Gátéri Falulap
2011-10-01. 1. évfolyam 5. szám
Megjelenik minden páros hónap elsején.

A szerkesztésért és kiadásért felel: Jánosi Benő

Óvodánkról

Folytatjuk
Tisztelt Gátéri Lakosok!

A 2011-2012-es tanévben 28 kisgyermek iratkozott be óvodánkba.
Az új kisgyerekek folyamatosan ismerkednek óvodánkkal, a
szokásainkkal és a régebb óta idejáró gyerekekkel, itt dolgozó
felnőttekkel. Örülünk a szép létszámnak!
Az év elejét nagy lendülettel kezdtük. Szülői munkaközösségünk
nagyszabású hulladékgyűjtési akciót szervezett, melyet
kiterjesztettek az egész falura, és a lelkes szülői és lakossági
segítségnek köszönhetően, mindent felülmúló mennyiségben
kaptunk papírt (1060kg) és műanyag palackot (300kg).
KÖSZÖNETET SZERETNÉNK MONDANI MINDENKINEK,
AKI RÉSZT VETT ÉS HOZZÁJÁRULT GYŰJTÉSI
AKCIÓNKHOZ!
A hulladékért kapott pénzösszeget a gyerekek javára fordítjuk,
játékokat szeretnénk vásárolni számukra!
Óvodánk nagyon sok támogatást kap a szülőktől folyamatosan, és
rendszeresen kapunk adományokat Iványiné Kulik Erzsikétől is,
amelyet a gyerekek nevében is köszönünk!
Reméljük a hosszú és szép őszi idő még sok játéklehetőséget
biztosít számunkra a szabadban, és még egy kirándulásra is el
tudunk menni a gyerekekkel.
Mindenkinek kellemes vénasszonyok nyarát kívánunk!

A nyári nagy pihenés után végre van bőven miről beszámolni.
Örömmel teszem, mert van élet a faluban, csak figyelnünk kell rá.
Figyelnünk egymásra, segíteni másoknak, hogy magunk is
boldoguljunk. Ez a feladata egy ilyen kis közösségnek, hogy ne
fogyjon el, ne tűnjön el végleg.
Jánosi Benő

Az iskoláról
A tanév indítása a Széchenyi István Általános Iskolában
A 2011/12-es tanévben a gátéri iskolának 41 tanulója van.
Osztálylétszámok alakulása:
1.o.: 5 fő
3.o.: 8 fő
4.o.: 6 fő
5.o.: 12 fő
6.o.: 10 fő
1-3. osztály összevonással működik.
A két osztály
matematikát, magyart, környezetismeretet csoportbontásban
tanulja, a készségtárgyakat pedig összevonva.
Iskolánkban egy napközis csoport működik 15 fővel, és egy
tanulószobás csoport 11 fővel.
Logopédiai és fejlesztő foglakozásokon is részt vesznek az
arra rászorulók.
Az érdeklődők járhatnak sportra, angol szakkörre, a Kiskun
Művészeti Iskola keretein belül pedig furulyára, néptáncra.
Szeptember 20-án két tanuló, Pallagi Lilla és Ipacs Fanni
képviselte intézményünket a KÖÁI Platán Utcai Iskola
Széchenyi ünnepségén.
Megkezdődött a hulladékgyűjtés. Ezúton kérjük a szülőket és
a falu lakosságának segítségét a papír és műanyag flakon
gyűjtésében, mely folyamatosan történik.
Hagyományainkhoz híven továbbra is benevezünk különböző
tanulmányi versenyekre, és részt veszünk a falu kulturális
életében is.

Feketéné Borbély Zsuzsanna
igazgatóhelyettes

Gyerekek és az óvoda dolgozói

Népszámlálás

-

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gátér községben a népszámlálást
2011. október 1-31. között az alábbi személyek végzik:
Urbánné Deák Katalin
Terjék Tímea
Rádi Józsefné
R.Nagy Szilvia (adóügyi előadónk)
Segítő közreműködésüket tisztelettel köszönjük.
______________________________________________________

Felhívás!
Gátér Község Önkormányzata 2012. január 1-től csatlakozik a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez. A
pályázatban részt vehet minden szociálisan rászoruló, jelenleg a
felsőoktatásban hallgatói jogviszonnyal rendelkező, vagy felsőfokú
tanulmányait 2012 szeptemberében megkezdeni szándékozó
(végzős középiskolás), gátéri állandó bejelentett lakcímmel
rendelkező állampolgár. A pályázatot legkésőbb 2011. november
14-ig lehet leadni papír alapon Gátér Község Önkormányzatánál.
Pályázati adatlap és tájékoztató letölthető a Wekerle Sándor
Alapkezelő honlapjáról: www.wekerle.gov.hu (Bursa Hungarica).
Önkormányzat

