Gátéri Falulap
2010-12-01. 0. évfolyam nulladik szám
Megjelenik minden páros hónap elsején.

A szerkesztésért és kiadásért felel: Jánosi Benő

Elindulás

Az iskoláról

Tisztelt Gátéri Lakosok!

A 2010/2011-es tanév indítása a Kiskunfélegyházi Összevont
Általános Iskola gátéri Széchenyi István Általános
Iskolájában

Szándékunkban áll elindítani egy pártpolitika mentes, információs
kiadványt, mellyel tájékoztatjuk Önöket a helyi közéletben történt
dolgokról, eseményekről. Régóta hiány ez a településünkön. Azt
érezzük, tapasztaljuk, hogy az emberek közti információáramláshoz
szükséges egy ilyen kiadvány. Egyúttal kérjük, hogy észrevételeikkel,
javaslataikkal
segítsék
jobbá
tenni,
megszépíteni
közös
mindennapjainkat!
Terveink szerint kéthavonta jelenik majd meg ez a lap, de a gyakorlat
majd változhat, ha az igények másként alakítják. Gondolkodunk azon,
hogy igény szerint akár pótlapozással apróhirdetéseket is fel lehessen
adni. Ehhez kérjük a véleményüket. Az újságban megjelentetni kívánt
írásokat a Dózsa utca 56. szám alatti postaládába, vagy a polgármesteri
hivatalban leadhatják. De mindenképpen írják rá a cikk írójának a
nevét, mert névtelenül nem jelentetünk meg írásokat!
Jánosi Benő

Új képviselőtestület
2010. október harmadikán új polgármester és képviselőtestület kezdte
meg a munkáját a falu életének irányításában. Az új polgármester
Jánosiné Gyermán Erzsébet, aki 22 tanéven át helyi pedagógusként
dolgozott, és az Önök véleménye alapján irányíthatja közösségünket a
továbbiakban. A képviselőtestület összetételében van több azonosság a
régivel, de történt változás is. Az újonnan megválasztott helyi
önkormányzati képviselők névsor szerinti sorrendben:
Bakai István
257 szavazattal
Fekete Antal
316 szavazattal
Gémes Mihályné
205 szavazattal
Gulyás János József
251 szavazattal
Kis Illés
233 szavazattal
Tanácsné Oroszi Melinda 231 szavazattal
A polgármester választás számszerű eredménye:
Jánosiné Gyermán Erzsébet 48,64%
Urbán Istvánné 29,35%
Trombitás Csaba 22,01%

A gátéri Széchenyi István Általános Iskola 2007. szeptember 1től a Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola
tagintézménye. A 2007/2008. tanévtől a gátéri tagintézmény 6
évfolyamos iskolaként működik. A 7-8. osztályos tanulók a
Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola Platán Utcai
tagintézményébe utaznak felnőtt kísérettel.
A 2010/2011. tanév eleje bővelkedett programokban.
Szeptember 23-án és október 1-jén két színvonalas előadáson
vettünk részt, Dr. Csernus Imre pszichiáter és Földes László
„Hobo” voltak iskolánk vendégei. Itt szeretnénk megköszönni a
szülők által vásárolt támogatói jegyeket.
Október 5-én a Faluházban diákjaink egy népi hangszer
bemutatón vettek részt az Országos Családi Könyvtári Napok
keretében. Október 14-én pedig a Cibere vándorszíntársulat
mesejátékát nézhették meg a gyerekek.
A sajnálatos kolontári és devecseri iszapkatasztrófa miatt az
Oktatási Államtitkárság 100 forintos gyűjtőakciót hirdetett.
Diákjaink és az iskola dolgozói 11.900- Ft-ot gyűjtöttek össze.
A papírgyűjtés is eredményes volt, közel 30.000- Ft értékű
hulladékot szállítottak el. Köszönjük, hogy ezzel is támogatták
iskolánkat.
Diákjaink különböző versenyeken vettek részt. Október 20-án
Lakiteleken rendezték meg a kisiskolák helyesíró versenyét,
amelyen iskolánkat három negyedikes diák igen eredményesen
képviselte. 63 versenyzőből Gál Zsolt 4., Lőrincz Adrienn 5.
valamint Pallagi Lilla 12. helyezést ért el.
A csongrádi Homokhátsági Regionális Zrt. fogalmazásíró
pályázatán is több diák vett részt hulladékgyűjtéssel kapcsolatos
témában.
Ezen a héten rendezték meg Kiskunfélegyházán a Petőfi Sándor
Városi Könyvtárban a mesemondó versenyt. Szabó Máté 2.
osztályos tanuló és Gémes Klaudia 4. osztályos tanuló bejutott
a döntőbe.
Mint minden évben, idén is megemlékeztünk az aradi
vértanúkról és az 1956-os forradalom és szabadságharcról.
Célunk a jövőben is az, hogy hagyományainkat megőrizve
tagintézményünk tanulói számára színvonalas oktató-nevelő
munka mellett tartalmas programokat szervezzünk.

