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Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket 
ebben a forrósággal tomboló nyárban! 
Vártuk már nagyon érkezését, de most 
keresi mindenki az enyhet adó hűvös 
helyeket. A természet lassan emberi 
vonásokat ölt: állandóan túlzásokba 
esik.
Az elmúlt negyedévben is zajlottak 
az események településünkön és azt 
gondolom, hogy aki most sem talált 
magának programot a széles lehe-
tőségek tárházából, az talán nem is 
akart!
Hiszen a tavasz beköszöntével kezde-
tét vette a különféle kulturális és szó-
rakoztató programok sorozata, melyet 
Kertészné Molnár Anna művelődés-
szervező koordinált és sok esetben 
külsős segítők bevonásával valósított 
meg. Itt szeretném megköszönni áldo-
zatos munkáját, melyet térítés nélkül, 
ingyen végzett a község javára. Bár 
szerződése augusztusban lejár, azt 
szeretnénk legalább december 31-ig 
megújítani vele. 
A falumajális rendezvény rég nem lá-
tott tömeget vonzott a sportpályára. 
Takács Krisztián és Antal Zsolt szerve-
zésével megvalósult a közkedvelt kis-

pályás focibajnokság. A meghirdetett 
főzőversenyre 16 csapat nevezett be, 
ahol az I. díjat Csatár Tamás, a II. dí-
jat Pestality János, és a III. díjat Antal 
Ferenc érdemelte ki a zsűri „szájíze” 
szerint. Háberbusch Ferencné, Kovács 
Ferencné és Szemes Jánosné ízletes 
babgulyást készített, melyet önkölt-
ségi áron fogyaszthattak el a rendez-
vényre látogatók. A gyerekek egész 
nap ingyenes ugrálóváron vezethették 
le fölös energiájukat, valamint Faané 
Wolfárd Beáta irányításával több órán 
keresztül a „játszósarokban” ügyes-
kedhettek. A délelőtt folyamán test-
festés, délután pedig arcfestés volt 
ingyenesen biztosítva a gyerekek nagy 
örömére. Nagy tetszéssel fogadták az 
„egy perc és nyersz” játékot, melyet 
Kertész Hanga, Koller Kitti és Töröcsik 
Anna szervezett meg. Szép számmal 
jelentkeztek a kerékpáros ügyességi 
versenyre is a fiatalok, melyet Jagicza 
Tamás és Kertész Hanga vezényelt 
le. Az egész napos hangosítást és a 
jó hangulatú zenéket Kühner József 
szolgáltatta Gaál Kornél segédletével. 
Szeretném megköszönni a szervezők 
és az önkéntes segítők munkáját. 

A program este tovább folytatódott a 
művelődési ház udvarán. Felléptek 
az ÁMK táncosai, a Magic Dance cso-
portok és a Tai Chi-sok. A műsor után 
felállították a falu májusfáját, ezután 
utcabál következett Varga Zoli közre-
működésével. 
Május 1-jén kerékpártúra indult Bács-
szentgyörgyre. Az 50 fős csoportban a 
középkorosztály mellett kisgyerekek 
és nagymamák is aktívan részt vettek. 
Illi Ferenc vendégeként többféle házi-
lag készített sajtot kóstolhattak meg 
az Illi-tanyára látogatók. Lovaglás és 
állatbemutató után a csoport a falu-
múzeumot és a templomot tekintet-
te meg. Szűcs Gergely polgármester 
nagy vendégszeretettel fogadta a tú-
rázókat, pogácsával és hideg üdítővel 
várta a látogatókat. A program Bács-
szentgyörgy-Gara kispályás focimecs-
csel folytatódott, melyet Kertész Donát 
bonyolított le.  A megfáradt csapat két-
három defekttel, de élményekkel gaz-
dagodva, jókedvűen tért haza.
Május utolsó vasárnapján került sor a 
gyermeknapi rendezvényre, melynek 
jó hangulata napokig köztéma volt a 
faluban. Ez az esemény is jól példázza, 
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hogy szerényebb anyagi ráfordítással, 
önkéntes emberek összefogásával mi-
lyen csodálatos élményt nyújthatunk 
az ifjúságnak. A Fekete Gyöngy kalózai 
Bergmann Jánosné, Hédi vezetésével 
számos akadályt leküzdve, a vén ten-
geri medve közreműködésével felku-
tatták az elveszett kincset. A hétpróbás 
vetélkedő résztvevői kerékpárral a falu 
hét állomásán tették próbára ügyessé-
güket. A rendezvényen megjelenteket 
palacsintával és jégkrémmel várták a 
szervezők, melyet a megsemmisítésre 
váró iskolapadok eladásából befolyt 
összegből tudtak biztosítani. Itt sze-
retnék köszönetet mondani az ötletért 
és a kiárusítás lebonyolításáért Szabó 
Károlynak és Kertész Ferencnek. 
Köszönet a 40 önkéntes segítőnek: 
akik az 1500 db palacsintát elkészítet-
ték, akik a kincskeresésben részt vet-
tek, akik az állomásokon várták a ve-
télkedő résztvevőit, ill. mindazoknak, 
akik valamilyen módon hozzájárultak 
a rendezvény megvalósításához. 
Este a Garai Ifjúsági Tánccsoport köz-
reműködésével sor került a májusfa ki-
táncolására, melyet utcabál követett, 
ahol Mojzes Gábor és Sánta Róbert 
zenélt. 
A programok közül idén is a Lovas- és 
Falunap volt a legjelentősebb ese-
mény. A résztvevők számát tekintve 
mind a versenyzők, mind a nézők ki-
tettek magukért. A rendezvény sikerét 
jól érzékelteti, hogy a díjkiosztó fél 
hétkor ért véget, a nagysátor pedig 
még este 10-kor is tele volt közönség-
gel. A nap folyamán ingyenes trambu-
lin, légvár és körhinta várta a játszani 
vágyó gyermekeket.  
A kiegészítő programoknál szempont 
volt, hogy megmutassuk, amink van. 
Délelőtt Bergmanné Hédi és Bergmann 
Kincső arcfestéssel kedveskedett a 
gyerekeknek, délután pedig csillám-
tetkókat kérhettek Farkasné Szilvitől 
és Farkas Nórától az érdeklődők, mely-
hez az alapanyagot az önkormányzat 
biztosította. A Garai Sárkányok Tai Chi 
bemutatója után került sor a színpadi 
műsorra, ahol két vidéki csoport sze-
repelt a fellépők között. Az egyik a vas-
kúti ír táncosok, melynek tagjai között 
szép számmal vannak garai fiatalok. A 
másik a Magic Dance haladó csoport-
ja, megmutatva, hogy milyen szintre 
juthatnak el táncosaink. A garai három 
korosztályos Magic Dance formáció 
mellett felléptek az ÁMK táncosai és a 
Garai Ifjúsági Tánccsoport, akik nem-
zetiségi táncaikkal szórakoztatták a 

nagyérdeműt.
Mindenkiből más-más érzést váltott 
ki Gombos Attila mutatványa a „Halál-
gömb”-ben. Volt, aki borzongott, volt, 
aki ámuldozott és olyan is akadt, aki 
rögtön betiltaná a produkciót.
A szervezők munkáját dicséri, hogy 
idén egyetlen kritika hangzott el a 
rendezvénnyel kapcsolatban, az is 
csupán annyi, hogy jövőre már ne egy 
napos legyen a Lovas- és Falunap, ha-
nem legalább kettő.  Úgy gondolom, 
hogy ez nagydolog, figyelembe véve 
az előző éveket és persze tudva azt, 
hogy mindenkinek nem lehet eleget 
tenni.
Persze ahogy az lenni szokott az öröm-
be vegyült némi üröm is, mert másnap 
derült ki, hogy a sörgarnitúrákból két 
asztalt és négy padot valaki „priva-
tizált”. Nem tudom belegondolt-e az 
illető, hogy mennyi kárt okozott ezzel. 
Nem TESCO minőségű silány bútorzat-
ról van szó, hanem egyedi gyártású, 
masszív garnitúrákról. Az eltulajdoní-
tott eszközök értéke százezer forint. 
Ennyivel károsította meg a falut az a 
személy, akinek erre fájt a foga!
Idén sikerült megvalósítani régi ter-
vünket, a „Nemzetiségi Gasztro utcát”. 
Ebben kivették részüket a nemzetiségi 
önkormányzatok és a Székelykör egye-
sület is. Minden nemzetiség a tradici-
onális ételeit főzte, melyet bárki meg-
kóstolhatott.
A „gasztro utca” sikere abban az ösz-
szefogásban és lojalitásban rejlett, 
melyet a nemzetiségek tanúsítottak 
egymás iránt, az emberek iránt.
Elszomorít, amikor azt hallom, hogy 
bezzeg a szomszédos településeken 
van összefogás, de Garán csak szét-
húzás van. A tapasztalatom pedig 
pont az ellenkezőjét mutatja. Amíg én 
minden kollégának minden fórumon 
elmondom, hogy nálunk összefogás-
ból mi minden valósult meg, addig 
ők panaszkodnak, hogy náluk nincs 
társadalmi munka, nincs összefogás, 
nem lehet az embereket megmozgatni 
semmivel. Akkor miért is példálóznak 
egyesek a környező településekkel? 
És tegyük hozzá, hogy nálunk él a 
legtöbb féle náció, amely még inkább 
büszkévé tehet bennünket és még in-
kább összekovácsolhat minket a helyi 
„károgókkal” szemben!
Ebben az összefogásban élen jár 
Putterer Antal alpolgármester úr, aki 
kiválóan koordinálja a gazdákat, ha 
egy-egy nagyobb lélegzetvitelű mun-
káról van szó. Itt köszönöm meg az 

Ő áldozatos munkáját és azt a sok 
anyagi segítséget, mellyel részt vesz 
községünk fejlesztésében. Köszöne-
tet mondok Csontos Kornélnak és ifj. 
Varga Józsefnek a földmunkálatokban 
végzett munkájukért és anyagi segít-
ségükért.

A képviselő-testület az elmúlt évben 
rendeletet alkotott „Gara Község Dísz-
polgára” cím adományozásáról. A cím 
átadását a falunaphoz kötötte a tes-
tület, ennek megfelelően június 9-én 
első alkalommal kerültek átadásra a 
kitüntető díjak.
„Gara Község Díszpolgára” címet 
adományozott a képviselőtestület Dr. 
Ulicsák Andrásnak, Dr. Tálas László-
nak, Dr. Takács Imrének és posztu-
musz Dr. Gulyás Józsefnek.
Szándékunk az, hogy hagyományt te-
remtve minden évben azok a szemé-
lyek, akik a falu lakosságát szolgálták 
és életük, munkásságuk jelentős ré-
szét itt töltötték, vagy széles e világ-
ban járva öregbítették Gara jó hírét, 
a falu ismerje el Díszpolgári címmel, 
melyhez egy egyedi gyártású, névre 
szóló porcelán plakett és egy díszok-
levél jár. Azt gondolom, hogy sok eset-
ben nem is tudunk mással köszönetet 
mondani évtizedes munkásságokért, 
mint ezzel az erkölcsi elismeréssel, 
mely anyagi juttatással nem jár, de ta-
lán mégis többet jelent, mint bármek-
kora pénzösszeg.
Tisztelt Olvasó! A nyár hátra levő ré-
szére Kívánok Önnek kellemes felfris-
sülést, jó pihenést és hasznos időtöl-
tést!

