köz-
ségünké lesz.

Most, Húsvét ünnepe előtt a tavasz 
ébredésével még él a remény bennünk, 
hogy ebben az évben is tudunk pályáza-
ti pénzeket lehívni a faluba, és sikerül 
maradandó fejlesztéseket alkotni.

Húsvét ünnepe a megújulást jelenti, 
nemcsak a természetben, de bennünk, 
emberekben is. Kívánom településünk 
minden lakójának, hogy tudjon meg-
újulni, tudjanak remélni, és reményeik 
váljanak valóra!

Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánok 
községünk minden lakójának!

Faa Béla
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI  BETEKINTŐ

A  KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
JANUÁR  HÓNAPBAN  AZ 

ALÁBBI  ÖNKORMÁNYZATOT 
ÉRINTŐ  ÜGYEKKEL 

FOGLALKOZOTT

Döntött a képviselő-testület az önkor-
mányzat kizárólagos tulajdonát képező 
ingatlanokra, földterületekre beérkezett 
pályázatokról.

A Településfejlesztési Bizottság ja-
vaslatára a 2010. évi településfejleszté-
si irányelveket a képviselők elfogadták, 
amelyek a következők:

A temető melletti terület elsimítása 
és rendbetétele, „Szemétlerakás tilos!” 
tábla kihelyezése, a gázfogadó körül 
lévő terület rendbetétele, „Szemétlera-

kás tilos!” tábla kihelyezéssel, Milánkó 
kert környékének, a Zsidó temető és a 
Garai Szociális Otthonnal szemben az 
önkormányzat tulajdonában lévő terület 
rendbetétele, az útszakaszon a nyárfák 
kivágása, eladása, új facsemeték ülteté-
se, útszakasz helyreállítása, az illegális 
szemétlerakó helyek felszámolása, „Sze-
métlerakás tilos!” tábla kihelyezése. Az 
utakra kilógó fák, bokrok ágainak eltá-
volítása, útkereszteződések átláthatósá-
gának biztosítása. Az ÁMK Művelődési 
Ház pályázat útján nyert pénzösszegéből 
felújítás elvégzése (homlokzati nyílászá-
rók cseréje, teraszok burkolata, térköve-
zés) a Márványos teraszának és raktárá-
nak rendbetétele. Rossz állapotban lévő 
járdaszakaszok felújítása többek között 

az Önkormányzat és a Presszó közötti 
terület (amelynek költsége több millió 
forint). Térfi gyelő kamerarendszer ki-
építése, amennyiben a későbbiekben 
lehetőség van rá. Illegális szemétlera-
kók felszámolására pályázat benyújtása 
3.000.000,-Ft összegre 20%-os önerővel, 
melyből a „Szemétlerakás tilos!” táblák 
kerülnének elkészíttetésre. Elfogadásra 
került az önkormányzat 2010. évi köz-
foglalkoztatási terve.

A képviselő-testület jóváhagyta az 
ÁNTSZ által megküldött megállapo-
dást, ami egészség koalíció létrehozásá-
ról szól. Gara Község Önkormányzata 
szándéknyilatkozatával kifejezte, hogy 
csatlakozik a térségi közigazgatási és 
közszolgáltatási informatikai rendsze-
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rek továbbfejlesztése Operatív Program 
keretében benyújtásra kerülő projekt-
hez.

Ezen az ülésen több helyi rendeletet 
is elfogadtak a képviselők, amelyek 
a következők: az 1/2010. (I. 28.) Kt. 
számú rendelet egyes önkormányzati 
rendeletek belső piaci szolgáltatások-
ról szóló irányelvnek megfelelő módo-
sításáról, a 2/2010. (I. 28.) Kt. számú 
rendelet a körjegyzőségi hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselőket meg-
illető juttatásokról és támogatásról, a 
3/2010.(I. 28.) Kt. számú rendelet az 
Önkormányzat vagyonáról és a va-
gyongazdálkodás szabályairól, továb-
bá a 4/2010. (I. 28.) Kt. rendelet a szo-
ciális igazgatásról és a szociális ellá-
tások helyi szabályairól szóló 4/2009. 
(III. 31.) Kt. rendelet módosításáról is 
döntöttek a képviselők. Módosításra 
került a Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Megállapodása. A képvise-
lő-testület Bácsszentgyörgy Község 
Önkormányzatával közösen együttes 
ülést tartott február hónapban. Az 
együttes ülésen a két önkormányzat 
képviselő-testülete a közösen fenn-
tartott Körjegyzőségi Hivatal és az 
ÁMK intézményének költségvetéséről 
döntöttek. A február 11-i képviselő-
testületi ülésen elfogadásra került az 
5/2010. (II. 11.) Kt. számú rendelet az 
önkormányzat 2010. évi költségveté-
séről. A képviselők véleményezték a 
Bajai Kistérség Szociális Szolgáltatás-
tervezési koncepcióját.

A képviselő-testület a követke-
ző ülését március 11-én tartotta. A 
képviselők döntöttek költségcsökken-
tő intézkedésről, határozatot hoztak 
arról, hogy a Falunapi rendezvény 
költségeinek enyhítése céljából pályá-
zat benyújtására kerül sor, döntöttek 
a képviselők, hogy ebben az évben is 
megrendezésre kerülő „Bácska Vág-
ta” lovasprogramon Gara község ön-
kormányzata a tavalyihoz hasonlóan 
részt vesz. A képviselők kinyilvánítot-
ták szándékukat, hogy Gádor telepü-
léssel testvérkapcsolatot hoznak létre. 
A következő testületi ülés várható 
ideje április hónap vége, legközelebb 
2010. június hónapban tájékoztatom 
a Tisztelt Olvasót az önkormányzat 
döntéseiről.

Striegl Jánosné 
körjegyző

ÁLTALÁNOS  TÁJÉKOZTATÓ 
A  HELYI  VÁLASZTÁSI  IRODA 

VEZETŐJÉTŐL  2010.  ÉVI 
ORSZÁGGYŰLÉSI  KÉPVISELŐK 

VÁLASZTÁSÁRÓL

A Magyar Köztársaság elnöke az 
országgyűlési képviselők választásá-
nak első fordulóját 2010. április 11-ére, 
vasárnapra, a második forduló napját 
2010. április 25-ére, vasárnapra írta ki. 
A szavazás reggel 6 órától 19 óráig tart.

Szavazni egy egyéni választókerületi 
jelöltre és egy területi listára lehet. A vá-
lasztópolgárok személyesen, lakóhely-
ükön szavazhatnak. A szavazás napján 
lakóhelyétől távol lévő választópolgár 
belföldön igazolással, külföldön a Ma-
gyar Köztársaság nagykövetségein és 
főkonzulátusain adhatja le szavazatát.

