
Tisztelt Garai Polgárok!
A negyedévi beszámoló helyett las-

san négyévi beszámolót is írhatnék, hi-
szen a választási ciklus végéhez közele-
dünk. De nem szaladok előre, hiszen az 
előző három hónapról is van mit írni.

A köztéri szobraink és keresztjeink 
csekély kivételtől eltekintve már mind 
megújultak. 

Néhány lelkes hívő jóvoltából lét-
re jött egy alapítvány, melynek célja: 
a garai épített örökség megőrzése és 
védelme. Ahhoz, hogy a régi épülete-
inket megóvhassuk, szükségszerű volt 
egy alapítvány létrehozása, mely által 
jelentős pályázati pénzekhez jutha-
tunk, ezen összegeket állagmegóvásra, 
és reményeink szerint a későbbiekben 
restaurálásra is fordíthatjuk. Márci-
us 28-án a templomban volt egy jóté-
konysági koncert és műsor, melynek 
bevétele már az alapítvány számláját 
gyarapította.

Rendbe raktuk a Barátság szobor 
környékét is, melynek értelmezése: 
„Nemzetiségek barátsága„, ez késztetett 
arra, hogy méltó környezetet alakítsunk 
ki körülötte. Annál is inkább, mivel 
manapság néhányan újra azon mester-

kednek, hogy a viszály és békétlenség 
uralkodjon a nemzetiségek között. Ne 
hagyjuk becsapni és megtéveszteni 
magunkat. Az elmúlt évek jól példáz-
zák, hogy összefogásra képes a falu 
lakossága, és tud maradandót alkotni 
nemzetiségi hovatartozás nélkül is. Úgy 
gondolom, hogy az identitástudat nem 
egyenlő a felsőbbrendűséggel, még ak-
kor sem, ha ezt némelyek így gondol-
ják. Négy évvel ezelőtt azt írtam, hogy 
mindenki polgármestere kívánok lenni. 
Az akkori jelöltek közül és 1990 óta 
először én szólítottam meg mindenkit 
az anyanyelvén is. Nem jópofaságból, 
nem haszonlesésből, hanem tiszteletből. 
És ezt a tiszteletet úgy gondolom, hogy 
mindenkinek megadtam az elmúlt négy 
évben, és ez után is megadom függetle-
nül attól, hogy ki melyik nemzetiséghez 
tartozik! 

Több nemzetiségű település ré-
vén igyekszem testvér-települési kap-
csolatokat kiépíteni. Ennek eredmé-
nye, hogy április 29-én Zomborban 
négyoldalú megállapodást írtunk alá 
Bácsszentgyörgy-Rasztina-Gakovo-
Gara vonatkozásában, annak érdekében, 
hogy településeink minél jobb esély-

lyel indulhassanak a különböző pályá-
zatokon. A kultúra, a sport és idővel a 
gazdaság területén is együttműködjünk 
falvaink felvirágoztatásában. Természe-
tesen továbbra is ápoljuk a kapcsolatot 
Regőcével is, és június 12-13-án mind-
három szerbiai település delegációját 
vendégül láttuk.

A bunyevácok régi vágyát teljesítette 
a képviselő-testület azzal, hogy a nap-
köziben található nagytermet rendelke-
zésükre bocsátotta iroda gyanánt. Az 
évek óta használaton kívüli helységet 
kifestve, rendbe téve adtuk át a Horvát 
Kisebbségi Önkormányzatnak. Mivel 
elég nagy, ezért ötletesen az egyik felét 
irodának rendezték be, a másik felét pe-
dig bunyevác szobának, régi bútorokkal, 
ruhákkal, használati eszközökkel. Bár a 
hivatalos átadásra a képviselő testület 
nem kapott meghívást, azért örülünk, 
hogy sok év után a Horvát Kisebbségi 
Önkormányzatnak is tudtunk irodát biz-
tosítani.

Örömmel jelenthetem be, hogy az 
energetikai pályázaton nyert az ön-
kormányzat 4.850.850 Ft támogatást,a 
községháza nyílászáróinak cseréjé-
re és utólagos hőszigetelésére. Noha 
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ennek a pályázatnak a támogatási 
intenzitása csak 50%, ami azt jelen-
ti, hogy ugyanennyit kell hozzáten-
nünk, ennek ellenére mégis megéri, 
mert a fejlesztés éves szinten 892.262 
Ft megtakarítást eredményez a 2009. 
májusi gázárral számolva, ami azóta 
még magasabb. Tehát öt év és négy 
hónap alatt visszajön az önrész ösz-
szege. A megtakarítás mellett pedig 
a másik tervünk is teljesül, hogy a 
községházát méltó köntösbe bujtas-
suk. Régóta szerettük volna már ezt 
megtenni, mert méltatlan volt, ahogy 
kinézett, de anyagi lehetőségeink nem 
tették lehetővé. Gyakorlatilag évtize-
dek óta csak festést kapott, de egyéb 
karbantartás nem volt. Az ablakok, aj-
tók korhadtak, rosszul záródtak, ezért 
fűtési szezonban óriási volt az épület 
hővesztesége. Ezért lehet ilyen jelen-
tős a megtakarítás a felújítás előtti és 
az azt követő időszak között.

Június 3-án megalakult Nagyba-
racskán a Vízi Közmű Társulat. Ez 
azt jelenti, hogy mindhárom települé-
sen elértük a 75% feletti csatlakozá-
si arányt, így zöld utat kaptunk arra, 
hogy a második fordulóra is beadhat-
juk a szennyvíz pályázatunkat. Ha po-
zitív elbírálásban részesülünk, akkor 
egy év múlva megkezdődhet a beruhá-
zás, ami ugyan sok kellemetlenséggel 
fog járni, de megéri. Hiszen a jelen-
legi szélsőséges időjárási viszonyok 
között gyorsan telnek az emésztőak-
nák és bizony sok esetben az esővizet 
vagyunk kénytelenek elvitetni, nem a 
szennyvizet.

Néhányszor már kértem, de most újra 
kérek mindenkit, hogy legalább a saját 
bejárójában takarítsa ki az átereszt. Az 
önkormányzat kitakarítja – külső segít-
séget is igénybe véve – az utak alatti 
átereszeket és az árkokat, de mindenho-
va nem jutnak el a munkásaink. Persze 
segítünk, ahol tudunk, de ne az önkor-
mányzatra várjanak mindenben. Remél-
jük, hogy nem lesznek már ilyen nagy 
esőzések, de ha mégis, akkor arra most 
kell felkészülni, és nem akkor, amikor 
már baj van.

A nyár hátralévő részére kívánok 
mindenkinek hasznos pihenést, felüdü-
lést, sok napsütést, és jó egészséget!

Faa Béla
polgármester

  ÖNKORMÁNYZATI BETE-
KINTŐ  A  KÉPVISELŐ-TES-
TÜLETI  MUNKÁBA

Az április 26-i testületi ülésen az 
alábbi témákkal foglalkozott a tisztelt 
képviselő-testület:

A képviselő-testület módosította az 
Önkormányzat 2009. évi költségvetésé-
ről szóló 3/2009. (III. 12.) Kt. rendele-
tét, megvitatásra került az önkormány-
zat 2009. évi gazdálkodásának végre-
hajtásáról szóló beszámoló. Az önkor-
mányzat gazdálkodásánál szerencsére 
plusz irányban lehet néhány eltérést 
látni az előző évekhez képest. Az egyik 
a körjegyzőség, ami a 2008. évben 
48.430.000,-Ft-tal működött, és ehhez 
képest 2009. évben 40.440.000,-Ft volt 
a tényleges működési költség. A másik 
jelentős megtakarítása az önkormány-
zatnak az ÁMK-általános iskolánál 
van, 2008. évben 80.000.000,-Ft volt az 
éves működési költség, ami 2009. évre 
73.000.000,-Ft-ra csökkent.