Tisztelettel:

Faa Béla 
polgármester

Ön ko r m á ny za t i 
b e te ki nt ő

A márciusi betekintőmet azzal fejez-
tem be, hogy a képviselő-testület ülé-
se legközelebb március 29-én lesz. 
Ezen az ülésen a képviselők elfogad-
ták az önkormányzat vagyonáról, a va-
gyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 6/2012. (III.29.) 
önkormányzati rendeletet. Módosítás-
ra került a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint a fize-
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tendő térítési díjakról szóló 5/2009. 
5/2009 (V.7.) önkormányzati rendelet. 
A képviselők tudomásul vették a 2011. 
évi belső ellenőrzési jelentésről szó-
ló beszámolót. Elfogadták a Hatósági 
Igazgatási Társulás társulási megál-
lapodásának módosítását. A testület 
szintén elfogadta és jóváhagyta a Ga-
ra-Bácsszentgyörgy Községek Körjegy-
zősége Alapító Okiratának módosítá-
sát. Meghatározásra került az óvodai 
felvétel és az általános iskolai beíra-
tás időpontjának meghatározása. Zárt 
ülésen a képviselők elfogadták a pol-
gármester által előterjesztett szociális 
ügyekben hozott döntéseit. Az április 
12-i nyilvános képviselő-testületi ülé-
sen a HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat 
módosításához szükséges tervezési 
szerződést hagyták jóvá a képviselők. 
Erre azért volt szükség, mert a rende-
zési tervünk „különleges terület-falu-
központ terület” kategóriát határozott 
meg, ami annyit jelent, hogy a szabá-
lyozási terven az építési telek be nem 
építhető részét figyelembe kell venni, 
és kizárólag a szabályozási tervben 
leírtak szerint a telek utcafronttól szá-
mított 60 m mély telekrészig építhető 
be az ingatlan ezen, muszáj változ-
tatni, ezért szükséges a helyi építési 
szabályzatot módosítani. Az egyebek 
napirendnél képviselői döntés alap-
ján eladásra került a Ford Tourneo 
Connect személygépkocsi, az eladott 
gépjármű árából megvásárlásra ke-
rült egy tehergépjármű. A következő 
testületi ülés időpontja május 2-án 
volt, ahol a képviselők módosították 
a 2011. évi költségvetési rendeletet, 
majd elfogadták a 2011. évi zárszám-
adást. A Felső Bácskai Önkormányzati 
Szövetséghez pályázatot nyújtott be 
az önkormányzat, a Falunapi rendez-
vény költségeinek támogatására. Elfo-
gadásra került a Térségi Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjé-
nek beszámolója. A május 9-i képvise-
lő-testületi ülésen a képviselők test-
vér-települési kapcsolat kialakítására 
együttműködési megállapodást kö-
töttek Darázsjárással és Topolje köz-
séggel. A május 30-i ülésen az aláb-
bi ügyekről tárgyaltak a képviselők: 
Egyes helyi önkormányzati rendeletek 
szabálysértési tényállásai hatályon 
kívül helyezéséről döntött a testület. 
Pályázatot nyújtottak be „Intézményi 
szervezetfejlesztés, képzések, tré-
ningek megvalósítása, tornaszoba 
kialakítása, óvodaudvar fejlesztése, 
bútorok, berendezési tárgyak, eszkö-

zök beszerzésére” Határoztak a kép-
viselők az Önkormányzat és a Garai 
Horvát a Német és a Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzatok között létrejövő 
együttműködési megállapodás meg-
kötéséről. A testület június 9-én ün-
nepi képviselő-testületi ülést tartott, 
amely a községi díszpolgári cím ado-
mányozásáról és annak átadásáról 
szólt. A képviselő-testület a Gara Dísz-
polgára cím alapításáról és emlékpla-
kett adományo-zásáról szóló rendele-
tet alkotott abból a célból vezérelve, 
hogy a helyi közügyek meghatározott 
területén elért kimagasló teljesítmé-
nyeket, vagy huzamosabb időn át, 
folytatott kiemelkedő munkavégzést 
példaként állíthassa a község lakos-
sága elé. A képviselők hagyományte-
remtő szándékkal, és első alkalommal 
a Lovas és Falunaphoz kötődve ünne-
pi testületi ülésen köszönte meg és 
adta át a község elismerését azoknak 
a személyeknek, akik Gara község és 
lakossága érdekében kiemelkedően 
hasznos munkásságukkal maradan-
dót alkotottak az egészségügy terü-
letén, tevékenységükkel, életpályá-
jukkal, jelentős áldozatvállalásával 
elősegítették Gara község fejlődését, 
növelték jó hírét, tekintélyét. A kép-
viselők Dr. Gulyás Józsefnek körzeti 
orvosnak posztumusz, Dr. Takács Imre 
körzeti orvosnak, Dr. Tálas László ál-
latorvosnak és Dr. Ulicsák Andrásnak 
állatorvosnak díszpolgári címet ado-
mányozott.

Tájékoztatom a Tisztelt Olvasót, hogy 
a képviselő-testületi ülések nyilváno-
sak, azokon bárki részt vehet. Minden 
Kedves Olvasónak kellemes és hasz-
nos időtöltést kívánok!
Üdvözlettel: Striegl Jánosné körjegyző

A  m i  le ng y e le i nk

A második világháború kitörésének 
hetvenedik évfordulójáról megemlé-
kezők elmondták, hogy a német had-
sereg egy villámhadjáratban lerohanta 
Lengyelországot. A megállapítás oly 
mértékben igaz, hogy tökéletesen el-
fedi a valóságot. Szinte szuggerálja a 
képet: a támadásba lendülő tigris le-
csap a félénken meglapuló lengyel őz-
gidára. Az igazság azonban az, hogy 
a lengyelek 1939 augusztusában nem 
érzékelik, hogy eleve vert helyzetben 

vannak. Ha nem így lenne, aligha ért-
hetnénk meg marsalljuknak - a háború 
előestéjén kimondott - meggondolat-
lan hetvenkedését: „Karácsonykor a 
franciákkal Berlinben fogunk kezet!” 
A katonai erőviszonyok téves megíté-
lésében szerepet játszhat az angol és 
francia hírszerzés lagymatag működé-
se. Valószínű az is, hogy az öreg tábor-
nokokból álló vezérkarok figyelmen 
kívül hagyták az optimista informáci-
ókba vegyült vészjósló jelzéseket.
A versailles-i békediktátumot félre-
seprő Hitler a néhány százezer főnyi 
hivatásos hadsereget több milliónyi, 
harcászatilag iól kiképzett tartalékkal 
egészíti ki. A gyalogságot új konstruk-
ciójú, tökéletesített kézifegyverekkel 
szerelik fel. Elérik, hogy egy sorozat-
lövő fegyverekkel bőségesen ellátott 
német század tűzereje meghaladja 
a lengyel, angol vagy francia zászló-
aljét. A gyalogságot kísérő könnyű-
tüzérség lőtávolsága öt kilométerrel 
nagyobb a szövetségesek ágyúinál. 
Továbbá a löveg alkalmas páncélel-
hárításra vagy légvédelem ellátására 
is. A német mérnökök olyan tanko-
kat és repülőgépeket fejlesztenek ki, 
melyek leküzdésére sem a nyugati 
szövetségeseknek, sem a lengyelek-
nek nincsenek hatásos harceszkö-
zei. A nácik hadrendbe állítanak új 
fegyvernemeket:’ejtőernyős egysége-
ket és légi szállítású gyalogságot. A 
német ejtőernyősök technikai tudását 
oly magas szintre fejlesztik, melyet az 
angolszászok még a háború végére 
sem érnek el. Feladatuk hidak, vasúti 
csomópontok, útkereszteződések, 
repülőterek birtokbavétele lesz. Kis 
magasságból ugranak, másodpercek 
alatt érnek földet, és mire a meglepett 
őrség fegyveréhez kapna , lekaszálják 
géppisztolyaikkal.
Bár a Wermacht és a Lufhvaffe előké-
születeinek jó része titokban marad, a 
veszedelem közeledése előrelátható 
volt. A politikailag páratlanul széles lá-
tókörű, katonailag jól képzett Winston 
Churchill éveken át publikálja vészjós-
ló figyelmeztetéseit. Ekkor azonban 
nincs a történelemcsinálók első vona-
lában, így óvásai Cassandrajóslatok 
maradnak. A két nyugati demokrácia 
politikai és katonai vezérkarának opti-
mizmusában osztoznak lengyel kollé-
gáik is. A germán katonai ütőképesség 
alábecsülése azonban katasztrofális 
következményekkel jár. Az első keserű 
pohár kiürítése a lengyel nép privilégi-
uma lesz.
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A szfinx-arcú történelem azonban rej-
teget ekkor még egy olyan titkot, mely-
ről sem Nyugat, sem Lengyelország 
kémszolgálata nem tudott. Ez Rib-
bentrop és Molotov 1939. augusztus 
23-án létrejött paktumának titkos zá-
radéka. Az alku Lengyelországot, Észt-
országot, Litvániát, Lettországot, Ro-
mániát és Finnországot kiszolgáltatja 
Sztálin területrabló mohóságának. 
Hitler hozzájárul, hogy egy németlen-
gyel háború kirobbanása estén a Vö-
rös Hadsereg megtámadja Polóniát. 
Nyilvánvaló, hogy Franciaország és 
Nagy-Britannia bármekkora erőfeszí-
tést tenne is a nyugati fronton, a két 
nagyhatalom harapófogójába szorult 
Lengyelország sorsa megpecsétel-
tetett. A lengyel tábornokok már az 
első hét alatt megbizonyosodnak ar-
ról, hogy a Wehrmachthoz viszonyítva 
korszerűtlen, létszámban is gyengébb 
hadseregük veresége elkerülhetetlen. 
A generálisok vezetési képessége is 
elmarad a német hadvezérek fölényes 
taktikai tudásától. Ez a szangvinikus 
és bátor szláv nép azonban elkesere-
dett heroizmussal vállalja eleve vesz-
tett csatáit.
A német hadvezetés ellenfelét szeret-
né két tűz közé szorítani. Szeptember 
9-én felkérik Magyarországot, járuljon 
hozzá, hogy a Bécs-Budapest-Kassa 
fővonalon csapatokat szállíthassanak 
a magyarlengyel határra. A követke-
ző napon Teleki Pál kormányelnök 
megküldi a minisztertanács elutasító 
jegyzékét. Hazánkat évszázados tör-
ténelmi kapcsolat és barátság fűzi 
Lengyelországhoz. Múltunk, hagyo-
mányaink nem engedik, hogy ilyen 
ellenséges lépéshez hozzájáruljunk. A 
kategorikus visszautasítást a nácik na-
gyon zokon veszik. Szűk évvel koráb-
ban ugyanis az első bécsi döntésnél 

Ribbentrop külügyminiszter támogat-
ta hazánk Csehszlovákia ellen beje-
lentett területi követelését. A viszont-
szolgálatra tehát lehetett igényük. 
Csakhogy a nemzeti szocialistáknak 
érthetetlen az, ami Teleki gróf számára 
evidens. Egy politikai adósságot nem 
szabad erkölcsi árulás Júdás pénzével 
kifizetni.
1939. szeptember 17-én olyan ese-
mény következik be, melynek az évfor-
duló alkalmával a média nem szentelt 
kellő figyelmet. A Szovjetunió hátba 
támadta a nyugati fronton elkesere-
detten, teljes erőbevetéssel küzdő 
Lengyelországot. A mellőzés, mely 
szinte egyenes folytatása a negyven-
öt éven át ködösítésre kényszerített 
történelemtudomány hallgatásának, 
nem menthető. Sztálin agressziója 
a második világháború leggyaláza-
tosabb orvtámadása volt. 1939-ben 
ugyanis az angol-francia diplomácia 
kísérletet tett arra, hogy a Hitler által 
fenyegetett keleti szomszéd határa-
it három nagyhatalom garanciájával 
biztosítsa. Az erőtlen és ügyetlen 
próbálkozás eredménytelen maradt, 
azonban a tárgyalások során a Szov-
jetunió a legcsekélyebb mértékben 
sem érzékeltette, hogy területi igényei 
lennének a varsói kormánnyal szem-
ben. A hihetetlen azonban bekövet-
kezett. A tigris által leütött prédához 
odasomolygott a sakál is. Polónia 
hátba döfésének hatásosságát jól mu-
tatja a végeredmény. Az osztozkodás 
után Németország 188 000 km’-rel, a 
Szovjetunió több mint 200 000 kmr-rel 
részesül a zsákmányból. Az arányta-
lanság érzékelteti, hogy a végső soron 
eredménytelenül, ám vitézül harcoló 
lengyelek súlyos véráldozatok árán 
lassították a Wehrmacht előnyomulá-
sát. Érdemes összevetni a következő 

számokat. Az első ágyúlövéstől a kapi-
tulációig harminc nap telt el. A három-
negyed év múlva megvívott nyugati 
hadjáratban a szövetségesek (akikhez 
Belgiumot is hozzászámíthatjuk) a be-
vehetetlennek vélt Maginot-vonal és 
a korszerű belga erődítmények lánca 
mögött váiják a támadást. Hadserege-
ik összlétszáma meghaladja a néme-
tekét, nehézfegyverek tekintetében 
erőegyensúly áll fenn. A Wehrmacht 
csupán technikai fölényben van, to-
vábbá tábornokaik harcászati tudása 
vitathatatlanul magasabb színvonalú. 
Mindössze negyvennégy nap telik el 
a német páncéloshadosztályok táma-
dásba lendülése után, és a franciák 
fegyverszüneti feltételekért folyamod-
nak. Ha ezt a számot összevetjük a 
lengyel ellenállás egy hónapjával, 
meg kell hajtanunk a tisztelet zászlaját 
a Góliátokkal harcoló kis nép hősies-
sége előtt.
A szétvert hadsereg roncsai az ország 
teljes összeomlása előtt a legkülönbö-
zőbb irányokban menekülnek. Egye-
sek tengeren nyerve egérutat Svéd-
országban keresnek menedéket. Egy 
torpedóromboló átsurran a német blo-
kádon és csatlakozik a brit flottához. 
Tengerészeinek aránylag hamar meg-
adatik a lehetőség, hogy elégtételt 
vegyenek a germán ellenfélen. 1941. 
május 27-én egyik egysége annak a 
romboló flottillának, mely toipedóival 
megadja a kegyelemdöfést a ha-
lálra sebzett óriás csatahajónak, a 
Bismarknak.
A tömegesen menekülők számára a 
magyar, illetve a román határon át nyí-
lik lehetőség. Mindkét ország azonban 
csak átmeneti azilumnak számított. 
Egyrészt Magyarországra és Románi-
ára egyre fenyegetőbben vetődött a 
Harmadik Birodalom árnyéka. Kétes-
nek látszott, hogy a Teleki - kormány 
nyújtotta oltalom tartósan hatásos 
marad-e? Másrészt a szerencsétlen, 
földönfutóvá lett lengyeleket a dühös 
bosszúvágy, lobogó harci szellem fű-
tötte. Reménykedve kutatták a lehető-
séget: miként szállhatnának szembe 
újra megnyomorított hazájuk német 
leigázóival.
A menekülőket a határőrség - a genfi 
konvenciónak megfelelően - lefegyve-
rezte és gyűjtőtáborokban helyezte el. 
Az emigráció létszámára vonatkozóan 
a történelmi munkák nem szolgálnak 
pontos adattal. A bizonytalanság ért-
hető, hiszen a német szövetséges 
rosszallásától kísért mentőakciót bizo-