Igazolás kiadását ajánlott levélben 
2010. április 6-án 16 óráig lehet kér-
ni, személyesen vagy meghatalmazott 
útján pedig 2010. április 9-én 16 órá-
ig a helyi választási iroda vezetőjétől 
(jegyzőtől). Az igazolással szavazók, 
valamint a kizárólag településszintű 
(Gara) lakóhellyel rendelkező választó-
polgárok szavazataikat az 1. számú sza-
vazókörben (Gara, Páncsics M. u. 3-5. 
szám Általános Iskola) adhatják le.

A mozgásában gátolt választópol-
gárt - szavazásának lehetővé tétele ér-
dekében - kérésére a szavazatszámláló 
bizottság két tagja a szavazatszámláló 
bizottság illetékességi területén belül 
mozgóurnával felkeresi. 

A mozgóurnát a választópolgár 
kizárólag írásban kérheti a helyi vá-
lasztási iroda vezetőjétől, vagy a sza-
vazás napján a szavazatszámláló bi-
zottságtól. 

A mozgóurnára vonatkozó igényeket 
személyesen vagy levélpostai külde-
ményként írásban kell benyújtani/eljut-
tatni a Helyi Választási Iroda vezetőjé-
nek címezve (Gara, Kossuth L. u. 62. 
szám) az első forduló esetében 2010. 
április 9-én 16. 00 óráig, a második 
forduló esetében 2010. április 23-án 
16.00 óráig. 

A szavazás napján az illetékes sza-
vazatszámláló bizottságtól szintén ki-
zárólag írásban lehet kérni a mozgóur-
nát- lehetőség szerint - legkésőbb 14.00 
óráig. 

A mozgóurnás szavazás lebonyo-
lítására a választópolgár lakóhelye 

szerinti szavazatszámláló bizottság 
illetékes. 

(Igazolással szavazó választópolgár 
esetén a Gara egészére kiterjedő illeté-
kességgel kijelölt 1-es számú szavazat-
számláló bizottság az illetékes a mozgó-
urna kérelmek teljesítésére. Az 1. számú 
szavazókör az Általános Iskola épületé-
ben található Gara, Páncsics M. u. 3-5. 
szám alatt.) A kampánycsend 2010. 
április 10-én 0 órától 2010. április 11-
én 19 óráig tart az első fordulóban.

További információk kérhetők a he-
lyi választási irodán személyesen, ahol 
a választási iroda tagjai készséggel áll-
nak a választópolgárok rendelkezésére.

A helyi választási iroda elérhetősé-
gei: 
Cím: 6522 Gara, Kossuth L. u. 62. 
Telefonszám: 06 79/456-322 
Faxszám: 06 79/456-322
Striegl Jánosné HVI vezető

A  NÉMET  KISEBBSÉGI  
ÖNKORMÁNYZAT  HÍREI

Január 9-én, a Magyarországi Német 
Önkormányzatok Napján 14. alkalom-
mal rendezték meg az Országos Gálát 
a budapesti Kongresszusi Központban. 
A rendezvényen kiosztásra került a Ma-
gyarországi Németségért Arany Dísztű, 
valamint a Koch Valéria-díj. A rendez-
vényen mi is részt vettünk. Az idei év 
a garaiak számára különösen jelentős 
volt, hiszen az egyik díjazott Garán szü-
letett és nevelkedett. 

Prof. Dr. Komlósiné Knipf Erzsébet 
többek között a magyarországi német 
nyelvjárások területén végzett nemzet-
közileg is elismert kutatásáért vehette át 
a kitüntetést. Elmondása szerint a ma-
gyarországi németség nyelvhasználatá-
val tudományos szinten is foglalkozni 
kell, hiszen ha ezt nem teszik meg, ak-
kor a kisebbségi kultúra és nyelv eltűn-
het.

Egy héttel később rendeztük meg a 
hagyományos svábbálat, ahol a résztve-
vők szórakoztatásáról az ismert Schütz 
zenekar gondoskodott, mely 2010-ben 

NEMZETISÉGI  
HÍRADÓ
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ünnepli fennállásának 20. évforduló-
ját. Ebből az alkalomból a bál elején 
köszöntöttük a jubiláló zenészeket. A 
műsorban felléptek az óvoda német cso-
portja, az általános iskola tánccsoportja, 
az Ifjúsági tánccsoport hagyományőrző 
sváb táncokkal, és a Bajai Táncsport 
Egyesület latin-amerikai táncokkal. Né-
met népdalokat énekelt Sereginé Orosz 
Barbara és Ördög Szimonetta. A műsor 
után megkezdődött a hajnali órákig tar-
tó vidám mulatság. 

Március 2-án került megrendezésre 
a napközi otthon ebédlőjében az ál-
talános iskolás tanulók német nyelvű 
vers- és prózamondó versenye, melyen 
31 tanuló vett részt öt kategóriában. 
Minden tanuló lelkiismeretesen felké-
szült a versenyre. Ezúton köszönjük 
meg aktivitásukat, valamint a szülők-
nek, hozzátartozóknak érdeklődésüket, 
a felkészítő tanároknak, Krix Ritának 
és Wéber Jánosnénak felkészítő mun-
kájukat.  

A kategóriák helyezettjei:

1-2. osztály:
 1. helyezett: Pekli Bettina
 2. helyezett: Lenner Klaudia
 3. helyezett: Cobor Szófi a
3-4. osztály:
 1. helyezett: Koller Martin
 2. helyezett: Lovász Fanni
 3. helyezett: Kubatov Alexandra
5-6. osztály:
 1. helyezett: Gaál Antal
 2. helyezett: Ispánovics István
 3. helyezett: Bacsi Veronika
7-8. osztály:
 1. helyezett: Molnár Bernadett
 2. helyezett: Takács Gréta

A kategóriák győztesei, valamint a 
nyelvjárás kategória három versenyzője, 
Nádai Ramóna, Faa Nándor és Putterer 
Stefán vehetett részt a verseny megyei 
fordulóján, melyre március 4-én került 
sor Baján, a Magyarországi Németek 
Általános Művelődési Központjában. A 
nyelvjárás kategóriában az alsó tagoza-
tosok közül tovább jutott Faa Nándor 2. 
osztályos tanuló, aki májusban az orszá-
gos versenyen képviseli iskolánkat. 

Önkormányzatunk pályázatot hirdet 
a garai német nyelvet tanuló közép- és 
főiskolás fi atalok részére, melynek té-
mája az ismeretségi körükben fellelhető 
német nemzetiségi témájú archív fotók 
összegyűjtése, digitalizálása, melyet 
október végéig nyújthatnak be CD-n. 
Bővebb információ az érdeklődőknek 
a hedo@citromail.hu címen kérhető. 
Minden pályázót jutalmazunk. 

Német Kisebbségi Önkormányzat
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A  HORVÁT  KISEBBSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT  HÍREI

Gazdag program ez évben is!
Farsang után vagyunk, két sikeres 

rendezvény volt már ebben az évben, 
de a szűkös anyagiak ellenére a Horvát 
Kisebbségi Önkormányzat takarékos 
gazdálkodás mellett gazdag programot 
szeretne megvalósítani idén is.