Az óvodánál van egy kis elcsúszás, az 
eredeti előirányzat durván 26 millió fo-
rint volt, amit teljesített, az 27.955.000,-
Ft lett. De nem elfelejtendő, hogy az 
óvodát érintően is tett a képviselő-testü-
let bizonyos lépéseket, illetve az iskola 
és óvoda összevonása valószínűleg do-
logi kiadások tekintetében majd megta-
karítást fog hozni.

A konyhánál nagyon szépen lát-
szik, hogy 2008-ban 16.903.000,-Ft-tal 
működött a konyha, a teljesítési szám 
11.343.000,-Ft lett 2009-ben, ami ere-
detileg 15.635.000,-Ft-ra lett betervez-
ve. Tehát gyakorlatilag a 2009-es évben 
látszik tisztán az a megtakarítás, amit 
a konyhával kapcsolatosan – az éssze-
rűsítéseknek köszönhetően – sikerült 
megtakarítani. 

Az ÁMK összesített működésében 
is szépen visszatükröződik a megta-
karítás, 2008. évben 128.924.000,-Ft-
tal működött, a 2009. évben pedig 
118.102.000,-Ft-tal működött az ÁMK. 
Reméljük, hogy a következő testület is 
ezt a tendenciát folytatja majd.

Döntött a testület arról, hogy a Bács-
Kiskun Megyei Önkormányzat által meg-
hirdetett pályázaton Bácsszentgyörgy 
Község Önkormányzatával közösen 
támogatást igényel a 2010. évi Idősek 
Napja megrendezéséhez. Ezen a napon 

zárt ülést is tartott a testület, ahol szoci-
ális kérelmekről döntöttek. A következő 
ülés május 13-án volt, az ülésen Gara 
Község Önkormányzatának a 2009. évi 
költségvetéséről szóló 3/2009. (III. 12.) 
Kt. rendelete került módosításra, majd 
megalkotásra került Gara Község Ön-
kormányzatának a 8/2010.(V. 13.) Kt. 
számú rendelete az önkormányzat 2009. 
évi gazdálkodásának zárszámadásáról. 
Ez a rendelet auditálásra került, ami azt 
jelenti, hogy a könyvvizsgáló cég hite-
les és valós adatok tükrében javasolta a 
képviselőknek a rendelet elfogadását. 
A településfejlesztési bizottság elnöke 
Nádai Norbert beszámolt a 2010. évre 
előirányzott településfejlesztési mun-
kákról, illetve a hátralévő feladatokról. 
Az elnök beszámolóját a képviselő-tes-
tület elfogadta. Döntött a testület a Köz-
ségháza Épületenergetikai fejlesztéséről 
szóló támogatási szerződés aláírásáról, 
valamint az ajánlatkérési eljárást is 
megindította. A képviselő-testület a pá-
lyázati támogatást elfogadva úgy hatá-
rozott, hogy a kivitelezők kiválasztására 
meghívásos pályázati eljárást folytat le, 
és felhívást tesz közzé a munkálatok el-
végzésére. A képviselő-testület június 
10-én rendkívüli ülést tartott, ahol kivá-
lasztásra került a kivitelező; Kubatovics 
Mátyás kőműves vállalkozó, aki a Köz-
ségháza felújítását (épületenergetikai 
fejlesztést) végzi el. A június 17-i kép-
viselő-testületi ülésen határozott a tes-
tület arról, hogy Megyei pályázat kerül 
benyújtásra a Felső-Bácskai Kispályás 
Foci Bajnokság támogatására. A testü-
let döntött a 3+2 együttes meghívásáról, 
akik a falunapi rendezvényen zenésmű-
sor program keretében szórakoztatták 
az ott megjelent tisztelt vendégeket. 
Örömmel számolok be a lakosság felé, 
hogy a képviselő-testület határozott a 
településőrök alkalmazásáról. Pályázat 
került benyújtásra a településőrök fog-
lalkoztatására az Igazságügyi és Ren-
dészeti Minisztériumhoz, alkalmazásuk 
reményeink szerint még a nyár folyamán 
bekövetkezhet. Tájékoztatom a Tisz-
telt garai lakosokat, hogy Gara Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 
rendeletei és az ülések jegyzőkönyvei 
megtekinthetőek a www.gara.hu önkor-
mányzati weboldalon. Minden Kedves 
Olvasónak kellemes időtöltést és üde 
nyári kikapcsolódást kívánok.

Striegl Jánosné körjegyző
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A  NÉMET  KISEBBSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT  HÍREI

Vendégségben Garán
2010. március 10-én a bajai Magyar-

országi Németek Általános Művelődési 
Központja Gimnáziumának 10/A osztá-
lyos tanulói látogatóban voltak Garán. 
A látogatás célja a garai svábok életé-
nek megismerése volt napjainkban és a 
múltban. A „Dorfprojekt” (Faluprojekt) 
keretében összesen 26 diák és 2 tanár 
gyűjtötte össze az ismereteket, adatokat 
a garai lakosoktól. Csoportos látogatá-
son vettünk részt a garai falumúzeum-
ban, ahol Pál Józsi bácsi bemutatta ne-
künk az összegyűjtött emléktárgyakat, 
elmondása alapján megismerkedhet-
tünk a sváb emberek mindennapi életé-
vel, szokásaival, kultúrájával és népvi-
seletével. Ezután a 26 fős csapat 4-5 fős 
csoportokra oszlott fel és külön-külön 
gyűjtöttük az anyagot.

Az első csoport a polgármesteri hi-
vatalban Faa Béla polgármester úrtól 
kapott részletes tájékoztatást Gara né-
pességéről, a különböző nemzetiségek 
rendezvényeiről, szokásairól és hagyo-
mányairól. 

A második csoport a garai általános 
iskolában Solt Csilla igazgatónőtől 
gyűjtött össze adatokat a jelenlegi és 
múltbeli német oktatásról.

A harmadik csoport a német kisebb-
ségi önkormányzat vezetőjénél és egy 
képviselőjénél, név szerint Wolfárd 
Istvánnénál és Keller Józsefnél volt 
vendégségben. Gercsi néni és Szepi 
bácsi készségesen válaszoltak a diákok 
kérdéseire és meséltek a német kisebb-
ség munkájáról, feladatairól és fontos-
ságáról.

A negyedik csoport Schmidt Marci 
bácsit látogatta meg, ahol saját házát 
mutatta be, amely 1909-ben épült – je-
lenleg 101 éves – szinte minden eredeti 
állapotában van, csak a szükséges tata-
rozásokat végezte el rajta a ház jelenlegi 
tulajdonosa. Fontos megjegyezni, hogy 
ez a ház 101 éve a Schmidt család tulaj-
donában áll.

Az ötödik csoport, melynek én is tag-
ja voltam, Feldesz Ádámnét, a tündéri 

Kádi nénit látogatta meg. Őszinte cso-
dálattal, szinte szájtátva hallgattuk Kádi 
néni életéről szóló elbeszéléseit. Azt a 
temperamentumos, vidám és szorgal-
mas életvitelt, ahogy ő gondolkodik, 
sok fi atal megirigyelhetné. Idős asszony 
létére sürög-forog, állandóan dolgozik, 
egy tip-top, takaros udvar és ház tulaj-
donosa. Imád sztorizni, nagyon jókat 
nevettünk a történetein.

A garai látogatást a temetőben fejez-
tük be, itt ismét az egész osztály jelen 
volt. Közösen megnéztük a sírkertet, 
amely a temető legrégebbi parcellájá-
ban található. A kitelepítés 60. évfordu-
lója alkalmából a német kisebbségi ön-
kormányzat kezdeményezésére készült 
el ez a sírkert. A munkálatokban nemze-
tiségtől függetlenül a garai lakosok egy 
része önzetlenül, társadalmi munkában 
vett részt és hozta rendbe temetőnk e 
méltánytalanul elhanyagolt részét.

Büszkén mondhatom, hogy igazán 
eredményes munkát végeztünk Garán, 
élményekkel és ismeretekkel gazdagod-
va tértünk vissza iskolánkba.

Ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani magam és osztálytársaim nevében 
mindenkinek, aki fogadott bennünket. 
Köszönjük a szívélyes fogadtatást!