A garai határvadász laktanya
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nyos titkolódzás övezte. A menekült-
ügyek intézésével 1939-ben a kormány 
Antall József miniszteri tanácsost bízta 
meg (az 1990-ben hivatalba lépő mi-
niszterelnök apját). A belügyminiszter 
jól választott. A nem túlságosan impo-
náló külsejű emberben fáradhatatlan 
tetterő és nemesen humánus szellem 
lakozott. Az általa megmentett lelkek 
száma ezrekre vagy tízezrekre tehető. 
Feladatát - hivatali rangját meghala-
dó - államtitkári felhatalmazással látta 
el. Az üldözöttek érdekében 1944-ig 
végzett tevékenysége sajnos hitele-
sen aligha rekonstruálható. Intézke-
déseiről, melyeket szinte konspiratív 
jelleggel kellett meghoznia, kevés do-
kumentum maradt fenn. Az utasítások 
bizalmas, szóbeli közlésére azért volt 
szükség, mert a tisztikar és az állam-
igazgatás egy részét a nemzeti szoci-
alizmus iránti szimpátia fertőzte meg. 
A magyar Pimpernel tevékenységéről 
- minden óvatosság ellenére - így is 
bőséges adatokat gyűjt a német hír-
szerzés. Az ország 1944. március 19-
én bekövetkezett megszállása után 
letartóztatja a Gestapo. Börtönéből 
Horthy közbenjárása csak fél év múlva 
képes kiszabadítani.
A hazátlan lengyeleket a társadalom 
szánva, együttérzéssel, rokonszenv-
vel fogadja. Ezen aligha csodálkozha-
tunk, hiszen Bem apó emlékét talán 
még hazájában sem örökíti meg annyi 
tér, utca, rakpart neve, mint Magyaror-
szágon. Továbbá arról se feledkezzünk 
meg, hogy az egyik legolvasottabb 
magyar költő rajongó versek tucatját 
írta.a torzonborz kis öregről. Ez a szim-
pátiával kipárnázott környezet segíti 
hozzá a lengyel foglyokat ahhoz, hogy 
eljussanak a Hitlerrel már egyedül da-
coló birodalom, Nagy-Britannia által 
ellenőrzött területekre.
Garán közelről szemlélhettük azt az 
összehunyorító cinkosságot, mely-
lyel a kormányzat a lengyelek to-
vábbjuttatását elősegítette. A falu déli 
csücskén épült fel a kb. hetven főt be-
fogadó határvadász laktanya. 1940 
télutóján a garnizonba mintegy hetién 
lengyelt szállásoltak be. Az épülettől 
négyszáz méterre ágazott ki a Jugo-
szlávia irányába tartó regőcei ország-
út. Mindössze három kilométert kellett 
gyalogolni az eperfák sorával övezett 
nyári úton, hogy eléljük a határt. Itt két 
szál határvadász fraternizált a csuka-
szürke uniformisú, magyarul gagyo-
gó granicsárokkal. A határ mentén 
végigfutó ösvényen portyázott ugyan 

őrjárat, ám oly ritkán és kiszámítha-
tó pontossággal, hogy a szerb földre 
átsurranni kívánkozó feltálalva kapta 
a biztos lehetőséget. Jugoszlávia, va-
lamint Görögország ekkor angol ér-
dekszféra. Aki elérte Regőcét, baráti 
kezektől segítve juthatott el Wawell 
tábornok egyiptomi seregéhez.
Kedvelt játszóhelyünk volt a bácsszent-
györgyi országút menti szélmalom és 
a meredek partfal tövén fekvő forrás 
környéke. A malom magasabb platójá-
ról beláthattunk a laktanya udvarába. 
Csapatokba verődve, halk pusmogás-
sal sütkéreztek a tavaszi napfényben a 
lengyel foglyok. A sötét ruhájú, bús kis 
emberkupacok gyászos varjúrajként 
méláztak a márciusi tündöklésben. A 
faluban csak vasárnaponként, a kilenc 
órai misén láttuk őket. Egy tiszt veze-
tésével, zárt rendben, katonás fegyel-
mezettséggel vonultak fel. Az apáca-
klastrom előtt várakoztak a szertartás 
kezdetéig, majd bevonulván a pad-
sorok mögött foglaltak helyet. A pap 
elbocsátó szavai, „Ite missa est” után 
halk vezényszó csendült, és kiszál-
lingózva zárt rendbe sorakoztak. Bár 
a lengyel kolónia a falu lakóival nem 
érintkezhetett, életéről naprakész in-
formációink voltak. A határvadász 
egység küldöncei ugyanis reggelente 
jelentkeztek postájukért vagy pénzkül-
deményeikért a hivatalban.
A nagy háború hajótöröttéinek Dél- 
Bácskába érkezése alaposan felboly-
dította az álmos kis garnizon életét. A 
laktanyákat nem ötcsillagos szállodák 
szellős tágasságára méretezték, és 
a férőhelyek felének átadása sok ké-
nyelmetlenséggel járt. A szívesen te-
referélő posta küldönc elmondásából 
értesülhettünk arról, hogy a magyar 
legénység jó szívvel szorított helyet 
a balsorsú lengyel bajtársaknak. Az 
oldott szavú dunántúli legények rövi-
desen új szenzációról számoltak be. 
A tizedes előbb óvatosan körülnézett 
a posta várószobájában, majd fejét az 
ablakon bedugva odasúgta: ma éjjel 
nyolcan léptek meg. A katonák elejtett 
félmondataiból kihámoztuk, hogy a 
magyar legények nem érzik köteles-
ségüknek a porkolábszerep vállalá-
sát. Csak jelképes, egyszálnyi őrség 
vigyázott a laktanyára. Amennyiben a 
strázsa lopakodó árnyékokat látott dé-
len, sürgősen megvizsgálta az északi 
homlokzat kerítését. A postáslegé-
nyek szinte hetente jelezték cinkos 
titkolódzással védenceik megfogyat-
kozását. A határőrség fegyelmezett 

elitalakulat volt. A szolgálati kötelem 
ilyen laza kezelése csak úgy képzelhe-
tő el, hogy magasabb parancsnokság-
tól az őrshöz bizalmas, valószínűleg 
csak szóbeli instrukció érkezett.
A szép szimbiózist a nyár közepén vá-
ratlan esemény zavarta meg. Éjszaka a 
déli faluvéget puskaropogás veri fel, 
A reggel érkező határvadászról su-
gárzott, hogy rendkívüli események-
ről szeretne beszámolni. Türelmesen 
szöszmötölt a postakönyvvel mindad-
dig, míg az előtérből az illetéktelen fü-
lek el nem távoztak. Rögtön visszabújt 
az ablakba, és sietősen számot adott 
az éjjeli ribillióról. A sötétség védel-
me alatt útra kelő lengyelek óvatlanok 
voltak, és nekirohantak egy kint felej-
tett pléh mosdóállványnak. Az éktelen 
csörömpölés riasztotta az őrt. Tüzelnie 
kellett, így ki is lőtte a teljes tárat. Ter-
mészetesen nem a lengyelek után, ha-
nem a csillagos nyári égbolt irányába. 
A lövések felverték a laktanya népét. A 
parancsnok, a főtörzsőrmester azon-
ban keleti fatalizmussal úgy döntött: 
felesleges lenne reménytelenül üldöz-
ni az egérutat szerzett menekülőket.
Meglepőnek tűnik, hogy az állandó fo-
gyatkozás ellenére a laktanya foglyai-
nak száma nem csökkent. Ez csak úgy 
történhetett meg, hogy a belső gyűjtő 
táborokba’ folytonos létszámkiegé-
szítés érkezett. A garai laktanya tehát 
- közel egy éven át - afféle átléptető 
állomásként szolgálta a lengyel emig-
rációt. 1941 tavaszára aztán elfogytak 
a határvadászok sötét uniformisú társ-
bérlői.
A kor horizontmagasságából termé-
szetesen nem lehetett előre látni, hova 
vezet a lengyel bujdosók szánalom-
ból és bajtársi együttérzéstől kísért 
odiisszeája. 1945 után (és hazánkba 
csak évtizedek múltán) megérkező 
adatok bizonyítják, hogy a magyar és 
román területen átszivárgó üldözöttek 
jó része elérte célját. A háború vészter-
hes napjaiban részt vállaltak abból az 
erőfeszítésből, mely kudarcra, majd 
megadásra kényszerítette Németor-
szágot. Tadeusz H.
Rolski százados Románián, majd Af-
rikán át jut el Nagy-Britanniába. A re-
pülőtiszt jókor érkezik, hiszen 1940 
augusztusában az angol légierő meg-
kezdi kétségbeeset harcát a Luftwaffe 
ellen. A forszírozott termelésre ösz-
tönzött gyárak növekvő számban állí-
tanak elő egy korszerű vadászgépet, 
a Supermarine Spitfiret. Csakhogy 
a tunyán tétlenkedő vezérkar 1939-
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ig elhanyagolta a tömeges pilótaki-
képzést. így 1940 nyarán százszám 
kényszerülnek a pilótaülésbe olyan fi-
atalemberek, akik gyorsított kiképzés 
után, harci tapasztalat nélkül készül-
nek a tűzkeresztségre. Német ellen-
feleik viszont legalább ezer repülő-
órával megszerzett gyakorlattal és két 
győztes háború tapasztalatával fogják 
kézbe a botkormányt. Mivel a mene-
külők áradatában szép számmal ér-
keznek veterán lengyel vadászpilóták, 
az angolok készségesen, sőt sürgetve 
veszik őket át a Royal Air Force állo-
mányába. Az 1940 őszén a Luftwaffe 
kudarcával végződő offenzíva megtö-
réséből a lengyel repülők tiszteletre 
méltó részt vállaltak.
A menekülők jó része az Anders had-
sereg kötelékében harcol a németek 
ellen. Wladyslaw Anders tábornok - 
szerencsétlenségére - szovjet fogság-
ba esik. Két évig sínylődik börtönben, 
majd 1941-ben (az angolok nyomaté-
kos kívánságára) szabadon bocsátják, 
és az orosz fogolytáborokból kiszaba-
duló bajtársaiból hadsereget toboroz. 
Ám a lengyelek nem kívánnak Belze-
bub segítségével ördögöt űzni. A nácik 
ellen nem fognak a hazájukat leigázó 
Vörös Hadsereg oldalán harcolni. Irá-
non át az egyiptomi angol haderőhöz 
jutnak el. Az észak-afrikai hadmű-
veletek során Rommel körülzáija és 
nyolc hónapig tartja ostromgyűrűben 
Tobrukot. A köves szerir homokjába 
ásott primitív állások eredményes vé-
delmezéséért halált megvetően har-
colnak a lengyel szövetségesek.
Az Anders-hadsereg legfényesebb 
győzelmét Monté Casinónál arat-
ja. Kesselring marsall védelmének 
kulcsállása az ősi bencés kolostor. A 
szükségerődítményt elitcsapat, egy 
ejtőernyős egység védelmezi, és a 
szövetségesek öt hónapon át tesznek 
meddő kísérleteket bevételére. Bár az 
amerikaiak több mint kétszáz repülő 
bombazápora után rohamoznak, véres 
vereséget szenvednek el. Az újzélandi-
ak támadását a kétszázhárom millimé-
teres nehéz tarackok nyolc órás pergő-
tüze előzi meg, súlyos áldozatok után 
mégi visszavonulni kényszerülnek. 
Kudarcot vallanak az Indiából érkező 
friss csapatok is. A közel féléves ostro-
mot követően indul rohamra a lengyel 
hadosztály. Áttörnek a villámgéppus-
kák tüzén és lángszóróval, kézigránát-
tal, szuronnyal vívott közelharcban ki-
űzik az ezernégyszáz éves falak romjai 
közül a német harcosokat.