Április 18-án vendégszerepel közsé-
günkben a Fáklya együttes Budapestről, 
koreográfusa és művészeti vezetője a 
Gara szülötte Kricskovics Antal és fe-
lesége; Szilcsánov Mária. Új műsorukat 
hozzák el a műértő garai közönségnek.

Vendégünk lesz Sokcsevity Dénes 
történész, aki a Bunyevácokról tart elő-
adást.

Zarándokutat szervezünk Mária-
gyűdre, a Horvátországi Aljmás-ra.

Nemzetközi tambura fesztivált szer-
vezünk Kalocsán, ahol régiónk is sze-
repel, és a rendezéséből is részt válla-
lunk.

Gyermekeink újra részt vehetnek a 
Horvát tengerparton nyelvi táborban, 
ösztöndíjjal támogatjuk a továbbtanuló 
fi atalokat.

A kultúrcsoportunk és a „Bácska” ze-
nekar évfordulót ünnepel, az utóbbi 20 
éve kezdett el muzsikálni.

A fi atal táncosaink vendégszerepel-
nek Und-on (Gradistye), majd mi látjuk 
vendégül az und-i csoportot. Az őszi 
szünetben tartjuk a tánc és tamburás 
tábort. A táncosoknak eddigi jó munká-
juk elismeréseként további támogatást 
adunk (karakter cipők, csizmák beszer-
zésével).

A tavalyi pénzmaradványból szeret-
nénk berendezni készülő irodánkat.

Mindezek megvalósítása takarékos 
gazdálkodást igényel, valamint a pályáza-
ti lehetőségek maximális kihasználását.

Ez évben is megrendezzük a 
„Materice- dan starih” rendezvényün-
ket, ahol mint eddig, megvendégeljük 
az idős embereket, és szép műsorral 
kedveskedünk nekik.

Terveink egy részét mutattam be, de 
sok feladat mellett nem szabad elfelejt-
kezni arról sem, hogy ez év végén vá-
lasztások is lesznek. Ez politikai jellegű 
feladat, regisztráció, szavazáson való 
részvételre való mozgósítás.

A két sikeres rendezvény meggyő-
zött bennünket, hogy tovább kell mun-

kálkodni a község jó hírneve érdekében. 
Mindkét rendezvényen teltház volt a 
kultúrházban. A „Musko prelón” öröm 
volt látni, hogy a Bunyevác-Német-
Székely-Magyar emberek tudnak és 
akarnak együtt szórakozni, zenét hall-
gatni. Tovább kell ezen az úton haladni, 
keresni kell az összefogás lehetőségeit, 
erősíteni azt, ami összeköt, a közös célt, 
mert e nélkül nem lehet előbbre lépni 
ebben a községben.

Szeretném megköszönni és kérni a 
továbbiakban is támogatásukat mind-
azoknak, akik ezt eddig tették, összefo-
gásra, együtt gondolkodásra hívok min-
den garai lakost.

Krékity István
elnök

A  GARAI  SZÉKELYKÖR  
EGYESÜLET  HÍREI

2010. február 6-án került megrende-
zésre a hagyományos garai Székelybál. 

Az idei évben Bányai Gábor ország-
gyűlési képviselőnk, a BKKM-i köz-

gyűlés elnöke jelenlétével megtisztelte, 
és ünnepi beszédével nyitotta meg a 
rendezvényünket.

A hagyománnyá vált kultúrműsor az 
óvodások táncával kezdődött.

Az óvodás csoportot felkészítette: 
Czinege Györgyné és Kajtár Anikó óvó-
nők.

Őket követte a kisiskolások tánccso-
portja. Felkészítő tanáraik: Sereginé 
Orosz Barbara és Királyné Antal Gab-
riella tanítónők.

A Garai Ifjúsági Tánccsoport két ko-
reográfi ával lépett fel.

Ezt követte Nagy Erik Kalotaszegi 
legényes szólótánca.

Nagy örömünkre hazai mesemon-
dóval is gyarapodott az előadók sora, 
Miokovicsné Antal Nikoletta szemé-
lyében. Reméljük, hogy hallhatunk még 
tőle sok szép, vidám mesét. A kultúrmű-
sort a Székely Asszonykórus rövid dal-
csokorral zárta.

Úgy, mint az elmúlt években is, a bál 
előtti szervezési időben a rendezőket 
nagy izgalom töltötte el, hogy lehető-

www.garaweb.hu

www.garaweb.hu
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leg a bál lebonyolítása minél gördülé-
kenyebb legyen. Büszkén mondhatjuk, 
hogy 2010. évben is a Székelybál volt a 
legnagyobb látogatott rendezvény, me-
lyet a Garai Székelykör Egyesület is po-
zitívan nyugtáz, hiszen a bálból kelet-
kezett bevétel az Egyesület egész éves 
tevékenységi körét meghatározza, mint 
a tagdíjakon kívüli egyetlen bevételi 
forrás. Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani a felajánlott tombolatárgyakért 
és azoknak, akik anyagi és erkölcsi se-
gítséget nyújtottak az előkészületekben 
és a lebonyolításban. 

Az idei rövid farsangot már Bukovi-
nában is megénekelték a lányok:

„Andrásfalvi híres lányok,
Mind a templom köré állnak.
Szidják s átkozzák a papot,

Mért hagyott ily rövid farsangot.
Ha hosszabbat hagyott vóna 
Én es férjhez mentem vóna.”

Nagy Ferenc
Egyesületi elnök

Lovaséletről manapság a hobbiként 
tartott lovakkal kapcsolatban beszélhe-
tünk. A kertek művelésére és némi fuva-
rozásra használt lovaktól eltekintve már 
szinte csak a kedvtelésből vagy csak a 
„lószagért” tartók jóvoltából találkoz-
hatunk ősidők óta hű társainkkal!

Pedig csak néhány évtized telt el 
azóta, hogy a lovak a mindennapi élet 
nélkülözhetetlen részei voltak! Lovak 
nélkül elképzelhetetlen lett volna a 
pásztorkodás, földművelés, utazás és 
a hadviselés! Községünkben nagy ha-
gyománya volt a lótenyésztésnek és tar-
tásnak! Hála néhány kitartó lovasnak a 
hagyomány nem veszett el! Jelenleg a 
faluban 70 körül alakult az állatlétszám, 
ami talán nem is rossz, bár csak árnyé-
ka a hőskornak! Feljegyzések szerint 
1942-ben ez a szám 1088 volt! A sta-
tisztika szerint 306 csikó, 513 kanca, 
6 tenyésztőcsődör, 263 herélt alkotta a 
lóállományt! A hadsereg is szívesen vá-
sárolt a Garán tenyésztett lovakból! 

Képek és adatok Stefán Keiner 
Gara c. könyvéből

Régi tervünk egy garai lovasegyesület 
létrehozása! Az idei évben a garai sport-
egyesületen belül létre szeretnénk hozni 

egy lovas szakosztályt! A tagok sorá-
ba szívesen várunk minden lótartót és 
lóbarátot! 