Komjáti Ágnes

A Német Kisebbségi Önkormányzat 
kulturális eseményei

2010. április 23-án Budapesten jár-
tunk a Nemzetiségeink  múltja és jelene 
című fotókiállítás megnyitóján. Ezt a 
kiállítást a Magyar Művelődési Intézet 
és Képzőművészeti Lektorátus rendezte 
az általuk kiírt pályázatra beküldött ké-

pekből. A felhívásra beérkezett mintegy 
700 fotó közül a zsűri 154-et választott 
ki, melyek a Magyar Művelődési Intézet 
– Hagyományok Háza (Budai Vigadó) 
kerültek kiállításra. A felvételek a Ma-
gyarországon élő 13 nemzetiség ünne-
peit, mindennapjait és épített emlékeit 
mutatják be. A pályázatot 2009-ben har-
madik alkalommal írták ki. Ezúttal több 
garai vonatkozású kép került a kivá-
lasztottak közé. Heffner Hedvig bekül-
dött fotói közül három került a kiállítás 
anyagába. Gaugesz József kiválasztott 
képei között is két garai vonatkozású 
felvétel szerepel. A kiállításra került ké-
pek megjelentek fotóalbum formájában 
is, mely a Községi Könyvtárban lesz 
megtekinthető.

Május 23-án Vaskúton voltunk, az 
évente megrendezésre kerülő kultúrmű-
soron. A program koszorúzással kezdő-
dött a Kraul Antal emléktáblánál. Ezt 
színes műsor követte. Az óvodások és 
iskolások fellépése után régi népdalokat 
énekelt a nyugdíjas klub kórusa, majd 
a hagyományőrző tánccsoport előadá-
sa következett. A fúvós zenekar vidám 
dallamokkal szórakoztatta a közönsé-
get. Márton Boglárka garai tájszólásban 
adott elő egy tréfás történetet, mellyel 
első helyezést ért el az országos verse-
nyen. Az idei évben a tánccsoport veze-
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tője, Krix Rita kapta a megtisztelő ki-
tüntetést nemzetiségi tevékenységéért. 

Német Kisebbségi Önkormányzat

A  HORVÁT  KISEBBSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT  HÍREI

Események, tervek…
A Horvát Kisebbségi Önkormányzat 

az évi tervének megfelelően szervezi 
munkáját.

Befejeződött az irodánk felújítása, 
bebútorozása. Mivel elég nagy, így si-
került az egyik részét régi Bunyevác 
szobává alakítanunk, ahol emlékezünk 
a régi szép időkre, a másik részét pe-
dig modern irodaként hasznosítjuk. 
Köszönet az Önkormányzatnak, hogy 
végre helyiséghez juttatott bennünket. 
Az átalakítás nem volt olcsó, több mint 
300.000,-Ft-ba került, ami az állami tá-

mogatásunk majdnem a fele, így jó kö-
rülmények között dolgozhatunk.

Támogattuk iskolás tanulóink Hor-
vát országi Vlasityiben nyelvi táborban 
való részvételét, a középiskolásoknak 
szerény ösztöndíjat adtunk.

Július 4-én a „Bácska„ tamburazene-
kar szépen szerepelt a II. Nemzetközi 
Tamburafesztiválon, Kalocsán. A közön-
ség nagy tapssal fogadta produkciójukat. 
A rangos mezőnyben Eszéki (horvát), 
Velika (horvát), Matija Gubec Tavankut 
(szerb), Kolo slavuj Bécs (osztrák) és há-
rom hazai együttes szerepelt.

Az elkövetkező időkben két vallá-
si jellegű rendezvény és egy évforduló 
megrendezése lesz a feladat.

Augusztus 7-én a hercegszántói Má-
ria szobornál lesz ünnepi szentmise a 
magyarországi horvátok, szerbiai hor-
vátok és horvátországi hívek részvéte-
lével, amely agapéval zárul.

Augusztus 21-én ünnepeljük a 
„Bácska” tamburazenekar 20. évfordu-
lóját, melyet szeretnénk ünnepélyessé 
tenni, hiszen kevés település mondhatja 
el, hogy saját nevelésű tamburásokkal 
rendelkezik.

Augusztus 22-én Kalocsán Ivan 
Antunovity emlékünnepély lesz, ahol 
szokás szerint megemlékezünk püs-
pökünkről, akinek a Bunyevácság so-
kat köszönhet. Talán nem túlzás ha azt 
mondjuk, fennmaradását köszönheti 
ezeken a területeken.

Az ősz folyamán a kultúrcsopor-
tunk Undon szerepel (Győr-Sopron 
megye), majd mi is vendégül látjuk az 
undiakat.

Szerepel a tervekben egy zarándoklat 
a Vajdaságba Bunarityra, valamint rész-
vétel az Országos Horvát napon.

Minden tervünk kivitelezésében szá-
mítunk az aktivisták segítségére, nélkü-
lük céljainkat nem tudnánk elérni. 

Ezúton is köszönet minden jóakaratú 
segítségért!

Krékity István
elnök 
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2009-2010-es tanév 
versenyeinek eredményei

ALSÓ TAGOZAT
2009. november 18-án rendeztük 

meg a Művelődési Házban az alsó tago-
zatosok mesemondó versenyét. Magyar 
népmesékkel 21 tanuló készült a mese-
mondó délutánra.
Helyezettek:
2. osztály
I. Bögehold Tamara
II. Benedek Viktória
III. Faa Nándor
IV. Lenner Klaudia 

(Felkészítő: Szűcs Jánosné)
3. osztály
I.  Szűcs Zsófi a
II. Mojzes Rebeke
III.  Csontos Máté

Felkészítő: Királyné Antal Gab-
riella

4. osztály
I. Kubatov Alexandra
II. Lovász Fanni
III. Gasparics Nikolett

Felkészítő: Kubatovics Mátyásné
2009. novemberében a bajai Gyermek-

könyvtár mesemondó versenyén Bögehold 
Tamara (2. o.) és Kubatov Alexandra (4.o.) 
tanulók képviselték iskolánkat.

2010. február hónapban matematika 
versenyt hirdettünk a 3. és 4. osztályosok 
számára. 14 tanuló mérte össze tudását.
Helyezettek:
3. osztály
I. Csontos Máté
II. Mojzes Rebeka
III. Sikari Réka

Felkészítő: Királyné Antal Gab-
riella

4. osztály
I. Petrovácz Ramon
II. Sajtos Zsolt
III. Lovász Fanni

Felkészítő: Kubatovics Mátyásné

2010. március 2-án a Német Kisebb-
ségi Önkormányzat szervezésében és 
anyagi támogatásával német nyelvi vers- 
és prózamondó versenyt tartottunk. 31 
tanuló 5 kategóriában versenyzett.

Helyezettek:
1.-2. osztály
I. Pekli Betti
II. Lenner Klaudia
III. Cobor Szófi a

Felkészítő: Krix Rita
3.-4. osztály
I. Koller Martin
II. Lovász Fanni
III. Kubatov Alexandra

Felkészítő: Wéber Jánosné
1.-4. osztály nyelvjárás
Faa Nándor
Nádai Ramóna
Putterer Stefán (Felkészítő: Krix Rita)

2010. március 4-én Baján a megyei 
német nyelvi versenyen a kategória 
győztesek Pekli Bettina, Koller Mar-
tin, valamint a nyelvjárás kategória 
szereplői Faa Nándor, Nádai Ramóna, 
Putterer Stefán vettek részt. Faa Nán-
dor 2. o. tanuló I. helyezést ért el a 
megyei versenyen, ezért május 14-én 
az országos versenyen Budapesten is 
szerepelt.