Feketéné Borbély Zsuzsanna
igazgatóhelyettes

Munkájukhoz sok erőt, jó egészséget kívánunk!
Jánosi Benő

Kellemes karácsonyi ünnepeket, áldott,
békés, boldog új évet
évet kívánunk minden
család számára!

A polgármester oldala
Tisztelt Gátéri Lakosok!
Terveink szerint ezen az oldalon a két szám megjelenése közti időszak
közérdekű dolgairól a polgármester írhat le mindent, ami szerinte
fontos.
o

Tisztelt Lakosság!
Mindenekelőtt megköszönöm a helyhatósági választásokon rám adott
szavazataikat. Köszönöm az Önöktől kapott bizalmat.
Ígérem, minden erőmmel azon leszek, hogy az általam megígért
dolgokat megvalósítsam, polgármesteri munkámat a falu lakosságának
minél nagyobb arányú megelégedésére végezzem.
Polgármesterségem első hetei az ismerkedéssel teltek. Megpróbáltam
minél előbb belelátni az önkormányzati folyamatokba, tájékozódni a
folyamatban lévő ügyekről, aktuális tennivalókról. Köszönetet mondok
Urbán Istvánné volt polgármester asszonynak és Toldi Zsolt jegyző
úrnak, akik az átadás-átvétel folyamatát gyorssá, zavartalanná,
átláthatóvá tették.
A közigazgatás mindennapi gyakorlata sokkal bonyolultabb,
szövevényesebb, mint azt kívülről látni lehetett. A kötelező
adminisztráció az elmúlt néhány évben megsokszorozódott, a
jogszabályok, rendeletek olykor érthetetlenné bonyolódtak. A
hivatalban eltöltött néhány hét tapasztalata alapján nyugodt szívvel
mondhatom, hogy dolgozóink felkészültek, naprakész információval
rendelkeznek. Ahhoz, hogy a törvények által ránk erőltetett
adminisztrációt maximálisan elvégezzék, igencsak ki kell használniuk a
napi munkaidejüket.
Gátér Község Önkormányzata évek óta súlyos anyagi gondokkal küzd.
A minimális működési feltételekhez is csodával határos módon teremti
elő a szükséges összeget. Ezen igyekszem változtatni, minden tőlem
telhetőt megteszek az előbbre jutásért. Nem egyszerű feladat, főleg
most, amikor az egész ország várakozó állásponton van, minden terület
az új törvények megjelenésére vár. Apróbb változásokat azért sikerült
véghez vinnünk, amelyekhez bizony igénybe kellett vennünk a lakosság
segítőkészségét is. Melyek ezek az apróbb változások?
o