Van egy jó adottságú lovas-pályánk. 
A terület a község tulajdona, melyet a 
lovasok használatába adott! A karban-
tartást a lovasok és az önkormányzat 
közösen végzik! Az elmúlt néhány esz-
tendőben folyamatosan próbáltuk a pá-
lyát építeni, szépíteni! Mint közösségi 
színtér, természetesen mindenkinek ren-
delkezésére áll! Szomorúan látjuk, hogy 
rendszeresen rongálják, kárt tesznek a 
faházban, letörik a fákat, rallyznak a pá-
lyán!!! Az idei évben is megrendezés-
re kerül, immár 5. alkalommal a Garai 
lovasnap! Megpróbáljuk az előző évek 
sikeréhez méltó módon megszervezni 
és lebonyolítani. A kettes fogathajtás 
délelőtti és délutáni versenyén kívül 
számos kiegészítő programmal, látni-
valóval tervezzük emelni a rendezvény 

színvonalát! Bízunk benne, hogy nap-
sütéses szép időben, kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt kellemes szórakozást 

Varga János és Csende Sándor négyes-fogata

Sanyi bácsi a 2009. évi Lovasnapon

LOVASÉLET
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tudunk nyújtani! Aki úgy érzi, hogy a 
rendezvényt támogatni szeretné, az az 
eddigi gyakorlat szerint a rendezőknél 
megteheti! Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani minden eddig nyújtott 
támogatásért! A tavalyi rendezvényen 
köszöntöttük a legidősebb lovast, a 81 
éves K. Imre Sanyi bácsit, aki ez alka-
lommal szép hajtást mutatott be! Sajnos 
most erre már nem lenne lehetőség, 
mert Sanyi bácsi ez év elején eltávo-
zott! Emlékét megőrizzük! Nyugodjon 
békében!

Községünk idén is képviselteti magát 
az április 24-én megrendezésre kerülő 
Bácska Vágta rendezvényen! Mindenkit 
szeretettel várunk ezen a rendezvényen, 
ugyanúgy, mint a Bácska Kupa kör-
nyékbeli településeken megrendezendő 
fordulóin! Versenyzőinknek kívánunk 
sikeres, balesetmentes versenyzést, 
mindannyiunknak pedig jó szurkolást!

N.N.

Garai mindennapjainkban tudunk 
örülni életünk apró történéseinek. Leg-
inkább, ha jó hírt hallunk, ha valami 
szerencsés esemény történik családunk-
ban! S mindez akkor, amikor ez „ritka 
holló”, hiszen mindig panaszkodásra 
van okunk!!! Talán joggal, hiszen érté-
két vesztette minden.

Nincs tartalma annak, ami eddig az 
volt. Tanulás, munka, fáradozás, segít-
ség mintha halványabb fontossággal 
mutatkozna, ennek a rohanó semmit-
mondó világnak!!

Így kérdezzük meg, az ünnepek fon-
tosak-e, tudjuk-e még értékelni Őket?

Az ember értékes – igen, Isten sze-
mében, hiszen a Megváltását is elhozza, 
megadja!

„Isten úgy szerette a Világot, hogy 
egyszülött Fiát adta érte, hogy mindaz 
aki hisz, el ne vesszen, hanem örök éle-
te legyen.” /1. Ju. 3,16/

Eljön a Húsvét, az örömmel, a meg-
váltással, a bocsánattal, az irgalommal, 

mindazzal, ami az egyszerű földi (min-
dennapi) embernek szeretet ad, boldog-
ságot hoz lelkének!

Húsvét, örök remény, hisz vallási 
értékünkben a föltámadás boldogságát 
adja az Úr!

De saját magunk jó szándékának, 
szeretetének kifejeződése is!!! Ha tu-
dunk ragaszkodni emberi érzéseinkhez, 
bizonyára a természetfölötti is kezd fon-
tossá, értékelhetővé válni számunkra.

Húsvét, a tavasz a természet éledése 
is, újra elindul valami fontos, amely az 
Élet! Az emberi világnak hoz új Életet, 
hoz új lelkületet? Frisset, tisztát, értéke-
set vagy éppen csak kellemeset – bíz-
zunk benne, hogy igen!

Hiszen eljött egy ember a Világba, kit 
Jézus Krisztusnak hívnak, aki minden-

kor és minden emberi érzéssel barátja és 
társa akar lenni nekünk, ma élőknek.

A Húsvét így örökre öröm, örök-
re bizakodás és örökre remény – jó és 
balsorsunkban egyaránt! Hiszen szeret, 
elfogad és segít Téged ember!

Legyen minden embernek, minden 
garai polgárnak a húsvét érték, örök 
szeretet és jó barátság.

Pilinszky János: Húsvét

„Fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfelé az erdei fák, s megérzik a 

fényt a gyökerek,
szél támad, s fölzeng a Világ.”

Tisztelettel:
Nyírő Ferenc garai plébános

HÚSVÉTI 
ÖRÖM!

A jó szomszéd többet ér, mint a legjobb barát
Ha bármi gondod van, ő hozzá szaladsz át.

Gyere, kérlek segíts, mert rosszul lett az anyám,
Én hívom az orvost, addig vigyázz reá!

És ha te vagy beteg, akkor is átjön
Teát főz neked és borogat,

Tréfásan megcsiklandozza a talpadat.
Lelket önt beléd és vigasztal;

Ne félj, meglátod rendbe jössz hamar.

S ha messzire utazol, ő benne megbízhatsz.
Ő meglocsolja a virágaidat,

Enni ad a tyúknak, libának, kacsának.
Mire haza érsz, mindent rendben találsz,

Mert a jó szomszéd mindenre vigyáz.

A jó szomszéd ha kölcsön kér, mindent visszaad
Megtartja a rábízott titkokat.

Nem megy veled perre, veled mindent megbeszél,
Nem mond rólad rosszat, mindig csak dicsér.

Neked is kívánok ilyen szomszédot én!

Miklós Mátyásné

A  JÓ SZOMSZÉD
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GYOMOR-BÉL  BETEGSÉG 
VAGY  GYÓGYSZER(MELLÉK)

HATÁS?