2010. március 11-én tartottuk meg a 
Művelődési Házban a versmondó ver-
senyt. 38 tanuló készült gyermekverssel.
Helyezettek:
1. osztály
I. Petres Zulejka
II. Nádai Ramóna
III. Barta Evelin

Felkészítő: Miskóné Müller 
Magdolna

2. osztály
I. Cobor Szófi a
II. Bögehold Tamara
II: Szabó Balázs

Felkészítő: Szücs Jánosné
3. osztály
I. Orsós Annamária
II.  Juhász Klaudia
III. Szűcs Zsófi a

Felkészítő: Királyné Antal 
Gabriella

4. osztály
I. Kubatov Alexandra
II. Petrovácz Ramon
III. Sajtos Zsolt

Felkészítő: Kubatovics 
Mátyásné

2010. márciusában került sor Baján 
a Szűts József városi-területi versmon-
dó versenyre. Iskolánkat a helyi vers-
mondó győztesei Cobor Szófi a (2. o.) 
és Kubatov Alexandra (4. o.) tanulók 
képviselték

Megyei, városi-területi versenyek:
2009. október 3-án Baján, az Ifjúsági 

Ház „Meseversenyt” rendezett alsó ta-
gozatosok részére.
A csapatban dolgozó tanulók: Kubatov 
Alexandra, Roboz Letícia (4. o.), Szűcs 
Zsófi a (3. o.) 
Felkészítők: Királyné Antal Gabriella, 
Kubatovics Mátyásné

2010. február 26-án rendezték meg 
Baján a Zrínyi Ilona megyei matemati-
kai versenyt.
Csontos Máté, Mojzes Rebeka (3. o.), 
Petrovácz Ramon, Bozsó István (4.o.) 
tanulók versenyeztek. Felkészítők: 
Királyné Antal Gabriella, Kubatovics 
Mátyásné

2010. márciusában tartották meg a 
Szeghő Lászlóné Iskolahét versenyeit 
Baján.
Csevegés verseny: Bögehold Tamara, 
Faa Nándor (2. o.) Felkészítő: Szücs 
Jánosné
Meseverseny: Kubatov Alexandra, Lo-
vász Fanni, Roboz Letícia (4. o.) Felké-
szítő: Kubatovics Mátyásné
Matematika verseny: Csontos Máté, 
Mojzes Rebeka (3. o.) Felkészítő: Ki-
rályné Antal Gabriella
Petrovácz Ramon, Sajtos Zsolt (4.o.) 
Felkészítő: Kubatovics Mátyásné
Német nyelvi verseny: Nádai Ramó-
na (1. o.), Faa Nándor (2.o) Felkészítő: 
Krix Rita
Csontos Máté (3.o.), Petrovácz Ramon 
(4.o.) Felkészítő: Wéber Jánosné

2010. április 27-én Vaskúton ren-
dezték meg a Simonyi Zsigmond 
helyesírási versenyt, amelyen Fulcz 
Kitti 4. osztályos tanuló I. helye-
zett lett az alsó tagozatosok kategó-
riájában.

ÁMK-HÍREK
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2009-2010-ES TANÉV VERSENYEREDMÉNYEI - FELSŐ TAGOZAT
VERSENY EREDMÉNYEINK

2009-2010.
FELSŐ TAGOZATOS NEVELŐK

RÉSZVEVŐK FELKÉSZÍTŐ TANÁROK
Területi német szavalóverseny 6.o. GAÁL ANTAL Krix Rita
Szeghő Lászlóné Hét horvát nyelvi verseny 6.o. JAKAB EVELIN I.hely Faragóné Zegnál Szmilyana
Szeghő Lászlóné Hét matematika verseny
6.o. GAÁL ANTAL Péterné Németh Tünde
6.o. CSÉMI KITTI 
Megyei német vers- és prózamondó verseny 7.o. MOLNÁR BERNADETT Wéber Jánosné
Zrínyi Ilona Matematika verseny
6.o. ANTAL MÁTÉ Péterné Németh Tünde

GAÁL ANTAL
MOJZES MÁRK
NAGY ERIK
RAFFAI VIRÁG

7.o. MOLNÁR BERNADETT
TAKÁCS GRÉTA

8.o. CSÉMI KITTI
Német nemzetiségi népdalverseny 7.o. ÖRDÖG SZIMONETTA Sereginé Orosz Barbara
Területi mesemondó verseny 6.o. TAKÁCS DOMINIK Nemes Mária
Területi Kazinczy-verseny 7.o. ÖRDÖG SZIMONETTA Nemes Mária
Német Szavalóverseny 
6.o. GAÁL ANTAL Krix Rita
7.o. MOLNÁR BERNADETT Wéber Jánosné
Házi mesemondó verseny  
5.o. GRÁNÁSI ANITA Nemes Mária

ISPÁNOVICS ISTVÁN
6.o. TAKÁCS DOMINIK

RÁPITY RITA
MEZEI PATRÍCIA
BACSI VERONIKA

Házi Kazinczy-verseny
5.o. JAKAB ZOLTÁN Nemes Mária

KOVÁCS REBEKA
BALOGH EDINA
ISPÁNOVICS ISTVÁN

Házi versmondó verseny
5.o. BALOGH EDINA Nemes Mária

GRÁNÁSI ANITA
ISPÁNOVICS ISTVÁN
NYÁRI SZAMANTA
KOVÁCS REBEKA

6.o. BACSI VERONIKA
JAKAB CSABA
JAKAB EVELIN
RÁPITY RITA

7.o. ÖRDÖG SZIMONETTA Solt Csilla
TAKÁCS GRÉTA
MOLNÁR BERNADETT
FAZEKAS KAROLINA

8.o. CSÉMI KITTI
Német szavalóverseny -házi forduló
5.o. ISPÁNOVICS ISTVÁN Krix Rita

BALOGH EDINA
GRÁNÁSI ANITA

6.o. NAGY ERIK
GAÁL ANTAL
BACSI VERONIKA
TAKÁCS DOMINIK

Szarvas Gábor helyesírási verseny
6.o. RAFFAI VIRÁG Nemes Mária
7.o. ÖRDÖGH SZIMONETTA Solt Csilla
Szűts József szavalóverseny 7.o. ÖRDÖGH SZIMONETTA Solt Csilla
Helyi német vers- és prózamondó verseny
7.o. MOLNÁR BERNADETT Wéber Jánosné

TAKÁCS GRÉTA
8.o. BACSI KAROLINA

CSÉMI KITTI
HORVÁTH ZSÁKLIN
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Az előző Garai Híradó megjelenése 
óta kezdetét vette a lóversenyek soro-
zata. Elsőként a Nemzeti Vágta bajai 
előfutama került megrendezésre 2010. 
ápr. 24-én. A versenyen a fogathajtás 
kategóriában Varga János képviselte 
községünket. Show-hajtásban Pekanov 
Tamás indult Gara színeiben Varga Já-
nos fogatával. János és Garáról indult 
híres boxolónk is első helyen végzett. A 
vágtázók mezőnyében nem képviseltet-
te magát községünk. A Nemzeti Vágta 
nagycenki előfutamán Imre Gábor állt 
rajthoz garai színekben.

Ezúton is köszönjük, hogy falunk hí-
rét ilyen messzire vitte! 

A Bácska Kupa első fordulóját Bács-
almáson a bácsalmási vágtával együtt 
rendezték meg. Garai színekben Varga 
János 1. helyezést ért el.

A Bácska Kupa második fordulójára 
Érsekcsanádon került sor május 30-án. 
Csende Sándor és Varga János neveztek 
Garáról a versenyen. A délutáni fordu-
lóban a csapat Varga Dalmával egészült 
ki. János a délutáni fordulót az 1. helyen 
zárta.

Június 13-án került megrendezésre a 
Bácska Kupa harmadik fordulója Garán. 
A verseny legnagyobb kockázatát az 
időjárás jelentette. Szerencsénk volt.