A polgármester oldala
Kedves Gátéri Lakosok!
Három nap híján egy éve, hogy az Önök bizalmából polgármester
lettem. Ez az évforduló arra ösztönöz, hogy visszatekintsek, számot
vessek az elmúlt egy évben végzett munkámmal. Elolvastam a
választási fórumon tett ígéreteimet, azokat sorba szedve értékelem az
egy éves munkámat.
1. A vállalkozások idecsábítása érdekében felvettem a kapcsolatot a
községünkben lévő eladó telephelyek tulajdonosaival, megpróbáltam
segítségükre lenni az eladásban. Felvettem a kapcsolatot a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat alpolgármesterével, aki a vállalkozásfejlesztéssel
foglalkozik. Több hónapon keresztül internetes portálokon
„reklámoztam” Gátért, volt érdeklődő, de betelepülő vállalkozó nem.
Úgy gondolom, hogy pillanatnyilag nemcsak a mi településünk küzd a
munkanélküliséggel, munkahelyteremtés sikertelenségével. Országosan
kedvezőtlen a helyzet erre, de azért a küzdést nem adtam fel. Hátha
egyszer csak Gátérban is lát fantáziát, lehetőséget valaki.
2. A pályázatokon való részvételről már egy korábbi lapban írtam. A
pályázatokhoz szükséges önerő hiánya nagyon leszűkíti a
lehetőségeinket. Az elmúlt évben hat pályázatot adott be az
önkormányzat: gyalogátkelőhely létesítésére( nyert 2,8 millió Ft-ot, de a
megvalósításból csak 2012-ben lesz valami, mert az illetékes
minisztérium erre az évre felfüggesztette a pályázat kifizetését.), községi
rendezvényekre (nem nyert), virágos falura (nem nyert), önkéntesek
hete keretében a park felújítására (nem nyert), érdekeltségnövelő
pályázatra a Faluház eszközbővítésére (nyert 34 ezer Ft-ot), lovasnapra
(nyert 50 ezer Ft-ot). Természetesen a jövőben is figyeljük a
lehetőségeket, és igyekszünk kihasználni, amit tudunk.
3. Ígéretemnek megfelelően igyekeztem összehangolni a községben
működő szervezetek, csoportok és az önkormányzat munkáját.
Negyedévente egyeztettük a programokat, megbeszéltük, kinek milyen
segítséget tudunk nyújtani. Úgy érzem, ezen a területen jó úton
haladunk, a továbbiakban is igyekszem a koordináló szerepét pontosan
betölteni.
4. A Faluház kihasználtságának bővítése miatt ifjúsági fórumot
tartottunk november elején. Kb. 20 fiatal és a települési képviselők
jelenlétében megállapodtunk a Faluház közösségi szintű használatának
módjáról. A fiatalok kívánságának megfelelően felállítottuk a pingpong
asztalt, szereztünk be kártyákat. Ennek ellenére nem nőtt a fiatalok által
ott töltött idő. Próbáltunk közösségi programokat szervezni, de több
alkalommal is – más rendezvény javára – elhalasztottuk azokat. A
karácsony előtti „batyus buli” és a pünkösdölő családi nap sem volt túl
népszerű. A közösségi programokhoz közösség, közönség is kell.
Sokkal hangulatosabb rendezvények lennének a falunkban, ha többen
lennének kíváncsiak ezekre. Kedves Gátériak! „Aki tenni akar,
mindenre talál megoldást. Aki nem akar tenni, mindenre talál kifogást.”
5. Terveim között szerepelt a gátéri sportélet fellendítése is. Ennek
érdekében tavasszal pingpong bajnokságot szerveztünk a Faluházban.
Nyár elején elindítottuk a futóklubot asszonyoknak, júliusban pedig
megrendeztük az első Kistérségi Vándor Focikupát. Bár ezek a
programok jól sikerültek, érdemes lenne folytatni valamennyit, a
sportélet fellendítésében még sem érzem magam sikeresnek. Úgy érzem,
nekem egyedül ez nem megy. A fiataloktól kaptam segítséget a
rendezvények lebonyolításához, de ez kevés. Szükség lenne egy olyan
szervezőre, aki összefogná, irányítaná a helyi sportéletet. Ezért kérem,
ha valaki szívesen vállalná ezt a feladatot, keressen meg, közösen
biztosan eredményesebbek lehetnénk. Nagyon várom a jelentkezőket,
akár egy sportköri vezetőséget is létrehozhatnánk Gátér érdekében.
Kérem, segítsenek!
6. Ígéretet tettem arra, hogy odafigyelek a vállalkozókra,
információkkal,
közös
beszélgetésekkel
segítem
az
együttműködésünket. Decemberben tettem az első kísérletet erre, de a
meghívottak közül mindössze két fő jött el a találkozóra. A Falulapban
igyekeztem tájékoztatást adni a pályázati lehetőségekről, személyes
meghívással próbáltam segíteni az együttműködést. Ezúton is,
ismételten köszönetemet fejezem ki nekik, hiszen a szilveszteri futástól
a szüreti bálig kivették a részüket az adományozásból, tombolatárgy,
anyagi támogatás vagy akár kétkezi munka formájában is.