** Gyomorégés
éhgyomorra vagy étkezés után kelet-- 
kező égető érzés a gyomorban, nye-
lőcsőben, garatban

Tanácsok gyomorégés esetén:
gyomorégést kiváltó ok kerülése- 
éjszaka emelt fejjel alvás, lefekvés - 
előtt egy órával már ne egyen
naponta többször, kisebb mennyisé-- 
gű étkezés
zsír- és fűszerszegény táplálkozás- 
a folyamatosan szedett gyógyszer ha-- 
tása csökken,ha gyomorsavcsökken-
tő gyógyszerrel együtt vesszük be
a gyomorsavlekötő gyógyszereket - 
étkezés után 1 órával kell bevenni

** Hasmenés
gyakori székelés több,mint 2-3x na-- 
ponta több, mint 1 hétig
utazási hasmenés- 
stresszfüggő hasmenés- 
infekciós eredetű hasmenés jelei:-láz- 
vizes-nyákos-véres székürítés- 
émelygés-hányás társul hozzá- 
felszívódási zavarok okozta - 
hasmenés:-krónikus hasmenés
haspuffadás- 
vérszegénység- 
tejérzékenység- 
lisztérzékenység- 
gyógyszer okozta hasmenés- 
antibiotikum okozta hasmenés- 

Tanácsok hasmenés esetén:
folyadékbevitel- 
diéta- 
bélmozgást csökkentő szerek- 
probiotikumok- 
sópótlás- 

** Székrekedés
Tünetek:felfúvódás,hasi fájdalom, 

émelygés, gyakran visszatérő panaszok
Okok:
hiányos táplálkozás/kiszáradás- 
mozgáshiány- 

bélelzáródás- 
depresszió- 
belső elválasztású mirigyek megbe-- 
tegedése
mérgezés/ólom,higany,arzén/- 
gyógyszer mellékhatás/vaspótló ké-- 
szítmények/

Tanácsok székrekedés esetén:
bőséges folyadékfogyasztás- 
változatos,növényi rostokban gazdag - 
táplálkozás
testmozgás-masszázs- 
hashajtót csak 2-3 székletmentes nap - 
után ajánlott bevenni

TÁPLÁLKOZÁSI  SZOKÁSOK  
ÉS GYÓGYSZERELÉS  

EGYEZTETÉSE

Mikor?
Evés előtt: - -penicillin származékok 
/Maripen tabletta, Maripen extra 
tabletta/
cephalosporinok /Ceclor fi lmtbl., - 
Suprax fi lmtbl./
nitroglicerin/Nitromint ret.tabl., Nit-- 
romint aerosol, Nitrolingual aerosol/
vaspótló készítmények /Sorbifer dur.- 
fi lmtabl.,/
propulzív szerek/bélműködést befo-- 
lyásoló szerek pl. Motilium tabl./
Evés közben:- -szalicilátok /Aspirin 
tabl./
béta-blokkolók /Betaloc tabl., - 
Concor fi lmtabl., Nebilet tabl./
emésztést segítő enzimek /Mezym - 
forte tabl., Dipankrin tabl./
Evés után:- -K-spóroló vízhajtók /
Amilorid tabl., verospiron tabl./
gyomorégés elleni szerek /Rennie - 
tabl., Tisacid tabl./
antidiabetikumok /Gilemal tabl./- 

Mivel (ne)?
nagyon sok gyógyszer hatását sok-- 
szorosára emeli a grapefruit
teophyllin tart. vegyület /pl. - 
Theospirex fi lmtabl./ + zsírban gazdag 
táplálék � felszívódás nő + szénhid-
rátban gazdag táplálék�felszívódás 
csökken

ACE-gátlók /Ednyt, Meramyl, - 
Perindopril, Gopten, Accupro/ és 
gyomorsavcsökkentő szerek egymás 
hatását rontják
ACE-gátlók és antidiabetikumok-- 
>vércukorcsökkenést eredményez
nem ajánlott tejjel bevenni:-- 
tetracyclin/Doxycyclin/
penicillin- 
vaspótló gyógyszerek- 
gyomorsavcsökkentő szerek- 

Mivel (igen)!
Béres csepp-C-vitamin- 
Vaskészítmények-C-vitamin- 
Antibiotikum-probiotikumok /- 
Lactív, Normafl or, Pro-kid/
Antidiabetikumok-cukordiétát ki-- 
egészítő teakeverék ill. tabletta

Fenti ismertető után kívánunk 
Mindenkinek Kellemes Húsvéti 

Ünnepeket:
a gyógyszertár dolgozói

EGÉSZSÉGÜNKÉRT
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SPORTHÍREK
HÍREK  A  GARAI 
FOCI  ÉLETÉBŐL 

Rövidre sikerült a felkészülés
Viszmeg mester a felkészülést január 

20-án kezdte meg játékosaival. Edzé-
sekkel, edzőmeccsekkel tervezett felké-
szülési programja volt, amit az időjárás 
alaposan keresztbe húzott.  Beszorul-
tunk az iskola tornatermébe, esetleg a 
közúton monoton futással töltöttük az 
edzéseket, nem volt a felkészülés vonzó 
sokak számára. Ahogy az időjárás en-
gedett, úgy merészkedtünk ki a szabad-
ba. Két edzőmeccset tudtunk játszani 
megye II-es csapatok ellen. Sükösdön 
kikaptunk 4-2-re, Bácsbokodot hazai 
pályán vertük 5-2-re. 

A csapatból Csontos Viktor visszatért 
Bácsborsódra. Így elvesztettük balhát-
védünket és egy jó közösségi szellemű 
csapattársunkat. Pótlása „házon belül” 
történt meg.

A megyei labdarúgó szövetség által 
kiírt felnőtt és ifjúsági teremtornára a 
csapat benevezett. Sajnos a felnőttek 
küzdelmeire nem került sor a gyér ér-
deklődés miatt. Az ifi sta korú játéko-
saink viszont részt vettek a jánoshalmi 
hatos csoportban zajló küzdelemben. A 
továbbjutás nem sikerült, négy vereség-
gel és egy győzelemmel zárták a tornát. 
Sajnos kevesen voltak és a végére elfá-
radtak a fi úk.

Február 22-én a sportbaráti kör is meg-
tartotta első összejövetelét. Ismertették a 
vezetők a labdarúgó szakosztály jövőbeni 
terveit, működésének pénzügyi vonatko-
zásait. Köszönjük a tagok eddigi és jövő-
beni támogatását! Ezen az összejövetelen 
Faa Béla elnök bejelentette, hogy a sport-
egyesület a lovas szakosztállyal bővült.

Február 25-én Kisszálláson tartották 
a ligaértekezletet a megye III-as déli 
csoport csapatainak. Garát Takács Ist-
ván szakosztályvezető és Tóth László 
elnökségi tag képviselte. A szokásos 
bajnoksággal kapcsolatos témákon kí-
vül az idén esedékes megyei szövetség 

tagjainak megválasztása is hangsúlyo-
zottan szóba került. 

Március 7-én Kisszállás ellen leját-
szottuk az első bajnoki mérkőzésünket, 
ahol magabiztosan, Murinyi két góljá-
val győztük le ellenfelünket.

Február 4-én avatták fel Budapesten 
Gara szülötte, dr. Páncsics Miklós sír-
emlékét. A megemlékezésre Garára is 
érkezett meghívó. Így Faa Béla Gara 
polgármestere, a sportegyesület elnöke, 
Takács István szakosztályvezető, Tóth 
László elnökségi tag, valamint Bajai 
Mátyás és Bajai Máté képviselte közsé-
günket. 