Az 1939-es vereség után a lengyel 
menekültek sorsa ezernyi szálra bom-
lik. Egy vékony fonat a határ közeli 
Garán át húzódott a tragikus múltból 
az ismeretlen jövő felé. A barna ruhás 
katonák arcát nem őrzi az emlékezet, 
nevük ismeretlen, sorsuk belevegyült 
a nagy vihar véres forgatagába. A már 
más rendeltetésű épület hetven éve 
mégis a história fonatának egyik stá-
ciója volt.

Dr. Dániel József

„Á  M  K ”  h í re k

2012. március 26-án a garai Német 
Önkormányzat szervezésében és 
anyagi támogatásával került sor az is-
kolai német nyelvi vers- és prózamon-
dó versenyre.
38 diák 6 kategóriában versenyezett. 
Rendezvényünket megtisztelte jelen-
létével sok érdeklődő szülő és hoz-
zátartozó. A versmondó délutánunk 
győztesei:

1. kategória /1-2. osztály:     
I.  Walkowicz Szása   1. osztály
II. Takács Zsófi   2. osztály
III. Takács Jázmin   1. osztály
Különdíj:  
 Miokovics Maja  2. osztály

2. kategória /3-4. osztály/: 
I. Cobor Szófia   4. osztály
II.  Pekli Bettina   4. osztály
III. Putterer Stefan   3. osztály
Különdíj: 
 Barta Evelin 3. osztály

3. kategória /5-6. osztály/: 
I. Szűcs Zsófia   5. osztály
II. Koller Maartin   5. osztály
III. Kubatov Alexandra 6. osztály
Különdíj: 
 Juhász Klaudia   5. osztály

4. kategória /7-8. osztály/: 
I. Gaál Antal    8. osztály
II. Balogh Edina   7. osztály

5. kategória /nyelvjárás/: 
Faa Krisztián    2. osztály
Faa Nándor     4. osztály

6. kategória /horvát nyelvet tanulók/: 
I. Fulcz Kitti 6. osztály
II. Rézműves Patrik 6. osztály

2012. március 29-én rendezték meg 
Baján a német nemzetiségi általános 
iskolák részére a megyei német nyelvi 
vers- és prózamondó versenyt. Ezen a 
versenyen iskolánkat Walkowicz Szá-
sa, Cobor Szófia, Szűcs Zsófia, Gaál 
Antal, Faa Krisztián és Faa Nándor 
képviselték.

A Bendegúz Akadémia anyanyelvi ta-
nulmányi versenyt hirdetett. A Nyel-
vész verseny iskolai válogatója február 
24-én zajlott. Erre a megmérettetésre 
12 tanuló vállalkozott. A megyei dön-
tőbe jutott tanulók: 

2. osztály: Farkas Noémi
    Király Karina
    Miokovics Maja
3. osztály: Kettinger Viktória
4. osztály: Bögehold Tamara
    Faa Nándor
    Lenner Klaudia

A megyei fordulóba jutott tanulók 
2012. március 30-án Kecskeméten 
az Arany János Általános Iskolában 
versenyeztek, ahol Miokovics Maja III. 
helyezést ért el.

A Bukovinai Székelyek Országos Szö-
vetsége, a Sebestyén Ádám Székely 
Társulat 2012. március 31-én rendez-
te meg a Sebestyén Ádám XV. Székely 
Mesemondó Versenyt Kakasdon.
Iskolánkból 6 tanuló vállalkozott arra, 
hogy megtanul egy székely népmesét 
és részt vesz ezen a versenyen.

2. osztály:  
 Miokovics Maja (Király Karina)
3. osztály:
 Kazinczi Tamás
4. osztály:
 Szabó Balázs (Lennesr Klaudia)
5. osztály:
 Szűcs Zsófia

Ezen a mesemondó versenyen Szabó 
Balázs különdíjban részesült.

2012. április 25-én nyelvtan-helyes-
írás versenyt tartottunk.
Helyezettek:
3. oszátály: I. Farkas Nóra
    II. Kettinger Viktória
    III.  Fulcz Linda
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4. osztály: I. Pekli Bettina

    II. Szabó Balázs

    III. Lenner Klaudia

5. osztály: I. Tóth Barbara

6. osztály: I.  Fulcz Kitti

    II.  Roboz Letícia

7. osztály: I.  Ispánovics István

A Szivárvány újság levelezős tanulmá-

nyi verseny országos döntőin Buda-

pesten 3 tanuló vett részt: 

Király Karina 2. osztályos tanuló ma-

tematikából

Takács Jázmin 1. osztályos tanuló 

természetismeretből

Pekli Bettina 4. osztályos tanuló kis 

nyelvészből versenyezett.

Pekli Bettina a 14. helyezést érte el 

az országos versenyen.

SPORT:

I. kcs.  (2003-2004) 5. helyezés

II. kcs.  (2001-02)  4. helyezés

IV. kcs. (1997-2000) 3. helyezés

Duna-kupa, Dunafalva, 2012. 04.27.

I. kcs.  (2001-02.)  1. helyezés

III.kcs.  (1997-2000) 2. helyezés

Helyesbítés!

Az előző számból kimaradt: Takács 

Jázmin 1. osztályos tanuló a helyei 

versmondó versenyen különdíjban ré-

szesült.

Köszönetemet fejezem ki a felkészítő 

pedagógusoknak a munkájukért, a 

szülőknek a támogatásukért és nem 

utolsósorban a szép teljesítményeket 

elért tanulóknak, akik ezzel öregbítet-

ték iskolánk hírnevét.

Kubatovics Mátyásné

munkaközösségvezető

A közeljövőben az alábbi fontos, és 
aktuális eseményekről szeretnék 

tájékoztatást adni:

A nyári ügyelet minden kedden 09.00 
órától 12.00 óráig lesz. Az ettől való 
esetleges eltérést az iskola ablakában 
hirdetni fogjuk.

Az évnyitó időpontjáról, valamint a 
tankönyvosztásról is itt fogunk tájé-
koztatást adni, az iskola ablakában, 
plakáton.

A tankönyvosztásra kérem, hogy min-
den szülő, aki ingyenesen kapja a tan-
könyveket az igazoló dokumentumok-
kal együtt, személyesen jelenjen meg.

A tavaly kiosztott ingyenes tankönyve-
ket aki még nem hozta vissza, kérem 
ügyeleti napokon tegye meg!

A napközis ellátásban felmerült eset-
leges elmaradásokat kérem, a nyár fo-
lyamán rendezni szíveskedjenek.
A következő tanévre a napközi ellátást 
már augusztus végén lehet kérni a 
megfelelő igazoló dokumentumokkal 
a szülőknek, személyesen. Mindeze-
ket Nagy Péternénél a Napköziben le-
het megtenni.

Kellemes pihenést, szép nyarat kívá-
nok!

Solt Csilla
ÁMK intézményvezető

A Moholy-Nagy László 
Alapfokú Iskola tanulóinak 

eredményei:

Vaskúton a „Tehettségkutató” pályá-
zaton két tanulónk
Faa Nándor     (4.o.) és 
Walkowicz Szása  (1.o.) 
munkája szerepelt a kiállításon. 
Walkowicz Szása különdíjat is kapott.

Szegedre a „Tiszta játszótér” c. rajz-
pályázatra a következő tanulók rajzait 
küldtük be:          
 Koller Martin   (5.o.)
 Faa Nándor   (4.o.)
 Walkowicz Szása (1.o.)

Bajára a  „Gemenci erdő” c. rajzpályá-
zatra 3 tanulónk munkáival neveztünk:
 Tóth Barbara Lili   (5.o.)
 Lenner Klaudia   (4.o)
 Tóth Dóra Netti   (2.o)

Kiemelkedő és tehetséges munkájáért
 Bögehold Tamara  (4.o.) 
egyhetes balatoni művészeti táboro-
záson vehetett részt Zánkán a Moholy 
AMI jutalmaként.

Bolla Ildikó

Lov as é s 
Fal una p  201 2

Ebben az évben is ez a rendezvényünk 
volt a legnagyobb mind a résztvevők,
mind a nézők számát tekintve. Szép 
számmal jelentkeztek versenyzők a
fogathajtásra és a nézők létszámát te-
kintve sem vallottunk szégyent.
A fogathajtás mellett nagy sikere volt a 
kiegészítő programoknak, melyek
közt kicsiktől a nagyokig mindenki 
megtalálta a neki testhez állót.
Lovász Ferenc és Vogl István szárnya-
sait csodálhatta meg a közönség a 
krédli
tyúkoktól a nemesített galambokig.
Illi Ferenc farmjáról érkezett jószágo-
kat a gyerekek simogatták nagy kedv-
vel
és ha megunták, akkor hintóval kerül-
hettek egyet a faluban.
Akinek lovagolni támadt kedve, azt 
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Kapots László és csapata szolgálta ki
gyeplőszáron vezetett lovakkal.
Faller Attila és Békési Zoltán baráti 
köre motor kiállítást rendezett, ahol
a cross motortól a beton torpedóig fel-
vonultatták a flottát. Az ebédidőben
pedig még a pályára is felmentek vas-
paripáikkal szórakoztatni a közönsé-
get.
Nagy sikere volt a gasztro utcának, 
melyet a nemzetiségi önkormányzatok 
és a
garai Székelykör Egyesület rendezett. 
A helyi specialitásokból mindenki
ingyen kóstolhatott, kedvére válogat-
va a különféle finomságok között.
A kulturális programok a díjkiosztó és 
a tombolasorsolás után kezdődtek a
„Garai Sárkányok” Tai Chi bemutatójá-
val. Őket követte a színpadon a Magic
Dance három csoportja, az Ifjúsági 
Tánccsoport és a vaskúti Ír Tánccso-
port.
Felléptek az iskola tánccsoportjai Ki-
rályné Antal Gabriella és Sereginé
Orosz Barbara vezetésével.
A nap fénypontját Gombos Attila pro-
dukciója jelentette, aki a
„Halálgömb”-ben motorozva kápráz-
tatta /vagy rémisztette/ el a nézőket.
A műsorszámok befejezése után a 
Póló Együttes biztosította a zenét a jó
hangulathoz és tánchoz.
Természetesen most is, mint minden 
évben nagyon sokan segítettek anya-
gilag,
erkölcsileg és tettekkel, hogy ez a nap 
emlékezetes maradjon az ide látogató
vendégek számára.
Az ízletes töltött káposzta elkészítésé-
ben segítettek: Haberbusch Ferencné,
Antal Józsefné Bibián, Antal Zoltánné 
Gyöngyi, Barna Jánosné Zsuzsa, Barta
Tamás, Gugán Hajni, Gugán Éva, Ju-
hász Eszti, Kovács Ferencné Anna, Lé-
nárt
Balázsné Kati, Nagy Ferencné Irén, Ko-
vácsné Poszpisl hajnalka, Vincze
Tiborné Veszna.

Anyagilag támogattak minket: Aladics 
Róbert,Antal Józsefné, Balogh Ferenc,
Budai György, Cseke Lázár, Csende 
Sándor, Domokos István, Dr. Fridrik 
Pál,
Garai Pékség, Grészló István, Gyetvai 
János, Háberbusch Ferencné, Ifj.
Kühner József, Illi Ferenc, Juhász Ist-
ván, Keller József, Kuruc János
Dunahorizont Zrt., Lovász Ferenc, Mol-
nárné Röckl Janka, Murinyi Ferenc,
Murinyi Tibor, Műv. Ház, Nagy Ferenc, 

Nagy Zoltán, Osztrogonácz Antal,
Önkormányzat, Putterer Antal, Rózsa 
István és Istvánné, Röckl János,
Rutterschmidt Mátyás, Szabó Károly, 
Szajkó László Sertéstelep, Szalai Lász-
ló
Pannon Kft., Takács Attila, Takács Fe-
renc, Takács István, Takács Krisztián,
Táncosok (összes Gara, csoport), Tóth 
László, Ulm Csaba, Varga Imre József,
Varga János, Varga József, Vincze Tibor 
és Tiborné

Köszönetet mondunk mindenkinek, 
akik áldozat vállalásukkal, támogatá-
sukkal
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

rendezőség

K Ö SZÖ NE T

A Lovas és Falunap alkalmából Regőce 
és Gara között ismét nyitva volt a ha-
tár. Igaz megint csak egy-egy órácská-
ra reggel és este, de ezt szomszédja-
ink kérték, hogy így legyen.
Ilyenkor fizetni kell a határőröknek is 
és a vámosoknak is elég komoly óra-
díjat.
Itt mondok köszönetet Preilinger 
Györgynek és Kurucz Jánosnak, akik az 
Agrocoop Kft. illetve a Dunahorizont 
Zrt. nevében, harminc-harminc ezer 
forintot ajánlottak fel a határnyitás 
költségeire! Ők már tudják, hogy gaz-
daságilag milyen jelentőséggel bírna 
az állandó határátkelő településeink 
között. Mint egyik regőcei barátom 
mondta: „Nekem közelebb lenne Ba-
jára menni vásárolni, mint Zomborba”. 
Így a bajai kikötő is közelebb lenne a 
gazdáknak és a kereskedőknek.
Köszönöm még egyszer a támogatá-
sukat! 