7. Nagyon fontosnak tartom, hogy a községünkben folyó
munkáról a környező települések is tudomást szerezzenek,
vagyis Gátér jó híre messzire eljusson. Ennek érdekében
folyamatosan tájékoztattam a Petőfi Népét, a félegyházi Trió tvt és a Sírius rádiót a nálunk zajló eseményekről. Aki Önök
közül rendszeresen figyelte ezeket a csatornákat, láthatta, hogy
Gátér gyakori szereplője volt a híradásoknak.
A felsoroltakon kívül még számos más dolog történt az
önkormányzat közreműködésével. Januártól végre ismét heti 3
alkalommal rendel a háziorvos, augusztustól a gyógyszerészeti
ellátás is helyben megoldottá vált. A belvíz által ránk
kényszerített helyzetben – ha nem is terveztük, de megoldottuk
a Bajcsy utca vízelvezetését, javítottunk a Dózsa utca és a
Petőfi utca egy szakaszának árokrendszerén is. Tavasszal
elkezdtük a konyhakertek művelését, amelyeknek a termése a
községi konyhára került. Ezzel nyersanyagot spóroltunk, és
értelmes munkát biztosítottunk a közmunkásoknak is.
Reméljük, jövőre még több termésre számíthatunk. Az óvodába
új PVC padlót vásároltunk, szülői felajánlásból a festés is
megoldódott. Végre az óvodában is van közvetlen internetkapcsolat, ami a napi munkavégzéshez elengedhetetlen.
Kivezettük a vizet a játszótérre, lecseréltük a parkban és egyéb
közterületeken lévő padok deszkáit, felújítottuk a szemétgyűjtő
edényzeteket. Kijavítottuk az orvosi váróterem fölötti tetőt,
mert gyakran beázott, repedezett a mennyezet. Néhány év
kihagyással ismét volt Off road, amelyben az önkormányzat
csak segítő szerepet játszott, és volt lovasnap rekord számú, 42
versenyző fogattal, reggelig tartó lovasbállal.
Mindezeket számba véve úgy értékelem, eredményes év áll
mögöttem. De mindezt csak azért tudtam megvalósítani, mert
nem voltam egyedül. Én megkerestem a megvalósításhoz
vezető utat, és Gátér lakossága mellém állt. Homokzsákot
pakoltak, árkot ástak, tombolatárgyat gyűjtöttek, festettek,
mázoltak, gyalultak, hegesztettek, szántottak, varrtak, pénzbeli
adományokat adtak, mikor mi kellett. Önök nélkül nem sikerült
volna. És ezért köszönetemet fejezem ki minden jó szándékú,
segítőkész gátéri embernek. KÖSZÖNÖM! Széchenyi István
szavai jutnak eszembe: „Egynek minden nehéz, soknak semmi
sem lehetetlen”.
Köszönetemet fejezem ki a Képviselőtestület tagjainak, akik
döntéseikben mindig a község érdekét tartották és tartják szem
előtt, a jó ügy érdekében egy emberként fognak össze.
Köszönöm a Jegyző Úrnak és a Polgármesteri Hivatal
dolgozóinak, hogy segítő partnereim voltak, és velem együtt
dolgoztak, harcoltak a céljaim elérésében.
Remélem, a jövőben is sikerül –ha apró lépesekben is- tovább
fejleszteni, szépíteni aprócska településünket, javítani az itt élő
emberek életét.
Jánosiné Gyermán Erzsébet