o

o

o

o

o

o

A
tudomásunkra
jutott
munkalehetőségekről
személyesen is, a községi hirdető táblán is értesítettük
a lakosságot.
Mészáros Imre kezdeményezésére tartós élelmiszert
gyűjtöttünk a vörösiszap károsultjainak. Ezúton
mondok köszönetet a falu adakozó lakosainak,
Mészáros Imrének a szállításért és Gémes Mihálynak,
aki vállalta, hogy hivatalos megbízólevéllel elkíséri a
szállítmányt. Erről a gyűjtésről megjelent egy rövidke
hír a Petőfi Népe október 20-i számában.
Sikerült kifestenünk a polgármesteri hivatal három
helyiségét, megköszönöm Virág János, Görög János
és Vakulya István segítő közreműködését.
Kijavítottuk és visszatettük a Faluház nagytermében a
térelválasztó függönyt, amely a fűtés szempontjából
nagy segítség. Köszönetet mondok Szász Imrének az
akasztók megvarrásáért.
A temető villanyóra dobozában felszereltünk egy
dugaljat, hogy az elektromos áramot igénylő
munkákat könnyebben lehessen elvégezni. Terjék Pál
volt a segítségünkre. Köszönjük!
Megtapasztottuk, kimeszeltük a temetőben lévő
illemhelyet, ennek anyagát a Lélekharangok
biztosította, a munkát a hivatal alkalmazottai
végezték.
Az
önkormányzatnál
alkalmazásban
lévő
közmunkások, a Közútkezelő KHT és az érintett
lakosság összefogásával megoldottuk a Szabadság u.
bal oldalán és a Petőfi S. utca bal oldalán a
vízelvezető árkok javítását. Ezúton is kérem az érintett

o

o

o

lakosokat, hogy a saját portájuk előtt lévő árkot
tartsák rendben, az átereszeket alkalmanként tisztítsák
ki, hogy a csapadékvíz lefolyása zavartalan legyen. A
porták előtti járdaszakasz rendben tartása a lakosság
feladata.
Kérem
Önöket,
a
szétcsúszott,
balesetveszélyessé vált járdákat igazítsák meg,
javítsák ki! A törött betonlapok helyett az
önkormányzat tud biztosítani épeket, korlátozott
számban.
A
közmunkások
és
hivatali
parkgondozó
alkalmazottak folyamatosan tisztítják a közterületeket,
alkalmanként összegyűjtik az ott eldobált szemetet.
Ilyenkor lombhulláskor a takarítás szinte minden
idejüket leköti.
Köszönetet mondok Gyovai Andrásnak, aki a saját
lovas kocsijával ellenszolgáltatás nélkül elhordja az
összegyűjtött avart, így megspórol a falunak több
tízezer forint fuvarköltséget.
Gátér Község is tagja a Dél-alföldi Ivóvízminőségjavító Konzorciumnak. Ez azt jelenti, hogy BácsKiskun, Békés és Csongrád megye több száz
települése összefogott, egy több milliárd forint értékű
pályázatot nyújtott be, ennek eredményeként tudjuk
talán megvalósítani az ivóvíz minőségének javítását.
Igyekeztem feltérképezni annak a lehetőségét, hogy
mivel tudnánk községünk területére vállalkozásokat
telepíteni. Sajnos, a jelenleg üres telephelyek, raktár
és egyéb épületek magántulajdonban vannak, ezáltal
az Önkormányzat lehetőségei teljesen beszűkültek.
Ennek ellenére tovább folytatom a kutatást.
Ha az Önök ismeretségi körében van vállalkozó, aki
itt létesítene telephelyet, kérem szóljanak, hívjanak,
hátha találunk megoldást.
Köszönetet mondok Jánosi Benőnek, aki vállalta az
első Gátéri Falulap megjelenésének teljes költségét.
Ígéretet tett arra, hogy az újságunk minden számát
finanszírozza egy éven keresztül. Terveink szerint kb.
kéthavonta jelentetjük meg ezt az újságot.