Ta i  Ch i - 
m ű v és ze t  és 

ha r m ó ni a

A Tai Chi a mi kultúránktól teljesen el-
térő belső harcművészet, amely felkel-
tette az emberek érdeklődését. Ezért 
folyamatosan kapunk bemutatkozási 
lehetőségeket különböző rendezvé-
nyekre.

Legutóbb Szekszárdon a Civil Kerek-
asztal, Mentálhihiénés Műhely és 
Polgármesteri Hivatal szervezésében 
az Önkéntesek Napja és a Hála –Gála 
műsorában tapsoltak a Garai Sárká-
nyoknak.

A Tai Chi olyan harmóniát teremtő 
mozgás, amely az egyensúlyt meg-
őrizve fenntartja az állandó változást. 
Az egészségmegőrzés, gyógyítás, va-
lamint a kínai kultúra szerves része.
A Tai Chi áldásos hatásait felismerve 
és megtapasztalva a Garai Sárkányok 
tagjai 2011. szeptemberétől lelkesen 
és szorgalmasan gyakorolnak. Nem-
től, kortól függetlenül végezhető, 
ezért bárki csatlakozhat közénk.

A változások végtelenek, de az alap-
elvek ugyanazok: jóság és szelídség. 
Igazi művészet ez, amely fejleszti a 
kifinomult tudati irányítást, éles érzé-
kelést, éber reagálást.
Munkánk alapelve a békés szív és az 
összpontosított elme.

Céljaink között szerepel belső ener-
giánk mozgatása szellemi erőfeszítés 
révén, amely a test funkcionális egysé-
geire is hatással van, így a belső ener-
gia külső erővé válik.

Küldetésünknek tekintjük a Tai Chi 
gyakorlatok, légzés és önvédelmi 
technikák által a stabil elme és a test 
töretlen egészségének fenntartását. 
Ezen ismeretek megosztásával meg-
őrizni a szellem állandó élénkségét, 
nyugalmát a késői öregségig, mikor 
betegség és küzdelem nélkül a test és 
a lélek búcsút mond egymásnak.

Bergmann Jánosné Hédi
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N em ze t is ég i 
Hí ra d ó

A Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat hírei

Részt vettünk a Falunapon, a gasztro-
nómiai rendezvényen. Örülünk, hogy 
jól sikerült a kóstoló, a vendégek meg 
voltak elégedve és nagyon jó volt a 
többi nemzetiségnek is a kóstolója.

Már 1. hónapja tartjuk a kapcsolatot a 
Bajai Golgotai Gyülekezettel, amit 2. 
hetente tartunk a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat irodájában, ahol min-
denkit szeretettel várunk.

Szeretettel meghívunk mindenkit a Ga-
rai Roma napra, amit 2012. augusztus 
20-án a Sportpályán tartunk. Lesz ve-
télkedő, (többféle verseny nemben: pl. 
kispályás foci, stb.) ahol oklevéllel és 
kupával díjazzuk a nyerteseket.

Szeretnénk olyan gazdálkodóval kap-
csolatba lépni, aki tudna bármilyen 
munkát részünkre biztosítani, valamint 
szólna nekünk, ha van olyan bozótosa, 
erdőterülete, ahol a száraz fákat ki 
szeretné takaríttatni.

Ezúton megköszönjünk a polgármester 
úrnak és a jegyző asszonynak, többi 
testületi tagoknak, hivatali dolgozók-
nak a segítségüket és a munkájukat.

Id. Kis István
Roma Nemzetiségi Önkormányzat el-
nöke

A Német Önkormányzat hírei

2012. március 26-án került sor az álta-
lános iskolai német nyelvi vers és pró-
zamondó versenyre, melyet a Német 
Önkormányzat szervezett. A tanulók 
és a szülők részéről nagy volt az érdek-
lődés. A verseny eredményéről az ÁMK 
híreiben olvashatnak. Megköszönjük a 
gyerekek aktív részvételét, a pedagó-
gusok felkészítő munkáját és a szülők 
érdeklődését.
Május elején az MNÁMK 10. osztályo-
sai faluprojekt keretében ellátogattak 
községünkbe. Az egész csoport kö-
zösen megnézte a falumúzeumot, a 
temetői emlékhelyet és a templomot. 
Érdeklődtek a Garán folyó nemzetiségi 
élet iránt. Több csoportban folytatták a 
kutatómunkát. Az egyik csoport az is-
kolában interaktív órát tartott. A máso-
dik csoport Wolfárt Henriknél és Keller 
Józsefnél vendégeskedett, ahol a régi 
nemzetiségi ételekkel kapcsolatban 
érdeklődtek. A harmadik csoport egy 
jellegzetes régi német házat tekintett 
meg Schmidt Marci bácsinál. A negye-
dik csoport Putterer István bácsival a 
garai tájnyelv jellegzetes kifejezéseiről 
beszélgetett, és egy történetet hallgat-
tak meg garai tájszólásban. Az ötödik 

csoport a garai német nemzetiség nép-
viseletével ismerkedett meg Nádai Jó-
zsefné segítségével. A hatodik csoport 
a Német Önkormányzat tevékenységé-
vel kapcsolatban érdeklődött Wolfárd 
Istvánnénál. A csoportok beosztását 
az MNÁMK 10. osztályos garai tanuló-
ja Rojik Darinka készítette. Köszönetet 
mondunk minden közreműködőnek, 
akik szívélyesen fogadták a tanulókat. 
Május 20-án német kultúrest volt 
Vaskúton, amelyen részt vettünk. A 
műsorban felléptek a helyi óvodások 
és az iskola tanulói, valamint Már-
ton Boglárka, aki garai tájszólásban 
adott elő egy humoros történetet. To-
vábbi szereplők voltak a Kraul Antal 
fúvósegyesület, a Hagyományőrző 
Tánccsoport és a nyugdíjasok kórusa. 
Vendégegyüttesek is színesítették a 
műsort, mint a palotabozsoki kórus és 
a bácsbokodi fúvószenekar.
Június 10-én a Lovas- és falunap kere-
tében mi is „sátrat vertünk” a gasztro 
utcában. Egy bográcsban marhapör-
költ, két nagy fazékban savanyú ká-
poszta és oldalas főtt füstölt kolbász-
szal. Amíg a hús puhult, megkelt a 
dagasztott kenyértészta, amelyből 
gombócokat szaggattunk a káposztás 
húsra. A gombócok a gőzben megkel-
tek és megpuhultak. Délre megtelt a 
sátor vendégekkel, és megkezdődött 
az ételosztás. Az ínycsiklandozó illatok 
odavonzották az embereket. Gyorsan 
fogyott a bogrács és a lábasok tartal-
ma. A jó hangulatról Knipf Hanzi gon-
doskodott gombosharmonikájával. 

Felhívjuk a német nyelvet tanuló kö-
zépiskolások figyelmét, hogy ismét 
lehetőségük van archív fotók gyűjté-
sére, német nemzetiségi témakörben 
(régi sváb épületek, viseletek, mun-
kák, családi fotók, stb.). Novemberig 
várjuk a képeket beszkennelve, vagy 
akinek nincs rá lehetősége, annak 
segítséget tudunk nyújtani a digitali-
zálásban. A pályázókat év végén jutal-
mazzuk.

Illés László Murinyi Csaba

Heffner Hedvig
Német Önkormányzat Gara 
képviselője
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A Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat hírei

Testvér települési látogatás

2012. május 9.-én testvér települési 
megállapodást írtunk alá a horvát-
országi Darázs járás Topolje nevű 
településével. Az együttműködési 
megállapodást Stipa Saslin Darázs 
Községközi Tanács elnöke, Adam 
Veseli Topolje Község elnöke Kubatov 
Márton Gara HKÖ elnöke és Faa Béla 
Gara Község polgármestere írták alá 
Garán, a Községháza tanácstermében. 
Június 1.-én egy delegáció látogatott 
Topolje Községbe, ahol részt vettek 
a „Becarac” fesztiválon, ahol a garai 
bunyevác népviseletet is bemutatták. 
A közösségek elöljárói ünnepélyesen 
átadták egymásnak az aláírt testvér 
települési megállapodásokat. 
Az oktatás, a kultúra, a sport és kör-
nyezetvédelem területei a közös ala-
pok az együtt gondolkodáshoz és az 
együtt munkálkodáshoz, mely által a 
két község barátsága elmélyülhet és 
ez a kapcsolat, gyümölcsöző lehet.

Tisztelettel:

Faa Béla 
polgármester

A báli szezont követően főleg külső 
meghívásoknak tettünk eleget a bács-
kai településeken.

2012. május 6-án 90. születésnapja 
alkalmából felköszöntöttük a község 
egyik szép korú bunyevác lakosát, 
Pekanov Mátyásné Sokacz Sztánó 
nénit, aki a mozgáskorlátozottságát 
leszámítva jó egészséggel, szellemi 
frissességgel bír. Nosztalgiával mesélt 
életútjáról.

2012. május 9-én Garán, a Községi 
Önkormányzat képviselőtestülete a 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 
közreműködésével testvérközségi 
megállapodást írt alá a horvátországi 
Darázs járással és Topolje községgel. 
A kapcsolat történetéről bővebben 
olvashatnak a www.gara.hu honlap 
„Testvértelepüléseink” rovatában.

2012. május 26-án az Ifjúsági Tánc-
csoporttal Bácsalmáson felléptünk 
Ante Evetovity Miroljub helyi szárma-
zású horvát költő, lelkipásztor emlék-
napján.

2012. június 1–2. napján Topoljén 
részt vettünk a kétnapos „Baranyai 
Betyárác” ünnepségen. Az első na-
pon a két polgármester ünnepélye-
sen átadta egymásnak a Garán aláírt 
testvérközségi megállapodást. Két-
órás kultúrműsorban több horvát ré-
gió népviseletét bemutatták. A garai 

bunyevácokat a Murinyi házaspár és 
Kricskovics Diána képviselte. Más-
nap az Ifjúsági Tánccsoport utazott 
Topoljéba a folklórgálára, amelyen 8 
tánccsoport szerepelt Horvátország 
különbőző részeiből. Magyarországot 
csak Gara képviselte bunyevác koreo-
gráfiával. A csoportok látványos dísz-
menetben, lovas fogatokkal felvezetve 
vonultak végig a falu főutcáján a mű-
velődési házig.

2012. június 10-én a község többi 
nemzetiségével és a községi önkor-
mányzattal együtt, a FEBÖSZ támo-
gatásával, első alkalommal megren-
deztük a nemzetiségi gasztronómiai 
bemutatót és kóstolót. A garai bu-
nyevácok birkapörköltet, pásztortar-
honyát kolbásszal és keltkalácsot 
(guzsvacsát) készítettek. A Bácska 
másik két horvát népcsoportjának éte-
leit is be akartuk mutatni. A dusnoki 
rácok kacsapörkölttel és kaprostúrós 
tésztával látták vendégül az érdeklő-
dőket. A hercegszántói sokácoknak 
sajnos nem jött össze a főzőcsapatuk. 
Az ételek szűk egy óra leforgása alatt 
elfogytak. A magyarországi horvátok 
borversenyének idei díjnyertes borait 
/a bajai Antal pincészettől/ is lehetett 
kóstolni. Ebéd után a Bácska Tambu-
razenekar szórakoztatta társaságun-
kat, melyhez a regőceiek is kapcso-
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lódtak. Kecskeméti, bajai és katymári 
vendégeinken felül megtisztelt minket 
a pécsi horvát Főkonzul Asszony, és az 
Országos Horvát Önkormányzat garai 
származású elnöke, Hepp Mihály is. 
Bérmálási ünnepségük miatt csak 
este érkezett a horvátországi testvér-
község küldöttsége. A rendezvényen 
forgatott a Magyar Televízió Horvát 
nyelvű nemzetiségi műsorának stábja. 
A felvételt 2012. június 20-án adták le 
az M1 „Hrvatska kronika” című műso-
rában, megtekinthető az Interneten az 
MTV videotárában.