Sportbaráti kör első összejövetele
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Íme az ftcbaratikor.hu beszámolója 
az eseményről:

Ott voltunk dr. Páncsics Miklós sír-
emlékének avatásán

A hetekben levelet kaptunk Dr. 
Páncsics Miklós özvegyétől, mely-
ben jelezte, férje sírkőavatását 
2010. február 4-én, Dr. Páncsics 
Miklós születésnapján tartják. 
A sírkőavatáson tiszteletüket tették 
az elhunyt játékos rokonai, barátai 
és játékostársai. Az MLSZ és a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság részéről Du-
nai Antal volt jelen, Nagy Béla Fra-
di Hagyományőrző Társaságot Dölle 
Zsolt képviselte. Eljött szülőhelye, 
Gara polgármestere. Természetesen 
az FTC Baráti Kör részéről is elhoz-
ták és elhelyezték a síremléken a ke-
gyelet koszorúját, mégpedig Hélisz 
József főtitkár és Friedmanszky 
Zoltán, az elnökség tagja.
Először Dunai Antal emlékezett meg 
barátjáról, játékostársa érdemeit tag-
lalta. Majd Páncsics Dusán szívszorí-
tó beszédét halhattuk, aki megjegyez-
te, a fehér hó és a zöld márványkő 
Édesapjának zöld–fehér vérét jelké-
pezi. Elmondta, Páncsics Miklós már 
gyermekkorában elhatározta, hogy 
olimpiai bajnok labdarúgó lesz. Eme 
vágya valóra válhatott, hiszen min-
dent megtett, amit egy ember, egy 
labdarúgó ezért csak tehet. Hihetetlen 
szorgalma volt. A válogatott edzései 
után, nem egyszer kérte Dunai Antalt, 
hogy fussanak még egy párat, hiszen 
számukra nagyon fontos a gyorsaság. 
Megemlítette még, hogy Édesapja 
volt az első, aki a sportújság szigorú 
osztályzatai ellenére, védőként tízes, 
maximális pontszámot kapott egy 
mérkőzés után. 

A megemlékezés után, Dr. Páncsics 
Miklós özvegye meghatottan köszön-
te meg a jelenlévőknek a részvételt, 
az MLSZ-nek, a Magyar Olimpiai 
Bizottságnak és a Nagy Béla Hagyo-
mányőrző Társaságnak pedig a sírem-
lék elkészítéséhez adott támogatásukat. 
Dr. Páncsics Miklóst soha nem feledjük, 
emléke örökre szívünkben él.

Végül idén is várjuk az adózók 
1%-os felajánlását. Ezúton is 

köszönjük a segítséget! Adószá-
munk: 19970891-1-03. 

Hajrá Gara!

INTERJÚ  
PEKANOV  TAMÁSSAL

„Ha kiállsz, 
a kínokat állnod 
kell, oda az álmod, 
ha lefekszel.”

Labdarúgásról, 
kézilabdáról, garai 
származású, ma-
guknak országos 
hírnevet szerző 
sportolókról már 
volt szó az újság 
hasábjain, ám a 
jelenkor garai baj-
nokáról, Pekanov 
Tamásról még 
nem. Pekanov Ta-
mással, magyar 
bajnok ökölvívó-
val készítettem 
riportot. 

Antal Zsolt: 
Kezdjük az álta-
lános iskolától. 
Alsós tagozatot 
Garán, a felső tagozatot a bajai Köz-
ponti Általános Iskolában végezted el. 
A sport vagy a rajz miatt jártál Bajára?

Pekanov Tamás: Bajára a sport és a 
rajz végett kerültem. A Központi Általá-
nos Iskolába írattak be szüleim. Az ele-
jén nagyon nehéz volt, mivel egy kicsit 
magasabb volt a követelmény a garai is-
kolánál, emellett nem sokára elkezdtem 
sportolni a suli és a rajz mellett.

Az általános iskola elvégzése után 
Kecskemétre kerültél. Melyik iskolába 
jártál? Mi volt a választásod oka?

Kecskeméten a Kandó Kálmán Szak-
középiskolába felvételiztem, mivel ott 
volt az országban egyedül animáció 
(rajzfi lm készítés) és ezt nagyon szeret-
tem volna megtanulni.

Hogyan kerültél kapcsolatba az ököl-
vívással? Milyenek voltak a kezdetek?

Az ökölvívást a szakközépiskola első 
évében kezdtem volna. Le is mentünk 
az edzőterembe pár osztálytársammal, 
de a portás közölte velünk, hogy jöjjünk 
vissza délután 5 órára, mert akkor kez-
dődik a bokszedzés. Végül egy év után 
mentem vissza, ezzel elkezdődött az 
ökölvívó pályafutásom.

Az első edzőm id. Balzsay Károly 
volt. A kezdetek meglepően nagyon jól 
indultak, mivel már majdnem felnőtt 

korosztályban kezdtem. Nagyon nehéz 
feladatom volt, hogy valami eredményt 
fel tudjak mutatni a felnőtt mezőnyben. 
Ám nem törődtem a feladat súlyával és 
ez meg is látszott teljesítményemen és 
pár év alatt felnőtt válogatott lettem. 
Ebben a sportágban is nagy szó ez - és 
nem nagyképűségből mondom - büszke 
vagyok eredményeimre, hiszen nem so-
kan mondhatják el magukról, hogy ma-
gyar válogatottak.

Édesapád, Pekanov Mátyás a garai 
kézilabdázás meghatározó alakja. Mit 
szólt, hogy bokszolni jársz? Nem akar-
tad követni a nyomdokait?

Egyáltalán nem szólt bele, sőt örült, 
hogy valamit sportolok. Ki szerettem 
volna próbálni az ökölvívást, de ha nem 
tetszett volna, lehet most én is kézilab-
dáznék.

Ifjúkorodban milyen eredményeid 
voltak? Hogyan tudtad összeegyeztetni 
tanulmányaiddal az élsportot? Mire ta-
nított meg a sport? 

Mivel későn kezdetem az ökölví-
vást, nem sokat, mindössze fél évet 
voltam korosztályos versenyeken. 
Mondhatni felnőtt korosztályban 
kezdtem a pályafutásom. Megpróbál-
tam összeegyeztetni a sulit a sporttal, 
de nehéz volt, nem szerettem volna, 
ha az egyik a másik rovására megy. 
Mivel kollégiumban laktam az iskola 
idején, az önállóságot tanultam meg 
legelőször. 

Az ifi sták után a felnőttekhez kerültél. 
Milyen volt a váltás? Ki a legnagyobb 
ellenfeled? Mely eredményeidre vagy a 
legbüszkébb? 

Nem tűnt fel a változás, mivel csak fél 
évet voltam az ifi  korosztályban. Leg-
nagyobb ellenfelem Káté Gyula. Az or-
szágos bajnokságokon elért eredménye-
imre vagyok a legbüszkébb: háromszor 
magyar bajnok harmadik helyezett-, 
2002-ben a 60 kg-os súlycsoportban 2. 
helyezett-, 2004-ben 64 kg-ban Magyar 
Bajnok lettem.  Ezeken kívül 2003-ban 
VB résztvevő voltam. Még elégedet-
tebb lennék, ha nemzetközi szinten is el 
tudtam volna érni valamit, de még nem 
tettem le róla!