Végezetül a polgármesteri illetményről szeretném tájékoztatni
Önöket, amely adat nyilvános. Polgármesteri bruttó fizetésem
328.500 Ft (nettó 192.468 Ft).
Ezenkívül költségtérítés címén kapok bruttó 65.700 Ft-ot (nettó
29.144
Ft).
Ebből
fizethetem
a
benzinköltséget,
parkolójegyeket, telefonszámlát, a feladataim elvégzéséhez
kapcsolódó egyéb kiadásokat. Mindkét járandóság a törvényben
meghatározott minimum összeg.
Köszönöm a figyelmüket. Kérem, keressenek gondjaikkal,
javaslataikkal, igyekezni fogok a tőlem telhető minden
segítséget megadni.
Jánosiné Gyermán Erzsébet

Gondolat
„Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami
hiányzik, ha nincs szeretet, mindegy, mink van, ez sohasem lesz
elég.”
Dan Millman

Decemberi előzetes:

Közérdekű oldal

•
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A Faluház községünk egyetlen kulturális intézménye,mely 1970-ben
épült a lakosság közművelődési és szórakozási igényeinek
kielégítésére. Fenntartója Gátér Község Önkormányzata, mely anyagi
erejéhez képest sokat tett és tesz a közművelődési közösségi tér
megőrzéséért. Ezen épületben kapott helyet a Könyvtár is.
2007-ben csatlakozott településünk a Kiskunfélegyházi Többcélú
Kistérségi Önkormányzati Társuláson keresztül a mozgókönyvtári
ellátáshoz.
Korábbi problémáira nyújtott megoldást a Nemzeti Kulturális Alap
Könyvtári Szakmai Kollégiumának szakmai eszközfejlesztésre,
korszerűsítésre kiírt pályázatának keretében kivitelezett 84 m2
alapterületű Könyvtár, Információs és Közösségi hely. A felújítást a
helyi önkormányzat is támogatta.
A Könyvtár, Információs és Közösségi Hely a Katona József
Könyvtár Bács-Kiskun Megyei Könyvtárellátási Szolgáltatás
részeként, a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati
Társulás és Gátér Község Önkormányzata forrásaiból működik.
Programok 2010.október
Könyvtárak az olvasásért
Országos Családi Könyvtári Napok 2010. október 4-10.
Könyves vasárnap 2010.október 10.
Az óvodásokkal őszi verseket, dalokat tanultunk, őszi meséket
olvastunk az „Öt ujja van a gesztenyefa levélnek” című foglakozáson.
Színeztünk és könyveket nézegettünk.
Az általános iskolások népi hangszerbemutatón vettek részt.
Megismerkedtek a különféle típusú citerákkal, a köcsögdudával,
melyeket ki is próbálhattak,valamint a tangóharmonikával.
Az érdeklődők különféle feladatsorokat tölthettek ki az interneten a
„Ne csak lógj a Neten” játékban. A legsikeresebb napunk a Könyves
vasárnap volt október 10-én. Ezen a napon rendkívüli nyitvatartással
(8-18 óráig) és ingyen internetezési lehetőséggel vártam a látogatókat.
Könyvtárunk legszebb könyveiből kiállítást készítettem. Az anyukák
és nagymamák helyben olvashattak gyermekeiknek és unokáiknak.
Az Országos Családi Könyvtári Napokon közel 200 olvasó látogatott
el a Könyvtárba.
Október 14-én a Cibere meseszínház előadásában az óvodások
és általános iskolások
A három együgyű lány című előadást tekintették meg.
Október 16-án tartottuk az Idősek Napját, melyen Jánosiné
Gyermán Erzsébet polgármesterasszony köszöntötte községünk
szépkorú lakóit, majd az óvodás néptáncosok, az általános iskolások
és Kismakkos Néptáncegyüttes tagjai műsorral kedveskedtek a
megjelenteknek.
Október 21-én a napközisek ebéd után
kulturális
foglalkozáson vettek részt a Faluházban. Nemzeti jelképeink közül a
zászlókról beszélgettünk, bővebben ismerkedtünk községünk
címerével.
Október 29-én és 30-án a fiatalok hálópartit tartottak a
Faluházban.
November 3-án tartottuk meg az Ifjúsági Fórumot,
melynek célja a Faluház jobb kihasználtsága érdekében a fiatalokat
bevonni a közösségi színtérre.
November 9-én a novemberi és decemberi programok
egyeztetésére került sor, melyen részt vettek: Jánosiné Gyermán
Erzsébet polgármester, Jánosi Ágnes a Kismakkos Néptáncegyüttes
vezetője, Rádi Józsefné a Faluház vezetője és Iványiné Kulik
Erzsébet, a Karitas csoport vezetője.
A gátéri Nyugdíjasklub november 13-án tartotta
Baráti Találkozóját a bokrosi Nyugdíjasklubbal, mely 11. alkalommal
került megrendezésre.
November 20-án, 9 órakor a Kölyökklub első
foglalkozása a Faluház Tanácskozó termében.
November 23-án, 18 órakor: Polgárőrképzés.