A délelőtti futamra (B.K.) 28 fogat 
nevezett. A garaiak közül: Csende Sán-
dor, Takács Ferenc, Varga János. János 
a 3. lett. 12 órára szerencsésen befeje-
ződött a futam. A déli szünetben időuta-
zásra hívtuk az érdeklődőket. A pályát 
csikósok vették birtokba. Hortobágyi 
csikósok vágtattak be ostoraikat csattog-
tatva. Népes nézősereg előtt mutatták be 
tudományukat; lovat ültettek, fektettek, 

zsonglőrködtek az ostorjukkal, még asz-
szonyverést is láthattunk. A csikósokat 
a puszta ötös követte. A Ludwig Koch 
osztrák festő által megálmodott, a ma-
gyar virtust jelképező pusztai „jelenség” 
megelevenedett a garai lovaspályán! 
Túlzás nélkül mondhatjuk; ilyen itt még 
nem volt!

A délutáni futam fél kettőkor 35 indu-
lóval vette kezdetét. A négy garai indu-
ló: Csende Sándor, Takács Ferenc, Var-
ga Dalma, Varga János. Közülük Dalma 
ért el helyezést, 4. lett. A kettesek után 
a négyesek következtek. A nyolc induló 
között Varga János diadalmaskodott. Az 
eredményhirdetés előtt csikósaink meg-

ismételték a déli műsort, hogy azok is 
láthassák, akik délben elmulasztották. 
Az ünnepélyes eredményhirdetés után 
a fogatok karusszelt mutattak be, majd 

LOVASÉLET
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fergeteges vágtával köszöntek el a kö-
zönségtől. Ekkor már közeledett a 7 óra, 
a nagysátor színpadán már behangolt a 
3+2 együttes, hogy 19 órától éjfélig 
szórakoztassa a közönséget. Napközben 
volt körhinta, állatkiállítás, tánc-show, 
vásári forgatag. Kapocs Laciék díjlovas 
bemutatót tartottak; lehetett kocsikázni, 
enni, inni.

Ahhoz, hogy a rendezvény ilyen 
színvonalon, rendben lezajlott, nagyon 
sok támogató és önzetlen segítő munká-
jára, pénzére volt szükség. Garán most 
ötödször fogott össze az Önkormányzat 
és a lakosság, hogy megmutassa mi is 
tudunk ilyet. Nem lehet elégszer el-
mondani, de most még egyszer mégis 
megteszem: KÖSZÖNJÜK MINDEN-
KINEK!!!!!!

A Bácska Kupa negyedik fordulóját jú-
lius 4-én rendezték Baján. Garát Csende 
Sándor, Varga Dalma és Varga János kép-
viselte. Ez a nap igazi diadallal zárult.

Varga János 1. helyezést ért el a 
Bácska Kupa bajai fordulójában és a 
négyesek között is. Az egyesek verse-
nyében 3. helyezést ért el, a délutáni 
fordulóban pedig 2. lett. Varga Dalma 5. 
helyen zárta a versenyt a Bácska kupa 
bajai fordulójában.

A következő híradóban folytatjuk a 
beszámolót.     N.N.

Június 28-tól július 2-ig tartott idén a 
IV. Tánctábor a Garai Székelykör Egye-
sület és a kultúrház közös szervezésé-
ben. Sereginé Orosz Barbara és Királyné 
Antal Gabriella általános iskolás gye-
rektánccsoportja délelőtt vehetett részt 
az ingyenes néptánc oktatásban, míg 
délután kézműves foglalkozás, dávodi 
fürdőzés várt a gyerekekre. Délután a 
nagyobbak tanultak új lépéseket Kosnás 
Árpád néptáncoktatótól. Esténként kö-
zös főzés, sütés, táncolás gazdagította a 
programot. Mindkét korcsoportnál új ér-
deklődők is feltűntek a tábor ideje alatt, 
reméljük ők is a csoportok aktív tagjaivá 
válnak. A tábort pénteken este műsor zár-
ta, amelyen az új és a régi koreográfi ákat 
láthatta a szépszámú közönség. Köszö-

net a Garai Székelykör Egyesületnek, a 
Garai Önkormányzatnak és a szülőknek, 
hogy idén is biztosították számunkra e 
néphagyományokat megőrizni, tovább-
vinni hivatott rendezvény megvalósítá-
sát, támogatását. 

Antal Zsolt

„Az elveszett drahma”
„Vagy ha egy asz-

szonynak tíz drahmája 
van, és elveszít egy 
drahmát, vajon nem 
gyújt-e lámpást, nem 
söpri-e ki a házát, és 
nem keresi-e gondo-

san, míg meg nem találja? És ha megta-
lálta, összehívja barátnőit és szomszéd-
asszonyait, és így szól: Örüljetek velem, 
mert megtaláltam a drahmát, amelyet 
elvesztettem. Mondom nektek, így fog-
nak örülni az Isten angyalai egyetlen 
megtérő bűnösnek.”

Lukács evangéliuma 15, 8-10
Kerestünk e már valamit, vagy vala-

kit, aki számunkra nagyon fontos volt?
– Egy tárgyat, például egy gyűrűt, amit 

valakitől kaptunk, ami az összetarto-
zásunk jelképe.

– Egy embert, aki régen a barátunk 
volt, de már régóta nem tudunk róla 
semmit. Vagy háborúban eltűnt sze-
retteinket.
Amikor elveszítünk számunkra érté-

kes embereket, tárgyakat és tudatosodik 
bennünk hiányuk akkor döbbenet, szo-
morúság, fájdalom vesz rajtunk erőt, 
majd erőnket megfeszítve keresésükre 
indulunk. Mindent átkutatunk, mindent 
megnézünk, minden követ megmozga-
tunk.

A példázatbeli asszony is így tesz. 
Egy elveszett drahmát keres. Nem nagy 
valami,- gondolhatnánk - csak egy 
drahma. Ha azonban tudjuk, hogy egy 
munkás egy napi munkabére volt egy 
drahma, akkor már egy kicsit komo-
lyabb a dolog. De ha még azt is tudjuk, 
hogy az asszony a menyasszonyi ken-
dőjéről elveszett drahmát keresi, akkor 

talán érezzük, hogy mennyire drámai a 
helyzet. A tíz drahma, amit a menyasz-
szonyi kendőre varrtak a mi jegygyű-
rűnknek megfelelő jelkép volt. Vagyis a 
házasság felbonthatatlanságát, egységét 
jelképezte. Valami visszafordíthatat-
lan történik, ha nem kerül elő az elve-
szett egy. Amikor az asszony mindent 
megtesz, hogy megkeresse, azért teszi, 
mert úgy érzi, hogy az életéből veszett 
el valami. Egy drahma, ami kifejezte a 
teljességet, a szentséget. Kifejezte a há-
zastársi hűséget, szövetséget, a család 
összetartozását. Mindazt, amitől egy 
élet élhető egy asszony számára. Magá-
ból veszített el valamit. Talán egy kicsit 
önmaga is elveszett ezzel a fejdísszel. 
Egy asszony számára a házastársi kap-
csolat a család biztosította az életet, a 
jövőt abban a korban.

Amikor számunkra fontosat veszí-
tünk el, úgy érezzük az életünk egy ré-
sze veszett el, mert kifejezett belőlünk 
valamit, jelezte kik vagyunk.
„Filléres emlékeim, oly drágák nekem
Ők tudják mennyit ér az életem.” –hall-
juk egy dalban.

S ha a fi lléres emlékek is tanúskod-
nak rólunk, akkor mennyivel inkább a 
karikagyűrűnk, a megörökölt tárgyaink, 
a hozzátartozóink, barátaink. Nekiál-
lunk és keressük az elveszettet, ahogy 
az asszony is, aki lámpást gyújt és kis-
epri a házat.

Jézus azért mondja el a példázatot, 
mert azt üzeni nekünk, hogy Ő is így 
keres bennünket. Az Úr az elveszett 
után megy, megkeresi az elgurultat. Az 
Övéit keresi. Az Ószövetségben Izrael 
keresi az Urat. Az Újszövetségben Isten 
keresi meg az elveszettet Jézus Krisztus 
által. Isten kára minden elveszett gyer-
meke! Istennek hiányoznak azok a már 
leírt bűnösök, akik önmagukban tehetet-
lenek, mint egy elgurult drahma. Jézus 
azért jött, hogy megkeresse és megtart-
sa az elveszettet. Jézus azt keresi meg, 
és azt találja meg, akik önmagukban 
értéktelenek, de miután megtalálta őket 
a legértékesebbekké váltak. Valóban 
elközelített az Isten országa ott, ahol 
a megtért bűnösök, paráznák, vámsze-
dők, irigyek, kételkedők, hűtlenek, gyá-
vák, megalkuvók, árulók jelen vannak, 
és Istent dicsérik.