Tisztelt Lakosság!
Bármennyire távolinak tűnik is, előbb-utóbb Gátér községben is
meg kell oldani a szennyvízelvezetést, csatornázást. A kormány
2015-ig biztosít ehhez bizonyos százalékban pályázat útján
fedezetet. Hatalmas költségű beruházás, pályázati segítség
mellett is több 10millió csak az önerő. Ez családonként kb.
150ezer Ft. hozzájárulást jelent. Ha nem kezdünk el időben erre
takarékoskodni, a legtöbb család nem lesz képes ekkora
összeget kifizetni. Jelenleg van olyan pénzügyi lehetőség,
amelynek vállalásával havi kb. 2000.-Ft befizetése mellett, 4-5
év múlva összegyűlik az önerő nagy része, vagy akár az összes
is. Több olyan önkormányzatot hallottam, akiknek így sikerült a
beruházást megvalósítani. Ehhez viszont a takarékoskodást már
most el kell kezdeni. Kérem, gondolkodjanak ezen. Akit
részleteiben is érdekel a lehetőség, érdeklődjön az
Önkormányzatnál vagy Bakai István képviselőnél.
Jánosiné Gyermán Erzsébet

Közérdekű oldal
Ez történt.....
Községünkben évek óta hagyományos nyári ünnep az új kenyér
szentelése és a Szent István-napi megemlékezés. Az idén augusztus 20án délelőtt került erre sor. A templomban történő kenyérszentelés után a
Faluházban Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester asszony
köszöntötte a jelenlévőket, majd méltatta Szent István intelmeit és
felszelte az új kenyeret.
A képviselő testület egy korábbi rendelete szerint ezen ünnepségen
került sor a „Gátér Községért” cím átadására, melyet ebben az évben
Jánosi Ágnes és Kovács Csaba kapott a közösségért végzett kimagasló
munkájáért.
Ezután a központi parkban lévő emlékművet koszorúztuk meg, melyet a
II. világháborúban elesett gátéri áldozatoknak állított az Önkormányzat.
A Kismakkos Néptáncegyüttes és a Nyugdíjasklub Népdalkörének közös
előadásában hallhattunk egy gyönyörű dalt.
Köszönjük Kocsis Karolának, Kiss Ramónának és Körmöczi Mártonnak
a szép verseket.
Talán még többekben frissek az idei szüreti ünnep emlékei, melyet
szeptember 24-én tartottunk. Szintén hagyományos ünnep ez
községünkben, az 1930-as évekre tekint vissza. Bár kis falunk nem
szőlőtermő vidék, az emberek mégis nagy jelentőséget tulajdonítottak a
nehéz munka utáni vigasságoknak .A szüret és az aratás mindig is
nagyon fontos ünnep volt, szerencsére megőrizte örömteli jellegét az
egész országban. A szokásokhoz tartozik az evés-ivás, ének, tánc,
szüreti felvonulás és a bál. A rendezvény célja, hogy megmozgassa a
falu apraját-nagyját, a gyerekek megismerjék a régi hagyományokat és
felejthetetlen kikapcsolódást nyújtson mindenkinek.
Különös megtiszteltetés volt számunkra, hogy az ausztriai
Hollensteinből érkező vendégekkel ünnepelhettünk.
Köszönetet mondunk a félegyházi és tiszaalpári csikósleányoknak és
legénynek – a helybeli: Holler Dezső, Huszka György, Gurbó József,
Babóth István, Kulik István, Gyovai András, Takács Tibor, Rozmán
Károly fogatosoknak, a pálmonostori és pusztaszeri fogatosoknak, a
Csongrád-bokrosi gyönyörű négyes fogatnak és hajtójának, Bodor
Ádámnak- a Kismakkos Néptáncegyüttes minden tagjának, az óvodás és
általános iskolás néptáncosoknak, a Nyugdíjasklub tagjainak, Gulyásné
Vida Gyöngyi óvónőnek a színpadi dekorációért, a bírópárnak( Tarjányi
Norbi és Tarjányi-Bodor Anikó), és csőszlányoknak és fiúknak(Kiss
Anikó, Szivák Szimonettea, Varga Gácsi Pálma, Ricsik Dorina, Fekete
Enikő, Szivák Ricsi, Huszka Zoli, Nagy Viktor, Udvari Dezső) a
felvonuláson való részvételükért, Huszka Ferencné Margitkának és
Samu Julikának a finom vacsoráért, Pintérné Samu Ildikónak, Pintér
Ildikónak és Pintér Anitának az előkészületi és utómunkálatokban
nyújtott segítségükért, a gátéri Polgárőrségnek és végül, de nem
utolsósorban Gátér Község Önkormányzatának.
Hosszú évek óta újból felállítottuk a szőlőskertet, melyet a csőszpárok
őrizték, és a tolvajokat könyörtelenül a bíró és bíróné elé vitték, akik
kirótták
a
lopásért
járó
büntetést.
Köszönjük a lakosságnak, hogy az utcákon érdeklődésükkel
megtisztelték a felvonulókat.
Tisztelt Lakosság!
Rendezvényeinket, bárki szervezésében is történjenek, Önökért tesszük!
A programokról – melyek közül mindenki találhat az érdeklődésének
megfelelőt – időben és többféle módon tájékoztatjuk a lakosságot:
szórólapokat teszünk mindenki postaládájába, plakátokat helyezünk el a
forgalmasabb
helyeken
és
interneten
is értesülhetnek
a
www.gater.gportal.hu , valamint a www.gatemuvhaz.gportal.hu
honlapokon. Ez évben igyekeztünk új programokkal színesíteni a
kínálatot, mint pl. a Pünkösdölő, a pin-pong verseny, vagy említhetném
az Önkormányzat által rendezett focidélutánt vagy a lovasnapot is.
Ennek ellenére a rendezvények látogatottsága, a lakosság részvétele
hagy kívánni valót maga után. Egy évvel ezelőtt sok támadás érte a
Faluházat a kihasználatlanság miatt, amit általában olyanok állítottak,
akik nem is érdeklődtek a Faluház rendezvényei iránt.
Ezen a véleményen remélem a Falulap változtatott, melyben rendszeres
tájékoztatást adunk a Faluházban történtekről, de figyelemmel kísérhetik
az eseményeket a honlapokon is.