- December 4: Kölyökklub
-

-A gátéri Nyugdíjasklub látogatása Bokrosra.
-Mesél a Könyvtár Maci: karácsonyi mesék olvasása, karácsonyi
dalok és versek hallgatása és tanulása óvodásoknak és
iskolásoknak. Időpont: egyeztetés alatt.
-December 12-én, 17 órakor: Ötórai tea
Szervező: Iványiné Kulik Erzsébet
-December 16-án, 16 órakor az általános iskolások karácsonyi
ünnepélye.
-December 18-án : Kölyökklub
A Kismakkos Néptáncegyüttes karácsonyi ünnepsége.
-December 30-án, 12 órakor a Nyugdíjasklub évzáró ünnepsége.
A faluház elérhetőségei: 6111 Gátér, Petőfi Sándor u.25.
76/426-138
mobil: 06-20/9546604
e-mail: gater.muvhaz@freemail.hu
honlap: www.gatermuvhaz.gportal.hu
---------------------------------------------------------------------

Óvodánk eseményei nyár óta
E tanévben 26 kisgyermeket vettünk fel az óvodába és hárman
még év végéig csatlakoznak hozzánk. Egy csoportba jár minden
kisgyermek, vegyes csoportunk van.
A szülők megelégedésére a beszédhibás gyermekek fejlesztését
logopédus végzi helyben, a sajátos nevelési igényű
gyermekekkel pedig gyógypedagógus foglalkozik.
Lehetőséget biztosítunk a faluban működő Kismakkos
Néptáncegyüttessel közösen, hogy a néptánc iránt érdeklődő
gyerekek heti rendszerességgel vegyenek részt a néptánc
foglalkozásokon.
Az év elején új óvodapedagógus kezdte meg munkáját az
óvodában. A csoportszobát átrendeztük a gyerekek igényeinek
megfelelően. Ebben nagy segítséget nyújtottak a szülők is, akik
egytől-egyig segítettek, barkács anyagokkal, foglalkozásukból
eredő szakmai tudásukkal, hogy a csoportszobát minél
hangulatosabbá tegyük, a gyerekek tudjanak barkácsolni.
Köszönet érte.
Ősszel sor került az udvari játékok felújítására is. Sajnos, a sok
eső miatt nem mindig tudjuk a szép udvarunkat kihasználni,
gyakran áll rajta a víz. Viszont a falu játszótere ezt kompenzálja,
melyet sokat használunk.
Működési feltételeink biztosítottak, törekszünk az eszközeink
megóvására, felújítására.
Szeretettel várjuk a falunk fiataljainak gyarapodását.
Táborosi Ferencné
tagintézményvezető

Humor
-

- Miért nem bújócskáznak az anyósok?
- ???
- Ki a fene keresné meg őket?