Amikor úgy érezzük, elvesztünk, el-
veszítettük életünk értelmét, lényegét, 
amiért érdemes élni. Amikor úgy érez-

IV. 
TÁNCTÁBOR

AZ 
ELVESZETT 

DRAHMA
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zük, elveszítettük a becsületünket. Ami-
kor úgy érezzük, értéktelenek vagyunk. 
Amikor úgy érezzük, hogy önmagunk 
ereje kevés, sőt egyáltalán nincs lehe-
tőség a visszatalálásra, mert a magunk 
erejéből tehetetlen pénzdarabhoz va-
gyunk hasonlóak.

Akkor jusson eszünkbe: Jézusnak fáj, 
ami elveszettségünk, hiányzunk neki. 
Ő keres bennünket és meg akar találni 
bennünket. Az elveszettségünkből csak 
Ő menthet meg bennünket, nincs mód 
rá, hogy önmagunkon segítsünk. Isten 
teszi meg az első lépést felénk, mert 
Ő előbb szeretett bennünket. S amikor 
megtalál, úgy örvend, mint a példázat-
beli asszony, aki összehívja barátnőit, 
asszonytársait és azt mondja: „Örülje-
tek velem, mert megtaláltam a drahmát, 
amelyet elvesztettem.” Isten úgy örül, 
mint azok, akik elveszett értékeiket, 
elveszett kedveseiket találják meg. A 
megtalálás örömöt okoz. A megkeresés 
fájdalmát felváltja a megtalálás öröme. 
A mennyei világ ünnepel, s ünnepét 

ránk árasztja. Az egyház ennek a szent 
örömnek a hirdetője a világban. 

Talán kevés ma a keresztyének örö-
me, a világ nem érzi, hogy hinni tudjon. 
Az örömben a magunk megtaláltságát 
és testvéreink megtaláltságát ünnepel-
jük. Amikor elfelejtünk örülni, elfelej-
tünk hálát adni az életünkért. A mennyei 
örömre, a megtaláltság örömére min-
denkinek szüksége van. Erre az örömre 
van szüksége minden rokonnak, barát-
nak, ismerősnek a sokszor ki nem állt 
szomszédnak, vagy munkatársnak. 

Mennyei örömre van szüksége az 
életünknek, ami nem múlik el. Ami to-
vább lendíti az életünket, értelmet és 
jövőt ad, erőt és megbékélést. A meny-
nyei öröm a Szentlélek által lehet a mi-
énk, mert, ahogy Pál apostol mondja: ”a 
Szentlélek gyümölcse: öröm…”

Hívjuk és várjuk a Szentlelket, hogy 
elvegye azt, ami az öröm a kiteljesedett 
élet a megtaláltság a kegyelem útjában 
áll. Ámen

Horváth Andrea, lelkész

A Földanya befogadta.
Fürdette harmat-eső.
Aranyló Nap simogatta.
Ringatta nyári szellő.
Mikor dús kalásszá érett,
búzából fehér kenyér lett.
Szól a maszatos gyermek:
„Anya, kérlek kenyeret!”

Sóvároghatsz! Nem ad anya.
Aszott melle bőrredő.
Szájába legyek hada.
Hol vagy, merre Teremtő?
Mennyi nyomor a világban!
Hullanak ők, csontsoványan.
Ki remél, koldulni jár.
Messze, messze Kánaán.

JSJ

MESSZE…

Menjünk vagy maradjunk?
A cikk írásakor még mindenki VB 

lázban ég és a vuvuzeláktól hangos a 
lelátó, a garai csapat háza táján is már 
zajlanak az események. A 2009/10-es 
szezon végleges lezárására július 3-án, 
szombaton este került sor. Ekkor történt 
meg a harmadik helyért járó bronzér-
mek átadása a Bajai Versenybizott-
ság részéről. Játékostársunk, Kerezsi 
Ferenc a bácsborsódi Szabó Gábor-
ral lett holtversenyben gólkirály, egy-
aránt 45-45 góllal. Gratulálunk neki! 
Mivel a bajnokságra is lassan meg-
kezdhetjük a felkészülést, így Viszmeg 
mester július 7-én már edzést vezé-
nyelt és Felsőszentivánnal, valamint 
Bácsborsóddal már megállapodtunk az 
edzőmeccsek időpontjáról is. A bajnok-
ság első meccsére a versenykiírás alap-
ján augusztus 14-15-én kerül sor. Előtte, 
a tervezettek szerint augusztus 8-án már 
megyei kupamérkőzést játszanának a 
csapatok.

Mint ilyenkor szokás, érkezői és 
távozói is vannak a csapatnak. Elő-

ször Kertész Donát jelentette be el-
igazolási szándékát, aki a megye II-es 
Érsekcsanádban folytatja pályafutását. 
Murinyi Csaba is elkérte igazolását, 
szándékai nem ismertek. Sok sikert 
kívánunk nekik, ha úgy gondolják, mi 
visszavárjuk őket. 

Érkezők is vannak kilátásban. BLSE 
U-19-ből Bacsi Szabolcs tér haza, ahol 
tavasszal már nem játszott. Továbbá 
Vaskútról és Csávolyról is voltak jelent-
kezők, akik szívesen fociznának Garán. 

A következő év versenykiírásait és 
nevezési lapjait is már kipostázták a 
csapatoknak. Érdekessége a kettős já-

tékengedéllyel történő játékosok hely-
zetének meghatározása. Ez még külön 
csemegét szolgál, hiszen a pletykák 
szerint Csátalja, a megye I-be került 
Nagybaracska, míg Vaskút, Baja „ár-
nyékában” nevez a következő szezon-
ra. Több kérdés is van még függőben, 
hogy kik is lehetnek a jövőbeni el-
lenfeleink. Kisszállás csapatát szinte 
senki nem látná szívesen ellenfele-
ként. Másik tényező, hogy az MLSZ 
új elnököt választott Csányi Sándor 
személyében, aki az amatőr együtte-
sekről is gondoskodna, helyzetüket 
javítaná.

SPORTHÍREK
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Az éremosztásnál Nagy László közöl-
te, ha Gara vállalná a megye II. osztályt, 
most lenne rá esélye a „zöld asztalnál” 
felkerülni. Ez a lehetőség nagy fejtörést 
okoz most vezetőknek és játékosoknak. 
Hiszen a magasabb osztályhoz ifi csapat 
kell, a felnőtt csapat megerősítésre szo-
rulna és ez nagyobb anyagi ráfordítás-
sal is járna. Érvek vannak pro és kontra, 
lehet ezen gondolkodni: menjünk, vagy 
maradjunk?

Végül egy örömteli hír az ARANY 
ÁSZOK jóvoltából. A mezgarnitúra 
után most ismét meglepte a csapatot a 
cég. Négy labdát, egy labdatartó zsá-
kot, 1 pár kapuskesztyűt és egy edzés-
vázlatokat tartalmazó könyvet kaptunk 
ajándékba. Köszönjük, igazán szép 
ajándék.
A garai góllövők névsora és góljaik szá-
ma:
45 gólos:  Kerezsi Ferenc
34 gólos:  Murinyi Csaba
17 gólos:  Bakai Olivér
11 gólos:  Viszmeg Zoltán
6 gólos:  Szemerédi Imre
4 gólos:  Kovács Dusán, Varró Kár-

oly, Mészáros Alex
3 gólos:  Kertész Donát, Koller An-

dor, Antal Tamás
2 gólos:  Antal Dávid
1 gólos:  Nagy Gábor, Antal Zsolt, 

Hetyei László, Csontos Vik-
tor. 