Hogyan kell elképzelni egy napodat? 
Mennyit edzel?

A kecskeméti Bóbis Gyula edzőte-
remben, napi 2-szeri alkalommal ve-
szek részt az edzéseken, csapattársaim 
körében.
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Szabadidődben mit csinálsz? 
Az edzések közötti szabadidőmben 

barátnőmmel vagyok, tanulok és teto-
válásokat készítek.

Mennyire tartod magad garainak? 
Vagy inkább már kecskeméti vagy? 

Ugyanúgy garainak tartom magam, 
mint eddig. Nem tagadtam meg és nem 
is fogom, mivel sosem szabad elfelejte-
ni honnan, hova jutottunk.

Van-e valami üzeneted, jó tanácsod a 
garai fi ataloknak? 

Azért ajánlanám a fi ataloknak a spor-
tot, mert olyanokkal szembesülnek, 
mint például, hogyan kell veszíteni és 
nyerni, küzdeni és akarni! Az életben 
nem mindenki engedheti meg magának, 
hogy elmenjen távolabbi országokba, 
de ezt a sport biztosíthatja számukra.

Hogy érzed, meddig tudod még űzni 
a bokszot? Milyen céljaid vannak?

Úgy tervezem, hogy a 2012-es olim-
piát megvárom, és mindent megteszek, 
hogy kijussak Londonba. Ha pedig 
majd befejeztem a bokszolói pályafutá-
som, szeretnék a tetoválással foglalkoz-
ni, amivel a kézügyességemet tudom 
kihasználni.

A háromláb és a bogrács mellett ho-
gyan mozogsz? Folytatod a Pekanov-
féle halászléfőzés hagyományát?

Ha igény van rá, akkor szívesen se-
gítek, de nem tervezem, hogy édesapám 
nyomdokaiba lépek. Inkább maradok a 
haveri társaságnak és a csapattársaknak 
való főzéseknél.

Köszönöm az interjút, sok sikert kívá-
nok terveid megvalósításához!

AJÁNLATI  FELHÍVÁS

Gara Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő lakások és helyiségek elidegení-
téséről szóló 2/2009.(II.12.) Kt. sz. rende-
lete alapján az alábbi ajánlati felhívást teszi 
közzé:

Az ajánlatot kiíró neve, székhelye: Gara 1.) 
Község Önkormányzata 6522 Gara, Kos-
suth L. u. 62. szám
Az ajánlat célja: önkormányzati tulajdonú 2.) 
ingatlanok elidegenítése (értékesítése)
 Az ajánlat tárgya: Gara, Bunyevác u. 61. 3.) 
szám alatti (904 hrsz-ú) vállalkozók által 

bérelt szolgáltató ház (609,2 m2), vala-
mint a Gara, Bunyevác u. 63. szám alatti 
(905 hrsz-ú) üres lakás együttes értékesí-
tése 5.678.500,-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) értékesí-
tése 1.035.567,-Ft összegben,
Gara, Kossuth L. u. 43. szám alatti (1178 
hrsz-ú) üres lakás (280 m2) értékesítése 
2.041.042,-Ft összegben.
Az ajánlatok benyújtásának helye: Gara 4.) 
Község Körjegyzőségi Hivatal lakásügy-
intézői iroda
Az ajánlatok benyújtásának módja: az 5.) 
ajánlatokat zárt borítékban, 3 példányban 
kell benyújtani, melyből egy példányt 
minden oldalon aláírva és „eredeti” meg-
jelöléssel kell ellátni. A borítékon csak a 
következő szerepeljen: „Ajánlat a hely-
rajzi számú lakás értékesítésére. A borí-
ték semmilyen utalást ne tartalmazzon az 
ajánlattevő személyére vonatkozólag!
Az ajánlatok elbírálása: Az ajánlatok el-6.) 
bírálásának szempontja elsődlegesen a 
vételár nagysága.
Az ajánlat minimális tartalmi elemi a kö-7.) 
vetkezők:

az ajánlati feltételek elfogadásáról - 
szóló ajánlattevői nyilatkozat;
az ajánlattevő ajánlata a vételár össze-- 
gére vonatkozóan;
az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati - 
kötöttség elfogadására vonatkozóan;
Az ajánlatok benyújtásának, és - 
nyilvános bontásának határideje: 
2010. május 13. (csütörtök) 15h
Ezzel egyidőben kerül sor az ajánla-- 
tok bontására is a Körjegyzőségi Hi-
vatal tanácskozó termében

8.) Az ajánlati kötöttség minimális időtarta-
ma: a pályázó ajánlatához 30 napig kötve 
van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok 
benyújtására nyitva álló határidő lejár-
takor kezdődik. A pályázati eljárásra vo-
natkozóan további információ kérhető: 
Gara Község Körjegyzőségénél Juhász 
Zoltánné lakásügyi előadónál.

9.) Ajánlati biztosíték: a kiíró nem kér aján-
lati biztosítékot az ajánlatok benyújtása 
során

10.) Az ajánlatok elbírálása: a benyújtott pá-
lyázatokról 30 napon belül döntés születik. 

Egyéb információ:

Üresen álló önkormányzati lakás értéke-
sítése esetén a vételár egy független érték-
becslő 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 ter-
mészetes vagy jogi személy vehet részt 
ajánlóként, aki, vagy amely vállalja, hogy 
az Önkormányzattal, szembeni bármilyen 
jogügyletből kifolyó, lejárt tartozását legké-
sőbb a ajánlatok benyújtásának határidejéig 
teljes egészében kiegyenlíti. Az ingatlanok 
előzetes időpont egyeztetés után megtekint-
hetőek. Időpont egyeztetés a 79/456-322-os 
telefonszámon kérhető. A nyertes pályázó 
a vételár kiegyenlítését követően az adás-
vételi szerződés megkötésétől számított 15 
napon belül köteles megfi zetni. Amennyi-
ben a nyertes pályázó 15 napon belül nem 
fi zeti meg maradéktalanul a vételárat, úgy 
az önkormányzat elállhat a szerződéstől, és 
a sorrendben második legnagyobb ajánlatot 
kínáló pályázónak felkínálhatja, azonos fel-
tételek 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 értékesí-
tésre. A kiíró fenntartja magának azt a jo-
got, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás 
nélkül is – eredménytelennek minősítheti. 
Az ajánlati kiírás a Garai Híradó 2010. évi 
márciusi számában, továbbá a Körjegyző-
ség hirdetőtábláján, valamint a www.gara.
hu önkormányzati weboldalon kerül meg-
hirdetésre.