Önök írták
- Megnyerő külsővel hivatalnokoknak adják ki magukat.
Általában önkormányzat, alapítvány, vallási gyülekezet vagy
egyéb hivatalos szerv képviselőjeként kérnek bebocsátást.
- Különböző társaságok díjbeszedőjének adják ki magukat. Hamis
számlát vagy csekket átadva pénzt kérnek Önöktől, majd
eltűnnek.
Amennyiben bármilyen segítséget szeretnének kérni, vagy
bejelentést kívánnak tenni, úgy azokat a következő telefonos
elérhetőségeken tehetik meg:
Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság ügyeleti számai: 06/76-562200; 06/20-539-8522; (siketek és nagyothallók részére SMS
lehetőség szintén ezen a mobilszámon)
Körzeti megbízottak elérhetőségei:
Bába Csaba r. ftzls. 06/20-539-5711
Magyar Tibor r. örm. 06/20-261-6575
Nagy Péter r. ftzls. 06/20-539-5663
A Polgárőrség részéről hivhatóak:
Babar István 06/70-456-3708
Dakó Ferenc 06/70-275-2085 Deák Pál 06/70-339-5418
A Polgármesteri Hivatal telefonszámai: 06/76-426-220,
06/76-426-216

Program ajánló
A Kismakkos Néptáncegyüttes idén is megrendezi hagyományos
karácsonyi délutánját, amelyben fellép a táncosok apraja és nagyja.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt délután 4 órától a kézműves
foglalkozásra, este 7 órától a karácsonyi műsorra és este fél 8-tól
(közvetlen a műsor után) a táncházba.
Együttesünk szeptembertől három csoporttal működik.
A w w w . k i s ma k k o s . gp o r t a l . hu a Kismakkos hivatalos honlapja.
Látogassák meg, és még több információhoz juthatnak, megnézhetik régi
és ránk váró fellépéseinket, képeket is találhatnak műsorainkról,
rendezvényeinkről, ha nézőink voltak, akár önmagukról is. Amennyiben
nem tudnak eljönni a műsorunkra, ebben az újságban kívánunk békés,
boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet!
Kismakkos Néptáncegyüttes
_____________________________________________________

A biztonságunkról
Tisztelt Lakosság!

Tisztelettel: Babar István elnök

A Gátéri Polgárőrség 1997 óta végzi tevékenységét a településen. A
szervezet Alapszabályban foglalt céljai:
- a személy – és vagyonvédelem, valamint a bűncselekmények
megelőzése, megszakítása;
- a bűncselekmények számának csökkentése, a közbiztonság javítása, a
lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom, együttműködés
erősítése.
Az egyesület jelenleg 32 fős tagsággal rendelkezik. Szervezetünk
folyamatosan lát el járőr és figyelőszolgálatot a község közigazgatási
területén, együttműködik a bűnüldöző szervekkel, s felkérésre részt vesz a
nagyobb rendezvények biztosításában és rendfenntartásában.
Az utóbbi időben településünkön nagymértékben megnövekedett azon
bűncselekmények száma, amelyeket az elkövetők a lakosok jóindulatát,
hiszékenységét kihasználva követnek el.
Kérjük, hogy az ilyen esetek megelőzése érdekében a mindennapok során
legyenek figyelemmel a következőkre:
Mit kell tennie, ha valaki becsönget Önhöz?