Köszönjük segítőink munkáját, a köz-
ség minden lakosának kellemes nya-
rat kívánunk!

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

A GARAI SZÉKELYKÖR EGYESÜLET 
HÍREI

A Garai Lovas- és Falunap alkalmá-
ból a Garán élő népcsoportok először 
rendeztek gasztronómiai bemutatót, 
„garai Nemzetiségek Gasztro utcája” 
címmel. Az eseményen a Garai Szé-
kelykör Egyesület is bemutatkozott, 
ahol a mindenki által kedvelt galuskát 
(töltött káposzta),juhtúrós puliszkát 
és az elmaradhatatlan házi szilvapá-
linkát kínáltuk az oda látogató ven-
dégeknek. Itt szeretnék köszönetet 
mondani azoknak, akik elkészítették 
és kínálták a gasztronómiai bemuta-
tóra az ételeket. Továbbá azoknak is, 
akik a fogathajtók számára biztosított 
ebéd elkészítésében is nagy szerepet 
vállaltak.

A nyári szünet első hetében VI. alka-
lommal egyesületünk közreműködé-
sével megrendezésre került az immár 
hagyományosnak mondható magyar 
néptánctábor. A táborban két csoport-
ra osztva kisiskolásoknak és új tánco-
sokkal bővült Ifjúsági Tánccsoportnak 
folyt az oktatás, napi nyolc órában. A 
tábort idén is Kosnás Árpád vezette. 
A hét szerdai napján a gyerekek meg-
látogatták a Falumúzeumot, ahol Pál 
Józsi bácsi sok érdekes látnivalóval és 
kemencében sült kakaós csigával vár-
ta a gyerekeket. A néptánctábort gála-
műsorral zártuk, ahol a táborlakók az 
egy hetes kitartó munka eredményét 
mutatták be a nagyközönségnek. A 
gálaműsoron a bajai Liszt Ferenc ze-
neiskola, népzene tagozatos növen-
dékei is felléptek. A tánckoreográfiá-
kat a bonyhádi Büdös Vornyik zenekar 
kísérte.
Köszönet a község Önkormányzatának 
, hogy egy hétig biztosította a tábor ré-
szére a kultúrházat és mindazoknak, 
akik részt vettek a tábor szervezésé-
ben, lebonyolításában.
Azt hiszem a nézők vastapsa igazolta 
a néptánc jogosságát Garán és jövőre 
még több táncolni vágyó gyerek rész-
vételével tudjuk megrendezni a ma-
gyar néptánctábort.
A Garai Székelykör Egyesület legköze-
lebbi rendezvénye a „HADIKI BÚCSÚ”, 
melyet augusztus 12-én, vasárnap 
rendezünk meg. Nagy szeretettel vá-
runk minden érdeklődőt!

Nagy Ferenc Egyesület elnöke.

Ga ra i  i f j ú s á g i 
Tá nccs o p or t  h í re i

Eseménydús tavaszon és nyárelőn van 
túl a Garai Ifjúsági Tánccsoport csapa-
ta. Ahogy kitavaszodott, felpezsdült a 
kulturális élet, számos meghívásnak 
tehettünk eleget. 
Március 15-e alkalmából fáklyás felvo-
nulást és megemlékezést szerveztek 
Baján. Ami után az újvárosi iskolában 
mezőségi és szatmári táncházban vet-
tünk részt. Április 8-án, a csoport ön-
álló rendezvényt, Húsvéti Bálat szerve-
zett. Népes fellépősereg szórakoztatta 
a közönséget: Teveli Fiatalok Egyesüle-
te, garai Magic Dance, Rebecca Scarlet 
Düren, Iringó Népdalkör és a bácsal-
mási Zora Tánccsoport és persze a mi 
tánccsoportunk. A műsort bál követte, 
Varga Zoltán muzsikálására. A bál be-
vételét a csoport fenntartására és költ-
ségeink fedezésére fordítjuk. Köszön-
jük azoknak, akik ehhez bármilyen 
formában hozzájárultak!
Leányaink lába is megnőtt a tavasz 
folyamán, így négyen is új cipőt vá-
sároltak maguknak a bajai kézműves 
vásáron, egy bonyhádi cipészmester-
től. Május végén a bácsalmásiak hív-
tak vissza minket városuk és Bizovác 
közötti testvérvárosi szerződés 18. 
évfordulójának ünnepére. Majd más-
nap Pünkösd alkalmából, a műv. ház 
előtt felállított Májusfát táncoltuk ki. 
Júniusban Gara horvátországi testvér-
településén, Topoljén járhattunk, ahol 
Darázs járás „Baranjska Becarac” el-
nevezésű ünnepüket tartották. Június 
második hétvégéjén a bajai Sugovica 
ÁMK által rendezett Szent Antal-napi 
Vígasságokon táncoltunk.
Június 10-én, hazai pályán, pontosab-
ban a lovaspályán adtunk több fellé-
pővel közösen egy hosszúra elnyúlt 
műsort. Azt hiszem minden nemze-
tiség igényét kielégítettük, hiszen 
székelyt, svábot, dél-szlávot valamint 
új koreográfiánkat, egy őrkői cigány-
táncot is előadtunk. Az őrkői cigány 
összeállítás kimondottan erre az al-
kalomra készült, a tánc mellett a ren-
dezvényhez kötődően egy lóvásárt is 
igyekeztünk megjeleníteni. A vissza-
jelzések alapján tetszett a közönség-
nek a tánc és mivel mi is jól éreztük 
magunkat a szerepben, így máshol is 
szívesen előadjuk. 
A garai falunapot a véméndi követte, 
ahol rendhagyó módon a Garai Szé-
kely Asszonykórussal közösen adtunk 
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műsort. Utána kitűnő vendéglátásban 
részesültünk, a helyi székely asszony-
kórus jóvoltából.
Június 25-től 29-ig a hagyományos, 
6. alkalommal megrendezett magyar 
néptánctábor zajlott a Garai Székely-
kör Egyesület szervezésében. Délelőtt 
az általános iskolások -Sereginé Orosz 
Barbara és Királyné Antal Gabriella 
csoportja- Kosnás Árpád táncoktató-
tól tanulhatott bukovinai székely lé-
péseket. Délután pedig mi bővítettük 
táncos ismereteinket. Széki katona-
búcsúztatót, magyarbődi- és sárközi 
táncokat tanulhattunk meg. A tábor 
végeztével a szülőknek, érdeklődők-
nek bemutattuk - a kicsikkel együtt- új 
táncainkat. Sőt Bajáról ifjú népzenész 
„palánták” is megcsillantották tudá-
sukat.
A csoport július 16-án, a XXIII. Nemzet-
közi Bukovinai Találkozások Fesztivál-
ra utazik Romániába, Kömpulungba. 
Az utazás során felkeressük pl. Ko-
lozsvárt, Válaszútat, Széket, az egy-
kori bukovinai székely településeket 
(Hadikfalva, Józseffalva, Fogadjisten, 
Istensegíts, Andrásfalva), továbbá 
Csernátont és Gyulafehérvárt. A cso-
port élő zenei kíséret mellett lép fel. 
Reméljük, hogy további szép élménye-
ket szerzünk munkásságunk során és 
tovább öregbíthetjük Gara Község jó 
hírnevét.
Antal Zsolt

Fe lk és z ü l és  a 
nya ral á s r a .

Úti csomag készítése gyermek részé-
re: 
- Allergia elleni készítmények :
- kenőcsök ( Fenistil gél)
- Ca pezsgőtabletta

- Nem várt sérülések kezelésére:
- fertőtlenító oldat ( Betadine)
- ragtapasz
- sebhintőpor
- steril gézlap és gézpólya.

- Láz- és fájdalomcsillapító (Nurofen, 
lázcsillapító kúp)
- Hasfájás kezelésére probiotikum ( 
Laktiv Baby, Normaflore , Lacto Protect 
Baby)
- Magas faktorszámú naptej a napégés 
elkerülésére

Felnőttek részére:
• láz- és fájdalomcsillapító (Rubphen 

, Algoflex)
•  napégés ellen naptej vagy napolaj 
•  hányáscsillapító (Daedalon tbl.)
•  hasmenés ellen (Lopedium tbl, 

Széntabletta(
•  szükséges kötszercsomag 

Nem szabad elfeledkezi a folyadék-
pótlásról, főleg a gyermekek és az idő-
sek esetében sem. 
További igényeket a gyógyszertár dol-
gozói tanácsaikkal segítik.

Steinerné dr.Bleicher Mária
gyógyszertárvezető főgyógyszerész

Sp o r th í r ek

Két hónapja, május 20-án véget ért a 
focicsapat számára megye III. osztá-
lyú bajnokság küzdelme. Különösebb 
„boncolgatás” nélkül itt a végered-
ményt jelző tabella.:
A következő idényre való felkészülést 
július 13-án, pénteken kezdi meg a 
csapat. Babonás dátum, bízzunk ab-
ban, hogy szerencsét hoz számunkra. 
Ám, hogy ne csak a szerencse vezérel-
je a csapatot, arról immár Szemerédi 
Imre tehet a legtöbbet. Viszmeg Ist-
vánt váltja a garai kispadon. 

A játékosállomány alakulását jobbá-
ra a pletykarovatból követhetjük nyo-
mon. Csalogat többeket a szomszédos 
falu, Bácsborsód. A bajai kispályás 
élet is vonzza befelé az embereket. 
Szóval van választási lehetősége a já-
tékosoknak. Jobb, ha gyorsan tisztába 
tesszük ezt, ha itt tömegesen ide-oda 
mennek a játékosok, akkor vasárna-
ponként sem a papák, sem az apukák, 
sem a barátnők nem kell a pályára 
menjenek meccset nézni. Lehet ez fur-
csa és durva kimondani, de könnyen 
bekövetkezhet. Serdülő, ificsapatunk 
nincsen, onnan sem tudunk senkit 
előhúzni, így csak magunkra számít-
hatunk. Az is érdekes lenne, ha pár év 
múlva néhány focista gyereke feltenné 
apukájának a kérdést, hogy a garai 
pályán miért nincsen meccs? Kíván-
csi lennék, mit felelnének azok, akik a 
csapatot inkább cserbenhagyják, mint 
hogy tovább sportolnának, a hétvé-
gén a garai focidrukkereket szórakoz-
tatnák, további közös sportélménye-
ket élnénk át. Szóval a helyzet nem túl 
rózsaszín, de bízunk a jó folytatásban. 
Új edző – amit a többség szeretett vol-
na-, új remények. 
A foci anyagi részét illetően, folytató-
dik az a kezdeményezés, hogy a kis-
csapatok költségeit csökkentik. A ta-
valyi Magyar Kupában a csapat -nagy 
bravúrral- az országos főtáblára is ki-
került. Ezért a teljesítményért 140.000 
Ft-os díjazást kaptunk.
Jövőbeni ellenfeleinkről biztos infor-
mációm nincs. Vacillálnak a 3 és a 4 
csoportos megye III között. A megye 
I-es és a II-es osztályok, a cikk írása-
kor –július 11-én – még feltöltetlenek 
voltak. 
Biztosat augusztusban lehet megtud-
ni…

Antal Zsolt

hely csapatnév
mérkő-

zés
győze-

lem
dön-

tetlen
vere-
ség

lőtt gól
kapott 

gól
pont

1. KELEBIA KNSK 20 18 1 1 96 16 55

2. NAGYBARACSKA-CSÁTALJA KSK HÍD SC II. 20 15 1 4 58 30 46
3. GARA KSE 20 13 2 5 63 28 41
4. VASKÚT BÁCSKA SE 20 12 2 6 48 23 38
5. KUNBAJA SE 20 12 1 7 60 38 37
6. KATYMÁR SE 20 8 3 9 54 34 27
7. DÁVOD SC 20 8 2 10 47 43 26
8. BOROTA SE 20 6 2 12 28 60 20
9. MADARAS SE 20 4 1 15 24 72 13
10. CSÁVOLY SK 20 3 4 13 21 69 13
11. TATAHÁZA SK 20 1 1 18 14 100 4
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Kör je g y z ő i 
t á j é kozta tó

A PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉS!