Gara, 2010. január 27.
Faa Béla, polgármester

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Önkormányzat tulajdonát képező belte-
rületi építési telkek értékesítésre

Gara Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a 6/2010.(I.28.) Kt. számú határo-
zattal az önkormányzat tulajdonát képező 
építési telkeket ismételten kijelölte értéke-
sítésre, a döntésnek megfelelően az alábbi 
pályázati felhívást teszi közzé:

A pályázatot kiíró neve, székhelye: Gara 1.) 
Község Önkormányzata 6522 Gara, Kos-
suth L. u. 62. szám
A pályázat célja: önkormányzat tulajdo-2.) 
nát képező belterületi építési telkek el-
idegenítése (értékesítése)
A pályázat tárgya: 3.) 

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

FELHÍVÁSOK



12 Garai Híradó

A kikiáltási ár alatti ajánlatokat nem 
tudjuk fi gyelembe venni!

A pályázat benyújtásának helye: Gara 4.) 
Község Körjegyzőségi Hivatal lakásügy-
intézői iroda
A pályázat benyújtásának módja: az 5.) 
ajánlatokat zárt borítékban, 3 példányban 
kell benyújtani, melyből egy példányt 
minden oldalon aláírva és „eredeti” meg-
jelöléssel kell ellátni. A borítékon csak a 
következő szerepeljen: „Ajánlat építési 
telek megvásárlására”. A boríték semmi-
lyen utalást ne tartalmazzon az ajánlatte-
vő személyére vonatkozólag!
A pályázat elbírálása: Az ajánlatok elbí-6.) 
rálásának szempontja elsődlegesen a vé-
telár nagysága.
A pályázat minimális tartalmi elemi a kö-7.) 
vetkezők:

a pályázati feltételek elfogadásáról - 
szóló ajánlattevői nyilatkozat;
az ajánlattevő ajánlata a vételár össze-- 
gére vonatkozóan;
az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati - 
kötöttség elfogadására vonatkozóan;
A pályázatok benyújtásának és nyil-- 
vános bontásának határideje: 
2010. május 13. (csütörtök) 15h- 

8.) Az ajánlati kötöttség minimális időtarta-
ma: a pályázó ajánlatához 30 napig kötve 
van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok 
benyújtására nyitva álló határidő lejár-
takor kezdődik. A pályázati eljárásra vo-
natkozóan további információ kérhető: 
Gara Község Körjegyzőségénél Juhász 
Zoltánné lakásügyi előadónál.

9.) Ajánlati biztosíték: a kiíró nem kér aján-
lati biztosítékot az ajánlatok benyújtása 
során.

Gara, 2010. január 27.
Faa Béla, polgármester

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Gara Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a 6/2010.(I.28.) Kt. számú határo-
zattal az önkormányzat tulajdonát képező 
földterületeket ismételten kijelölte értéke-
sítésre, a döntésnek megfelelően az alábbi 
pályázati felhívást teszi közzé:

A pályázatot kiíró neve, székhelye: Gara 1.) 
Község Önkormányzata 6522 Gara, Kos-
suth L. u. 62. szám

A pályázat célja: önkormányzat tulajdo-2.) 
nát képező földterületek elidegenítése 
(értékesítése)
A pályázat tárgya: 3.) 

Belterület
Hrsz:  m2
430 üres 885
1032 bérelt 671
1037 bérelt 763
1146 üres 188

Kikiáltási ár: 50,-Ft/m4.) 2

A kikiáltási ár alatti ajánlatokat nem 
tudjuk fi gyelembe venni!
A pályázat benyújtásának helye: Gara 5.) 
Község Körjegyzőségi Hivatal lakásügy-
intézői iroda
A pályázat benyújtásának módja: az aján-6.) 
latokat 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 tartal-
mazzon az ajánlattevő személyére vonat-
kozólag!
A pályázat elbírálása: Az ajánlatok elbí-7.) 
rálásának szempontja elsődlegesen a vé-
telár nagysága.
A pályázat minimális tartalmi elemi a kö-8.) 
vetkezők:

a pályázati feltételek elfogadásáról - 
szóló ajánlattevői nyilatkozat;
az ajánlattevő ajánlata a vételár össze-- 
gére vonatkozóan;
az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati - 
kötöttség elfogadására vonatkozóan;
Az pályázatok benyújtásának és - 
nyilvános bontásának határideje: 
2010. május 13. (csütörtök) 15h

9.) Az ajánlati kötöttség minimális időtarta-
ma: a pályázó ajánlatához 30 napig kötve 
van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok 
benyújtására nyitva álló határidő lejár-
takor kezdődik. A pályázati eljárásra vo-
natkozóan további információ kérhető: 
Gara Község Körjegyzőségénél Juhász 
Zoltánné lakásügyi előadónál.

10.) Ajánlati biztosíték: a kiíró nem kér 
ajánlati biztosítékot az ajánlatok benyúj-
tása során.

Gara, 2010. január 27.
Faa Béla, polgármester

FELHÍVÁS
a „Zöld Kommandó” akciósorozatról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium a „Zöld Kommandó” akciósoro-
zat keretében 2010-ben az építési és bontási 
hulladékok engedély nélküli kezelésének 
visszaszorítását tűzte ki célul.

Az akciósorozat eredményessége, vagyis 
az engedély nélküli kezelések, területfeltöl-
tések, hulladéklerakások felderítése, illetve 
a jogellenes állapotok megszűntetése ér-
dekében kérjük a Tisztelt Lakosság közre-
működését az alábbiakban: amennyiben a 
hulladékok engedély nélküli lerakásáról 
információval rendelkeznek, úgy a Fel-
ügyelőség illetékességi területét illetően 
kérjük jelezzék a Baja, Bajcsy-Zs. u. 10. 
szám alatti címre, illetve a 79/521-960 te-
lefonszámra.

Striegl Jánosné, körjegyző

LAKOSSÁGI  
TÁJÉKOZTATÁS

Előzetes tájékoztatás a kutyák kötelező 
veszettség elleni oltásáról 2010-ben.

Tisztelettel tájékoztatom a Lakosságot, 
hogy az idei évben valamennyi védőoltásra 
kerülő kutya esetében egy „új oltási könyv” 
kerül kiállításra.

Mivel ennek kitöltése a szokásos adminiszt-
rációs időnél több, ezért ebben az évben a község
3 pontján szervezünk összevezetett oltásokat. 
Ez előnyös, mivel nem kell messzire vezetni 
az állatokat, illetve nem kell hosszasan vára-
kozni Önöknek.

Tervezett összevezetett eb-oltások idő-
pontjai és helyei: 
1. Gara, Dózsa Gy. u. - Hunyadi u. kereszte-

ződés 2010. május 3. (hétfő) 15-18 óra 
2. Gara, Páncsics M. u .- Partizán u. keresz-

teződés 2010. május 4. (kedd) 15-18 óra 
3. Gara, Szabadság u. (Tűzoltószertár) 2010. 

május 7. (péntek) 15-19 óra

Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan 
április végén ismételten Mindenkit értesíte-
ni fogunk

(plakát, szórólap) az ebek veszettség el-
leni oltásával kapcsolatban.

Dr. Tálas László, állatorvos
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