Antal Zsolt

Mint a kedves garai lakosok biz-
tos mindnyájan tudják, az 1780-ban 
Grassalkovich Antal által épített gyö-
nyörű szobrokkal és festett ólomüveg 
ablakokkal díszített 1993-ban műemléki 
nyilvántartásba került Garai Római Ka-
tolikus Templom rendkívül megromlott 
állapotban van.

Ennek a megszüntetésére néhány 
garai lakos Gara Épített Örökség Meg-
őrzéséért Alapítvány névvel non-profi t 
szervezetet hozott létre.

Az Alapítvány 2010. március 28-án 
már bemutatkozott a Garai Római Ka-
tolikus Templomban adománygyűjtés-
sel egybekötött műsoros rendezvény-
nyel.

Az Alapítványt 2010.06.18-án a Bács-
Kiskun Megyei Cégbíróság bejegyezte.

2010.06.25-i határidővel a Bács-Kis-
kun Megyei Falufelújítási és Műemléki 
Alapítvány pályázatot hirdetett az épí-
tett örökség védelme és új érték terem-
tése címmel. Ez a pályázat nem nyújt 
elegendő forrást a teljes templom fel-
újításra. Ennek ellenére Alapítványunk 
a meghirdetett összegnek megfelelően 
pályázatot nyújtott be. Mivel az ösz-
szeg nagysága és a hibák kijavításának 
sürgőssége a kitört ólomüveg ablak ki-
tört részének pótlása és restaurálásának 
megvalósítását tenné lehetővé, erre pá-
lyáztunk. A maximálisan igényelhető 
összeg és az Alapítványhoz eddig be-

folyt összeg még nem elegendő az ablak 
restaulásához.

Szeretnénk felhívni minden garai fi -
gyelmét, hogy ez a Templom nem csak a 
Római Katolikus hívek számára fontos. 
Ez az épület Gara község legnagyobb 
értéke. Ezért kérjük a kedves lakosok 
fi gyelmét, hogy anyagi lehetőségükhöz 
mérten támogassák a templom meg-
mentését.

Hozzájárulásukat a Gara Épített 
Örökség Megőrzéséért Alapítvány 
Bácska Takarékszövetkezet Garai fi ók-
jánál vezetett 51000132-10003286 szá-
mú bankszámlájára fi zethetik be.

Az Alapítvány vezetősége és tagjai.

A Térségi Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat ezúton is köszöni mind-
azok segítségét és felajánlását, akik a 
2010. április 20-án szervezett gyűjtésen 
részt vettek és adományaikkal hozzájá-
rultak a rászorulók megsegítéséhez.

Sokan beszéltek arról, hogy feles-
leges gyűjtést szerveznünk, mert nem 
lesz, aki felajánlást tegyen. Mi mégis 
megpróbáltuk. Csatában elvérezni jobb, 
mint bambán várni a megváltást. 

A tapasztalat sajnos igazolta a már 
régen ismert tényt, hogy leginkább azok 
segítenek, akik maguk is segítségre szo-
rulnak. Önzetlenül ajánlották fel szemé-
lyes javaikat mások boldogulására. Per-

A bajnokság végeredménye: 
1. Bácsborsódi SK. 30 23 3  4 72 127 - 36 91
2. Uszódi KSE. 30 23 1  6 70 104 - 34 70
3. Garai KSE. 30 22 3  5 69 141 - 48 93
4. Dávod SC. 30 21 2  7 65 78 - 36 42
5. Kunbajai SE. 30 19 4  7 61 88 - 46 42
6. Miskei Amatör LC. 30 17 5  8 56 113 - 52 61
7. Géderlaki KSE. 30 17 3 10 54 116 - 47 69
8. Kisszállás Községi SE. 29 12 4 13 40 45 - 48 -3
9. Dunaszentbenedeki KSE. 30 12 4 14 40 66 - 77 -11
10. Bátyai SE. 29 11 4 14 37 56 - 63 -7
11. Dunapataji KSE. 30 11 2 17 35  44 - 90 -46
12. Vaskúti Bácska SE. 30 10 3 17 33 69 - 105 -36
13. Borotai SE. 29 10 1 18 31 65 - 102 -37
14. Foktői KSE. 30 4 5 21 17 44 - 110 -66
15. Tataházi Petőfi  TSZ. SK. 30 2 3 25 9 25 - 133 -108
16. Rémi Szabadidő SE. 29 0 1 28 1 23 - 177 -154

ALAPÍTVÁNYI  
TÁJÉKOZTATÓ

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS

Kerezsi Ferenc
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sze tudjuk, hogy olyan világban élünk, 
ahol nem sikk a vándort szállással kínál-
ni, a munkást ebédidőben az asztalunk-
hoz invitálni. Ingyen, ellenszolgáltatás 
nélkül, önzetlenül. Aki mégis megteszi, 
naivnak kiáltják ki, mert hisz az embe-
rekben. De majd ha őt is becsapják! Ak-
kor majd megtanulja!

Nem gondolnám, hogy az érdektelen-
ség, a félelem és a bizalmatlanság lenne 
az üdvözítő. Nem hiszem, hogy csak 
akkor érhetünk el valamit, ha másokon 
áttaposunk. Nem hiszem, hogy ha „elő-
vigyázatosak” vagyunk, nem érhet min-
ket baj. Nem hiszem, hogy ha homokba 
dugjuk a fejünket, attól megszűnik a 

körülöttünk elhatalmasodó nyomor és 
szegénység. Nem gondolom, hogy ha 
nem tudjuk mindenki problémáját meg-
oldani, akkor ne is próbáljuk meg az 
egyesek problémáját orvosolni. Ebben 
a szakmában kevés a siker. Mégis úgy 
gondoljuk mi itt a Családsegítő Szolgá-
latnál, hogy érdemes dolgoznunk. Mert 
vannak még jóakaratú emberek. És van-
nak rászorulók is, akiknek mi vagyunk 
az utolsó reménye. Lehet, hogy anyagi 
segítséget nem tudunk nyújtani, de se-
gíthetünk mással is. Jó szóval, mosoly-
lyal és segítő szándékkal. 

Számos használati cikk van, amit 
évek óta nem használtunk, esetleg 

szükségünk sincs rá, csak tartogatjuk, 
pedig másoknak talán éppen azokra 
lenne szüksége. Azt gondolják so-
kan, hogy egy gyertya nem váltja meg 
senki életét. De fényt ad egy hosszú 
éjszakán át! A mai világban bárkivel 
megtörténhet, hogy elveszíti a mun-
kahelyét, utcára kerül, összeomlik 
az egész addigi élete, és nem marad 
számára semmi más, csak a remény-
telenség. Legyünk mindannyian gyer-
tyák! Hogy senki se tévedhessen el, 
hogy mindenki megtalálhassa a „sárga 
utat”.

Oroszi Ágnes
családgondozó

MÉHNYAKSZŰRÉS 
MÁR A VÉDŐNŐNÉL IS!

A méhnyak rosszindulatú daganata a 
méhnyakrák, ami Magyarországon még 
mindig évente 500 nő halálát okozza 
évente.

A rosszindulatú elváltozás évek alatt 
alakul ki, és közben semmilyen tünetet 

nem okoz. A panaszok jelentkezése előtt 
a betegség egyszerű szűrővizsgálattal 
felismerhető és kezeléssel megelőzhető.

Néhány községhez hasonlóan Garán 
is lehetőség nyílik arra, hogy helyben, 
az Egészségházban a védőnő elvégezze 
ezt a vizsgálatot!

Augusztus elejétől várom méhnyak 
szűrővizsgálatra azokat a 25 és 65 év 

közötti nőket, akik az elmúlt 3 évben 
nem vettek részt méhnyakszűrésen és 
az ÁNTSZ-től meghívólevelet kap-
tak.

Mindenkit szeretettel várok!

Márton Rita
védőnő

(79/456-053)

HIRDETMÉNYEK

G-KRISTÁLY PATIKA
NYÁRI AKCIÓJA

Az akció érvényes 2010.07.15.-
2010.08.15.

illetve a készlet erejéig!
Háromszorosan megéri vásárolni!!! 