Gara-Bácsszentgyörgy Községek Kör-
jegyzője felhívja az érintettek figyel-
mét, hogy – az élelmiszer-láncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 2008. 
évi XLVI. törvény 17.§ (4) bekezdése 
értelmében – a földhasználó köteles 
az adott év június 30., napjáig az in-
gatlanon a parlagfű virágbimbójának 
kialakulását megakadályozni, és azt 
követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntar-
tani.
Ha megállapítást nyer a védekezési 
kötelezettség elmulasztása - s ameny-
nyiben ez indokolt - ú.n. „közérdekű 
védekezést” kell elrendelni, mely azt 
jelenti, hogy a hatóság és az önkor-
mányzat által megbízott vállalkozó 
az ingatlantulajdonos hozzájárulása 
és előzetes értesítése nélkül is jogo-
sult az érintett területre bemenni, és 
ott a szükséges parlagfű mentesítési 
munkálatokat elvégezni. A munkála-
tok, valamint az egész eljárás költsé-
gei az ingatlan használóját terhelik. 
A helyszíni ellenőrzés hivatalból vagy 
bejelentés alapján történik. A belterü-
leti ingatlanok vonatkozásában az ön-
kormányzat jegyzője és Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Növény- és 
Talajvédelmi igazgatósága – az ügyfél 
előzetes értesítése nélkül –végezhet 
helyszíni ellenőrzést (parlagfű felderí-
tést), a közérdekű védekezés elrende-
lésére csak a jegyző jogosult.
A fentieken túl lényeges tudni, hogy 
a fertőzött terület nagyságától és a 
gyomborítottság mértékétől függően 
növényvédelmi bírság vonatkozásá-
ban a jegyző nem mérlegelhet, és nem 
gyakorolhat méltányosságot, ki kell 
szabni, amelynek összege – belterü-
leten – 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig 
terjedhet. A bírság és a közérdekű vé-
dekezés összegének, meg nem fizeté-
se esetén az állami adóhatóság hajtja 
be.

Kérem az érintetteket, hogy a védeke-
zési kötelezettségüket – mindannyi-
unk egészségének megóvása érdeké-
ben – önként teljesítsék.

Ez a felhívás annak érdekében készült, 
hogy minden ingatlantulajdonos és 
földhasználó ismerje meg kötelezett-
ségeit.

Mivel az előírások szigorúak, és a vé-
dekezési kötelezettség megszegése 
esetén a rendkívül súlyos jogkövet-

kezményeket külön – előzetes – ér-
tesítése nélkül alkalmazni kell, ezért 
nyomatékkal kérjük településünk in-
gatlantulajdonosait, ill. használóit, 
hogy különösen nagy figyelmet fordít-
sanak a parlagfű mentesítésre vonat-
kozó kötelezettség teljesítésére.
Gara, 2012. június 20.
Striegl Jánosné
körjegyző

Körjegyzői tájékoztató a súlyos 
mozgáskorlátozottsághoz kap-

csolódó gépjárműadó mentesség 
megváltozott jogszabályi feltét-

eleiről

Tisztelt Adózó!

Az adóhatóság nyilvántartásának ada-
tai szerint az Ön tulajdonában (üze-
meltetésében) lévő gépjármű - súlyos 
mozgáskorlátozottságra tekintettel 
gépjárműadó fizetési kötelezettség 
alóli mentességben részesül. 
A gépjárműadóról szóló 1991. évi 
LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján 
a súlyos mozgáskorlátozott személy, 
a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, 
a cselekvőképességet korlátozó (ki-
záró) gondnokság alatt álló súlyos 
mozgáskorlátozott személyt rend-
szeresen szállító, vele közös háztar-
tásban élő szülő –ideértve a nevelő-, 
mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt 
is – egy darab, 100 kW teljesítményt 
el nem érő, nem személytaxiként üze-
melő személygépkocsija után legfel-
jebb 13000 forint erejéig illeti meg a 
mentesség.
A 2012. évben azoknak a személyek-
nek, akinek a korábbiakban kiállított 
I. fokú Orvosi szakvélemény („7 pon-
tos”) véglegesen fennálló állapotot 
igazolt, azokat 2012. december 31. 
napjáig megilleti a gépjárműadó fi-
zetés alóli mentesség. Ezt követően 
azonban függetlenül attól, hogy a 
„7 pontos igazolással” rendelkező 
személy egészségi állapota évek, év-
tizedek óta fennáll, csak akkor lesz 
továbbra is jogosult a gépjárműadó 
mentességre, ha az alábbiak szerinti 
új szakvéleménnyel igazolja súlyos 
mozgáskorlátozottsága fennállását.
A súlyos mozgáskorlátozott személyek 
közlekedési kedvezményeiről szóló 
102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: R.) 2012. március 31-
től hatályos ÚJ szabályok szerint az R. 
2.§ a) pontja határozza meg a súlyos 
mozgáskorlátozott személy fogalmát. 
E szerint „súlyos mozgáskorlátozott 
személy az, aki:

• a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról 

szóló 1998. évi XXVI. törvény (to-
vábbiakban: Fot.) 23.§ (1) bekezdés 
e) pontja alapján mozgásszervi fo-
gyatékosnak minősül, vagy f) pontja 
alapján halmozottan fogyatékosnak 
minősül és halmozott fogyatékossá-
gai közül legalább az egyik mozgás-
szervi fogyatékosság,

• az a személy, aki 18. életévét nem 
töltötte be és a magasabb összegű 
családi pótlékra jogosító betegsé-
gekről és fogyatékosságokról szóló 
5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet (a 
továbbiakban: Mr.) 1. számú mellék-
letének L) pontjában meghatározott 
mozgásszervi fogyatékosságban 
szenved, vagy P) pontjában megha-
tározott többszörös és összetett be-
tegségben szenved és többszörös és 
összetett betegségei közül legalább 
az egyik mozgásszervi fogyatékossá-
got okoz,

• a 4/A. alcím szerinti minősítési rend-
szer szerint a közlekedőképességé-
ben súlyosan akadályozott személy, 
amennyiben ez az állapota várható-
an legalább három éven keresztül 
fennáll.

2013. január 1. napjától a gépjármű-
adó mentesség csak abban az esetben 
állapítható meg, ha a kérelmező iga-
zolja a fent részletezettek szerinti sú-
lyos mozgáskorlátozott állapota fenn-
állását. A gépjárműadó mentesség 
megállapításához a súlyos mozgás-
korlátozottság tényének igazolására 
2012. március 30-át követően indult 
szakhatósági eljárás során kiállított:
- elsődlegesen a Nemzeti Re-
habilitációs és Szociális Hivatal 
(szakértői szerv) által a közleke-
dőképesség minősítéséről kiadott 
szakvéleménymásolat, míg
 másodlagosan a Fot. szerinti fogya-

tékossági támogatás (MÁK) általi 
megállapításról szóló hatósági ha-
tározat, vagy a megállapítás alap-
jául szolgáló hatályos szakhatósági 
állásfoglalás, szakvélemény máso-
lat,

- az Mr. 3. számú mellékletében meg-
határozott igazolás másolat

fogadható el.

A fenti jogszabályváltozásokból ere-
dően tehát Ön, amennyiben a fent 
nevesített dokumentumok egyikével, 
sem rendelkezik, úgy a közlekedőké-
pessége minősítését a Bajai Okmány-
irodában kérelmezheti. 
A közlekedőképesség minősítését 
elősegítő rendelkezésére álló orvo-
si dokumentumokat, továbbá a há-
ziorvosa által közlekedőképesség 
minősítésére vonatkozó beutalót és 
személyazonosító okmányait, TAJ kár-
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tyáját vigye magával. E kérelemmel 
és a csatolt orvosi dokumentumokkal 
a körzetközponti jegyző megkeresi a 
szakértői szervet a közlekedőképes-
ség minősítése érdekében. A szakér-
tői szerv által kiadott szakvélemény 
- amennyiben a közlekedőképesség 
súlyos akadályoztatásának fennállá-
sát legalább 3 éves időtartamra meg-
állapítja - szolgál alapul 2013. január 
1. napjától a gépjárműadó mentesség 
megállapíthatóságához.

Tájékoztatom, hogy a Bajai Okmány-
iroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:     800-1500

Kedd:   1300-1500

Szerda:    800-1700

Csütörtök: 1300-1500

Péntek:     800-1200

Telefonon történő időpontfoglalás a 
06-79/527-100, 06-79/527-166 tele-
fonszámon lehetséges.

Striegl Jánosné 
körjegyző

A nya kö ny vi  hí rek

Születtek

név : Ternyák Csanád Imre 
szül.: január 12.   
a.n.:  Albert Bettina

név : Szabó Zsófi Loretta     
szül.: január 30.
a.n.: Száraz Magdolna

név : Varga Levente Mátyás
szül.: február 4.
a.n.: Varga Renáta

név : Kovács Noel
szül.: február 15.
a.n.: Szűcs Klaudia

név : Markovic Leon Krisztián   
szül.: március 21.   
a.n.: Branislava Jankovic

név : Pál Bendegúz 
szül.: március 30.   
a.n.: Törőcsik Tímea

név : Miklós Tamás     
szül.: jus 26.   
a.n.: Robár Edit

Márton Rita védőnő

Ké zi m un ka 
sz a kkö r  i n du l !

2012. augusztus 6-án 
este 18 órakor

szeretettel várunk minden érdeklő-
dőt a garai Művelődési Házban kez-
dődő kézimunka szakkörbe.

Témáink: kézi varrás, hímzés, hor-
golás, kötés 

S z í n j á ts z ó 
sz a kkö r  i n du l !

2012. július 27-én este 18 órakor
 szeretettel várunk minden érdeklődőt 
a garai Művelődési Házban kezdődő
amatőr színjátszó szakkörbe.
Érdeklődni lehet: 
Jánosikné Slavonits Julianna
Kertészné Molnár Anna

A J Á NL ATI 
F E L H Í VÁ S

Az Önkormányzat vagyonáról, a va-
gyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 6/2012. (III. 29.) 
önkormányzati rendelete alapján az 
alábbi ajánlati felhívást teszi közzé:

1.) Az ajánlatot kiíró neve, székhelye:  
  Gara Község Önkormányzata  
  6522 Gara, Kossuth L. u. 62.  
  szám

2.) Az ajánlat célja: önkormányzati  
  tulajdonú ingatlanok    
  elidegenítése (értékesítése)

3.) Az ajánlat tárgya: 
 Gara, Bunyevác u. 61. szám alatti 

(904 hrsz-ú) vállalkozó által bérelt 
kozmetika (19,6 m2) értékesítése 
999.760,- Ft összegben,

 Gara, Bunyevác u. 61. szám alatti 
(904 hrsz-ú) vállalkozó által bérelt 
fodrászüzlet (37,6 m2) értékesítése 
1.523.760,- Ft összegben,

 Gara, Bunyevác u. 61. szám alatti 
(904 hrsz-ú) vállalkozó által bérelt 
üzlet (58 m2) értékesítése 947.760,- 
Ft összegben,

 Gara, Bunyevác u. 61. szám alat-
ti (904 hrsz-ú) Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat által használt iro-
dahelyiség (494 m2) értékesítése 
678.520,- Ft összegben.

 Gara, Bunyevác u. 63. szám alat-
ti (905 hrsz-ú) üres lakás (592 m2) 
értékesítése 1.528.700,-Ft összeg-
ben,

 Gara, Kossuth L. u. 43. szám alatti 
(1178 hrsz-ú) üres lakás (150,40 
m2) értékesítése 1.035.567,-Ft ösz-
szegben,

 Gara, Kossuth L. u. 43. szám alatti 
(1178 hrsz-ú) üres lakás (280 m2) ér-
tékesítése 2.041.042,-Ft összegben

 Gara, Páncsics M. u. 2. szám alatti 
(281 hrsz-ú) üres lakás (1047 m2) ér-
tékesítése 6.537.000,-Ft összegben

 
 A Gara Bunyevác u. 61. szám alatt 

lévő (904 hrsz-ú) ingatlan (kozme-
tika, fodrászüzlet, bérelt üzlet és a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
által használt irodahelyiség) vala-
mint a Gara, Bunyevác u. 63. szám 
alatti (905 hrsz-ú) üres lakás kizáró-
lag együttesen értékesítendő.

4.) Az ajánlatok benyújtásának helye: 
Gara Község Körjegyzőségi Hivatal 
lakásügyintézői iroda

5.) Az ajánlatok benyújtásának mód-
ja: az ajánlatokat zárt borítékban, 
3 példányban kell benyújtani, mely-
ből egy példányt minden oldalon 
aláírva és „eredeti” megjelölés-
sel kell ellátni. A borítékon csak a 
következő szerepeljen: „Ajánlat a 
helyrajzi számú lakás értékesítésé-
re. A boríték semmilyen utalást ne 
tartalmazzon az ajánlattevő szemé-
lyére vonatkozólag!