Ez is - az is
- Több alkalommal, többen is jelezték, hogy nem mindenki a
megfelelő, elfogadott tüzelőanyagot használja a lakása fűtésére. A
kellemetlen füst megtelepszik a szomszédok udvarán, bejut a
lakásokba is. Tisztelettel kérem, ne használjanak műanyagot,
textilt stb. a fűtéshez!
- Ugyancsak több bejelentés érkezett, hogy az emésztőgödrök
tartalmát néhányan az utcai vízelvezető árkokba ürítik. Ez
nemcsak kellemetlen, hanem tilos is. Feljelentés estén emiatt
környezetvédelmi birság szabható ki.
Kérem, ne keserítsük egymás életét ilyenekkel, amúgy is nagyon
nehéz mindennapokat élünk.
- Az önkormányzati képviselők fogadóórái:
Bakai István: minden hónap utolsó kedden 17-18 óra, Faluház

- Mielőtt idegent engedne be lakásába, alaposan vegye szemügyre!
Bejárati ajtaját szerelje fel széles látókörű optikai kitekintővel!
- Bejárati ajtajára szereltessen fel biztonsági láncot, és minden
alkalommal használja, mielőtt ajtót nyit bárkinek!
- Ha nem ismeri a látogatót, kérje el fényképes igazolványát, és alaposan
nézze meg! Ha bármilyen kételye van az igazolvány valódisága felől,
nyugodtan kérje a személyigazolványát is! (Aki valóban hivatalos ügyben
jár el, az nem sértődik meg.)
- Két vagy több segítséget kérő személynek soha ne nyisson ajtót! Hárítsa
el a segítségnyújtást egy mondattal: „Elnézést, most nem alkalmas,
csengessenek be máshoz!; „Maradjanak kint, hívom a mentőket!”… stb.
- Ha valaki követelőző, fenyegető hangnemben beszél Önnel, akkor se
egyezzen bele olyan dologba, amit nem akar, vagy sejti, hogy kára
származhat belőle!

Fekete Antal: minden hónap első hétfő 17-18 óra, Faluház
Gémes Mihályné: minden hónap második kedd 16-17 óra,
Faluház
Gulyás József: minden hónap első szerda 17-18 óra, Faluház
Jánosiné Gyermán Erzsébet: minden páros hét hétfő, 16-17 óra
Polgármesteri Hivatalban
Kiss Illés: minden hónap utolsó hétfő, Kun B. u. 25.
Tanácsné Oroszi Melinda: minden hónap harmadik hétfő
17-18 óra, Faluház

Milyen indokokkal próbálkoznak bejutni a lakásba?
- Jellegzetes módszerük, hogy rosszullétet színlelve egy pohár vizet vagy
gyógyszert kérnek, telefonon szeretnének segítséget kérni, kisgyermekkel
vannak, akinek szüksége van valamire.
- A házalók általában ruhaneműt, háztartási eszközöket vagy ékszert
ajánlanak olcsón megvételre, azonban ehelyett meglopják Önt, vagy több
értéket visznek el a lakásából, mint amennyit megtakarítana a vásárlás
alkalmával.
- Iparosként, szerelőként ellenőrizni akarnak gázórát, vízórát, telefont,
majd amikor bent vannak a lakásban, eltüntetik a kéznél lévő érétkeiket.
Az igazi szakemberek előtte bejelentkeznek, időpont egyeztetés után
mennek ki a helyszínre.

-

-

A Faluház működésével kapcsolatban az alábbi változásról
tájékoztatom a lakosságot: November elején ifjúsági fórumot
tartottunk, ahol a meghívott fiatalok, a képviselők és néhány
érdeklődő ütköztette véleményét, egyeztette elképzeléseit. Ennek
eredményeként – bár a nyitva tartás nem változik- a fiatalok
esténként is ott maradhatnak a Faluházban pingpongozni, sakkozni,
kártyázni stb. Kapnak kulcsot, és aláírásukkal igazolva felelősséget
vállalnak a Faluház állapotáért, tisztaságáért. Ezen a fórumon
javasolták az ötletdoboz elhelyezését is. A doboz a Faluház
előterében található, tisztelettel várunk bele ötleteket, javaslatokat,
és építő, jobbító szándékú kritikákat is.
Jánosiné Gyermán Erzsébet