1. ha vásárol Diabest vitamint /cukor-
betegeknek/ - az akció során - aján-
dék édesítőszert 500 db. adunk

2. 3 recept beváltásakor többféle 
ajándékból választhat /egy doboz 
PRO+KID GRANULATUM, vagy 
KOFFEIN+TAURIN FRISSÍTŐ 
TABLETTA, vagy C- vitamin tartal-
mú tabletta./ 

3. 3000 Ft-on felüli vásárlás után – kérés-
re - felajánljuk az ingyenes vérnyomás- 
vagy vércukormérés lehetőségét.

4. Egyéb akciók:

 eredeti ár  akciós ár

Rugalmas pólya 8cmx5m 185- 159-
B-komplex +folsav vitamin 30xtabl.  750- 550- 
Cetrin Akut 10mg 7x tabl.  385- 230- 
Algoplast-ratiopharm tapasz 2x 1130- 692-
- fájdalom csillapításra - 
Neogranormon testápoló 150ml 565- 310-
- érzékeny bőrre -
Eurovit C-vitamin 100mg 60x 685- 500- 
Novorozal Sampon 80m 1870- 1070-
- korpásodás ellen -
Aromaterápiás tapasz 40 1650- 850- 
- szúnyogok ellen -
Calcium 500 mg pezsgő tabl. 20x592, 580- 280- 
innopharma
Nittyfor hajszesz 60m 842- 540-
- hajtetű ellen -
Vitamin C tabl100 mg30x 510- 250-
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ELADÓ-KIADÓ 
INGATLANOK

A Gara, Páncsics Miklós utca 13. 
szám alatti 30 m2-es és 130 m2-es lak-
rész üzlethelyiségnek is kiadó vagy el-
adó. Érdeklődni: este 6-8 között: 06-30-
9951-307

TÁJÉKOZTATÁS A 
KULLANCSOK ELLENI 

VÉDEKEZÉSRŐL

Az önkormányzati képviselők felé az 
utóbbi időben több olyan kérdés érkezett a 
falu lakói részéről, hogy az önkormányzat 
a kullancsok ellen miért nem védekezik. A 
válasz egyszerű, nincs az önkormányzat-
nak olyan hatásköre, amivel a kullancsok 
elleni védekezést megtehetné, viszont se-
gítséget nyújthatunk a lakosság felé any-
nyiban, hogy a jegyző asszony megkere-
séssel fordulhat az ÁNTSZ felé, amit meg 
is tett. A jegyzőnő megkereste az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgá-
lat Baja, Bácsalmási Kistérségi Intézetét. 
Dr. Antal Ilona kistérségi tisztiorvos leve-
lére az alábbi választ adta:

„Az egyetlen kullancsirtásra használt 
szer, az Actellic 50 EC rovarirtó kon-
centrátum forgalomba hozatali engedé-
lyét az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
2007. augusztus 10-től visszavonta, 
ennek következtében Magyarországon 
nem hozható forgalomba.

Jelen pillanatban nincs olyan szer 
forgalomban, amely alkalmas lenne 
kullancsirtásra.

A jövőben, a gyermekintézményekben, 
a közparkokban a kullancsok elszaporo-
dását más módszerekkel kell megakadá-
lyozni, ilyen lehet a terület biztonságos 
kerítéssel való védelme, illetve a behurco-
lásért felelős állatok távoltartása.

Beigazolódott, hogy a kullancsokat a 
lakott területek zöldfelületeire jelentős 
mennyiségben a kutyák hurcolják be, 
ezért fontos az ebek kullancscsípéssel 
szembeni védelme is, megfelelő készít-
ményekkel.

Közösségi szinten és a magánkertek-
ben egyénileg is alkalmazható a fű rend-
szeres nyírása, az aljnövényzet rendezé-
se, a cserjék metszése, továbbá az avar 
rendszeres összegyűjtése és elégetése.

Emellett nagyobb hangsúlyt kell he-
lyezni az egyéni védekezés lehetőségei-
re, és ami a nagy kullancsok által terjesz-
tett betegségek szempontjából rendkívül 
fontos, a vérszívó kullancsok időben és 
szakszerűen történő eltávolítására.

További információ: www.oek.hu 
honlapról letölthető/bal oldali menüsor: 
„Epinfo”/ „Különszámok 2009”/ „2 
Módszertani levél a kullancsok elleni 
védekezésről” részletes információkat 
találhat.”

Fontosnak tartom, hogy a fenti le-
vél tartalmát Önök is megismerhessék, 
hogy a benne foglaltakat betarthassák.  

Faa Béla polgármester 

Gara – Bácsszentgyörgy Községek 
Körjegyzőjétől

6522 Gara, Kossuth L. u. 62. szám
Tel./fax: 79/456-322

E-mail: korjegyzoerika@emitelnet.hu
TÁJÉKOZTATÁS

PARLAGFŰ ELLENI 
VÉDEKEZÉS

Felhívjuk a Tisztelt Lakosok fi gyel-
mét, hogy a hatályos jogszabályok ér-
telmében a földhasználó köteles minden 
év június 30-ig az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbózását megakadályozni, és 
ezt az állapotot a vegetációs időszak vé-
géig folyamatosan fenntartani.

Az élelmiszerláncról és a hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény 17. § (1) bekezdésének c) pont-
ja alapján a termelő, illetve a földhasz-
náló köteles az a) pont alá nem tartozó 
egyéb károsítók ellen védekezni, ha 
azok más, különösen a szomszédos ter-
melők növénytermelési, növényvédelmi 
biztonságát vagy az emberi egészséget 
bármely módon veszélyeztetik. Ugyan-
ezen törvény 50. § (1) bekezdése alap-

ján közérdekű védekezést kell elrendel-
ni, ha a termelő, illetve a földhasználó 
védekezési kötelezettségének az azt 
elrendelő hatósági határozat ellenére 
sem tesz határidőre eleget. A védekezés 
elmulasztása ezen felül növényvédelmi 
bírság kiszabásával, szabálysértési eljá-
rás kezdeményezésével is járhat. 

A közérdekű védekezést külterületen 
az ingatlanügyi hatóság (Földhivatal), 
belterületen a települési önkormányzat 
jegyzője rendelheti el.

A fentiekre tekintettel kérjük a köz-
ség lakosságát, a nagymértékben elsza-
porodott és közegészségügyi problémát 
okozó parlagfű virágzása előtt, minden 
ki végezze el a fertőzött területek kaszá-
lását és az egyéb gyomok irtását. A par-
lagfű fertőzöttségét és a gyommentesí-
tést a Körjegyzőség - előzetes értesítés 
nélkül - ellenőrizni fogja.

Striegl Jánosné körjegyző

Tisztelettel tájékoztatjuk azokat a ku-
tyatulajdonosokat, akik az ebek KÖTE-
LEZŐ VESZETTSÉG elleni oltatását 
még nem tették meg, hogy állampolgári 
kötelezettségüknek a lehetőség szerint 
minél előbb tegyenek eleget.

A veszettség gyógyíthatatlan betegség, 
ezért is kötelező az évenkénti betegség 
megelőző oltás.

A veszettség oltás elmulasztása sza-
bálysértési eljárást vonhat maga után a 
tulajdonossal szemben, valamint az eb 
kártalanítás nélküli végleges elaltatását. 
Jelenleg csak a kutyák oltása kötelező. 
Ajánlott azonban más húsevő háziállata-
inkat is beoltatni (macska, vadászgörény), 
hiszen ők is terjeszthetik a veszettséget, 
pláne ha kertben tartott állatról van szó! 

Kérjük, előzzék meg a fenti szabály-
sértéseket, mivel egy nem oltott eb ha-
rapása esetén, járványtani elemzés után, 
akár a gyermeket, akár a felnőttet a házi-
orvosnak veszettség elleni oltásokban kell 
részesítenie.

Striegl Jánosné, körjegyző
Dr. Tálas László, állatorvos (20-9580-254) 
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