6.) Az ajánlatok elbírálása: Az aján-
latok elbírálásának szempontja el-
sődlegesen a vételár nagysága.

7.) Az ajánlat minimális tartalmi ele-
mei a következők:

- az ajánlati feltételek elfogadásáról 
szóló ajánlattevői nyilatkozat;

- az ajánlattevő ajánlata a vételár 
összegére vonatkozóan;

- az ajánlattevő nyilatkozata az 
ajánlati kötöttség elfogadására 
vonatkozóan;

- Az ajánlatok benyújtásának, és 
nyilvános bontásának határideje:

 folyamatos
- Ezzel egy időben kerül sor az aján-
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latok bontására is a Körjegyzőségi 
Hivatal tanácskozó termében

8.) Az ajánlati kötöttség minimális 
időtartama: a pályázó ajánlatához 
30 napig kötve van. Az ajánlati kö-
töttség az ajánlatok benyújtására 
nyitva álló határidő lejártakor kez-
dődik. A pályázati eljárásra vonat-
kozóan további információ kérhető: 
Gara Község Körjegyzőségénél Ju-
hász Zoltánné lakásügyi előadónál.

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

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

Egyéb információ:

Üresen álló önkormányzati lakás érté-
kesítése esetén a vételár egy függet-
len értékbecslő által készített érték-
becslés szerint az abban megállapított 
forgalmi érték alapján kerül meghatá-
rozásra. A vételár a forgalmi értéknél 
alacsonyabb nem lehet.
Az üresen álló lakás megvásárlására, 
a vételárra részletfizetés nem adható.
Az ajánlati eljárásban csak olyan ter-
mészetes vagy jogi személy vehet 
részt ajánlóként, aki, vagy amely vál-
lalja, hogy az Önkormányzattal, szem-
beni bármilyen jogügyletből kifolyó, 
lejárt tartozását legkésőbb a ajánla-
tok benyújtásának határidejéig teljes 
egészében kiegyenlíti. Az ingatlanok 
előzetes időpont egyeztetés után 
megtekinthetőek. Időpont egyezte-
tés a 79/456-322-es telefonszámon 
kérhető. A nyertes pályázó a vételár 
kiegyenlítését követően az adásvéte-
li szerződés megkötésétől számított 
15 napon belül köteles megfizetni. 
Amennyiben a nyertes pályázó 15 na-
pon belül nem fizeti meg maradéktala-
nul a vételárat, úgy az önkormányzat 
elállhat a szerződéstől, és a sorrend-
ben második legnagyobb ajánlatot kí-
náló pályázónak felkínálhatja, azonos 
feltételek mellett, az érintett ingatlant. 
A nyertes pályázó viseli az adásvé-
tellel kapcsolatos ügylet illetékét. Az 
ügyvédi munkadíj a vevő terhe. Az 
ingatlanok a kikiáltási ár alatt nem 
kerülnek értékesítésre. A kiíró fenn-
tartja magának azt a jogot, hogy a pá-
lyázati eljárást – akár indoklás nélkül 
is – eredménytelennek minősítheti. 
Az ajánlati kiírás 2012. április 03-án a 
Körjegyzőség hirdetőtábláján, a www.
gara.hu weboldalon és a Garai Híradó 
című újságban kerül meghirdetésre 
folyamatosan.
Gara, 2012. április 03.
Faa Béla
polgármester

P á l y á za t i 
f e l h í v á s o k

Önkormányzat tulajdonát 
képező belterületi építési 
telkek értékesítésre

Gara Község Önkormányzat Képvise-
lőtestülete a 159/2010.(XII.15.) Kt. 
számú határozattal az önkormányzat 
tulajdonát képező építési telkeket is-
mételten kijelölte értékesítésre, a dön-
tésnek megfelelően az alábbi pályáza-
ti felhívást teszi közzé:

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

2.) A pályázat célja: önkormányzat 
  tulajdonát képező belterületi 
  építési telkek elidegenítése 
  (értékesítése)
3.) A pályázat tárgya: 

Ingatlan 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

Ady E. u. 545/2 479 200,-Ft/m2

Táncsics M. u. 
22. 1/8 tulaj-
doni hányad

775 397 200,-Ft/ m2

A kikiáltási ár alatti ajánlatokat nem 
tudjuk figyelembe venni!

4.) A pályázat benyújtásának helye: 
Gara Község Körjegyzőségi Hivatal 
lakásügyintézői iroda

5.) A pályázat benyújtásának módja: 
az ajánlatokat zárt borítékban, 3 
példányban kell benyújtani, melyből 
egy példányt minden oldalon aláír-
va és „eredeti” megjelöléssel kell 
ellátni. A borítékon csak a következő 
szerepeljen: „Ajánlat építési telek 
megvásárlására”. A boríték semmi-
lyen utalást ne tartalmazzon az aján-
lattevő személyére vonatkozólag!

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

7.) A pályázat minimális tartalmi elemi 
a következők:

- a pályázati feltételek elfogadásáról 
szóló ajánlattevői nyilatkozat;

- az ajánlattevő ajánlata a vételár 
összegére vonatkozóan;

- az ajánlattevő nyilatkozata az aján-
lati kötöttség elfogadására vonat-
kozóan;

- Az pályázatok benyújtásának és 
nyilvános bontásának határideje:

 folyamatos.
8.) Az ajánlati kötöttség minimális 

időtartama: a pályázó ajánlatához 
30 napig kötve van. Az ajánlati kö-
töttség az ajánlatok benyújtására 
nyitva álló határidő lejártakor kez-
dődik. A pályázati eljárásra vonat-
kozóan további információ kérhető: 
Gara Község Körjegyzőségénél Ju-
hász Zoltánné lakásügyi előadónál.

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

Gara, 2012. április 03.
Faa Béla 
polgármester

Ön ko r m á ny-
za t i  i ngó s á go k 

á r ve r é s e

Gara Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete felhívja a lakosság fi-
gyelmét, hogy 2012. augusztus 3-án 
14:00 órakor árverésre bocsájt több 
önkormányzati ingóságot, amelyeket 
a www.gara.hu honlapon megtekint-
hetnek. Az árverés helye: tűzoltószer-
tár.

Fal u ga zdá sz 
t á j é kozta tó ja

A következő gazdálkodókat érintő 
jogszabályok jelentek meg:

a./ A vidékfejlesztési miniszter 
57/2012. (VI. 21.) VM rendelete az Eu-
rópai Mezõgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alapból a fiatal mezõgazdasági 
termelõk indulásához a 2012. évben 
igényelhetõ támogatások részletes 
feltételeirõl

b./ A vidékfejlesztési miniszter 
60/2012. (VI. 28.) VM rendelete az 
Európai Mezõgazdasági Vidékfej-
lesztési Alapból a GAZDANet prog-
ramhoz nyújtott támogatások igény-
bevételének részletes feltételeirõl

c./ A vidékfejlesztési miniszter 
61/2012. (VI. 29.) VM rendelete az 
Európai Mezõgazdasági Vidékfej-
lesztési Alapból az állattartó tele-
pek korszerûsítéséhez 2012. évtõl 
nyújtandó támogatások részletes 
feltételeirõl
d./ A vidékfejlesztési miniszter 
62/2012. (VI. 29.) VM rendelete a Ta-
nyafejlesztési Program előirányzat 
keretében nyújtott támogatás 2012. 
évi igénybevételének feltételeirõl
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Részletesebben a GAZDANet prog-
ramról : 

3,5 milliárd forint értékben pályáz-
hatnak a kistermelők internetkapcso-
latra alkalmas számítógép beszerzé-
sére.

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

Az a mezõgazdasági termelõ ügyfél, 
akinek 2012. január 1-jétõl a támo-
gatási kérelem benyúj-tási idõszakot 
megelõzõ hónap utolsó napjáig az 
átlagos terület, illetve állatlétszám 
adatok alapján a Standard Fedezeti 
Hozzájárulásról értékeket meghatá-
rozó hatályos IH közlemény alapján 
számított mezõgazdasági üzemmé-
rete meghaladja a 0 Európai Méret-
egységet (a továbbiakban: EUME), de 
nem éri el a 4 EUME-t .

A gyakorlatban ez azt jelenti,hogy 
pl. azon termelők , akik csak 
gabonát,napraforgót,káposzta-
repcét,szóját termelnek az Ő ese-
tükben a 2012 évben termesztett 
növénytől függően maximum 9-16 
ha –on gazdálkodók érik el a 4 EUME 
üzemméretet. (16 ha-os gazda csak 
akkor,ha csak zabot termel.) 

Milyen mértékű a támogatás?

A támogatás mértéke az elszá-
molható kiadások 40%-a, fiatal 
mezõgazdasági
termelõ esetében 50%-a de legfel-
jebb 90 ezer Ft.

Mi a támogatás feltétele?

A támogatás feltétele, hogy a számí-
tógépet 5 évig működtetni kell, rend-
szeresen használni kell az MVH-val 
és a NAKVI-val való kapcsolattartás-
ra, ügyintézésre, és el kell végezni 
egy egyhetes számítógépes tanfo-
lyamot is. A kurzus költsége a szak-
képzésre fordítható támogatásból 
visszaigényelhető.

Mikor, hová kell benyújtani a támo-
gatási kérelmet?

A támogatási kérelmet 2012. szept-
ember 1–30. között lehet benyújtani 
az MVH által rendszeresített forma-
nyomtatványon elektronikus úton, 
ügyfélkapun keresztül az MVH-hoz

További információk:

http://www.magyarkozlony.hu (Ma-
gyar Közlöny 79. szám 2012. június 
28.)

Tájékoztatom a gazdálkodókat továb-
bá, hogy a 2012. évre vonatkozó kár-
enyhítési kockázatközösségben való 
kötelező részvétel alapján fizetendő 
kárenyhítési hozzájárulást MVH-nak 
a 10032000-00281629-00000017 
számú Kárenyhítési lebonyolítá-
si számlájára banki átutalással kell 
megfizetni 2012.szeptember 15-ig. A 
”közlemény”rovatban fel kell tüntetni 
a regisztrációs számot, illetve az adó-
számot. (MVH határozatban értesíti a 
kötelezetteket.)

A 2014-2020-as időszakra várható EU 
Közös Agrárpoltikája:

Az EU az agrárforrások 2013-as 
nominál értéken történő befagyasz-
tását javasolja. Magyarországon a 
gazdálkodók 2013-ban 230 euro/ha 
területalapú támogatást vehetnek 
igénybe. Mely Ft értékét a tárgyév 
szeptember 30-ai árfolyam és a visz-
szaosztás határoz meg. Az alap tá-
mogatás 2014-től várhatóan 140-150 
euro között alakul, vagyis csökken, 
ugyanakkor ez növelhető kiegészítő 
támogatásokkal 260 euro/ha szintre. 
Például a „zöld komponenssel” mely 
támogatás 80 euro/ha körüli. Ezt vár-
hatóan három feltételhez kötik: - há-
rom különböző növényt kell vetni

- állandó gyepterületet meg kell őrizni
- alaptámogatásra jogosult terület 

legalább 7%-át ökölogiai célra kell 
használni (pl. tájvédelem, védőzó-
nák létrehozása, erdősítés vagy te-
rületpihentetés)

 További kiegészítő támogatások: - 
fiatal gazdák támogatása

- termeléshez kötött támogatások
- kedvezőtlen adottságú területek tá-

mogatása
 A kisgazdaságok részére egyszerű-

sített általány támogatás rendszer 
várható. Ez a támogatás 500-1000 
euro közötti összeg, az adminisztrá-
ciós terhek csökkentésével.

TŐZSDEI ÁRAK:

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE (http://
bet.hu/newkibdata/111308472/
hat120711.pdf)

2012.07.11.

ÁRU szekció Határidős napi statisztika

Malmi búza: 
MALM 1208 65 000 t/Ft 
Takarmánybúza:
TABU 1208 59 000 t/Ft
Malmi búza:
MALM 1209 65 000 t/Ft   
Takarmánybúza:
TABU 1209 56 000 t/Ft - 

Takarmánykukorica: 
TKUK 1211 58 900 t/Ft 
Takarmányárpa:
TARP 1208 56 000 t/Ft
Takarmánykukorica: 
TKUK 1212 58 900 t/Ft 
Takarmányárpa:
TARP 1209 56 700 t/Ft

Napraforgómag:
NAPR 1210 125 000 t/Ft 
Repce:
REPC 1208 141 000 t/Ft
Napraforgómag:
NAPR 1211 127 000 t/Ft 
Repce:
REPC 1209 142 000 t/Ft

Gálity István falugazdász 

Kiadja: Gara község Önkormány-
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Bt, Baja. Készült: 850 példány-
ban.