Hamarosan:
Október 3 – 9-ig kerülnek megrendezésre az Országos Könyvtári
Napok, melyhez könyvtárunk is csatlakozik az alábbi programokkal:
Mesél a könyvtártigris október 5-én
Könyvtombola október 7-én
Internetes könyvstaféta
október 9-én, a KÖNYVES VASÁRNAPON, amikor a könyvtár 9 -17
óráig lesz nyitva.
Október 16-án, 12 órakor tartjuk az Idősek Napját. Kérjük a
„szépkorú” polgárokat, hogy jöjjenek el, találkozzanak egymással és
beszélgessenek, érezzék jól magukat. Egy kedves volt ismerősöm,
Mátyus Imre bácsi versének soraival hívom ezúton is Önöket:
„Felettünk elszálltak az évek, de itt belül még fiatal a szívünk.
Látjuk még a világot is szépnek, a barátságban még mindig hiszünk.”
Október 29-én, szombaton délután egy „TÖK jó délutánra” hívunk
mindenkit, amikor töklámpásokat készítünk. A legszebbeket díjazzuk.
Alapanyagról mindenki saját maga gondoskodjon.
Rádi Józsefné
______________________________________________________

Felhívás!
Tájékoztatom a Lakosságot, hogy 2011.október 4-én 9-15 óráig a
kiskunfélegyházi Művelődési Központ színháztermében állásbörze
lesz.
A Mercedes gyár főleg gyártósori összeszerelőket keres, de más
munkakörre is be lehet adni pályázati lapot. Aki az állásbörzén
regisztrál és beadja a jelentkezési lapját, néhány napon belül
behívják állásinterjúra. Pályázati lap letölthető
községünk
honlapjáról (www.gater.gportal.hu), amelyhez szükség esetén a
Faluházban kapnak segítséget.
Ajánlom figyelmükbe a Kiskunfélegyháza, Korona u. 4. alatt
működő Kistérségi Karrier Központot, ahol készséggel állnak a
munkát keresők szolgálatába.
Jánosiné Gyermán Erzsébet

Figyelem!
Október 15-én szombaton családi kirándulást szervezünk!
Utazás: 50 fős autóbusszal
Útvonal: Gátér- Martonvásár- Csókakő- Gánt- Csákvár- Gátér
Program: -Martonvásár- Brunszvik kastély és parkja - Csókakővár - Gánt- barlangtúra - Csákvár – Eszterházy kastély, Haraszthegyi tanösvény, ahonnan a gyönyörű Vértes hegység csodálható
meg minden szépségével együtt.
A kirándulás ára: 4000 Ft/fő, amely tartalmazza az útiköltséget, a
parkolási díjakat, az autópálya díját és a kastély belépő díját.
Egész napi élelmet és innivalót mindenki hozzon magával, nem lesz
idő és lehetőség vásárlásra.
Indulás: 6 órakor a Faluház elől
Érkezés: kb. 21-22 óra körül
Jelentkezni: Körmöcziné Deák Krisztinánál az összeg befizetésével.
Körmöcziné Deák krisztina

Gondolat
Ahhoz, hogy boldog légy
szabadulj meg a gyűlölettől,
szabadulj meg az aggodalmaktól,
élj egyszerűen,
adj többet,
és várj kevesebbet.

Önök írták
Tájékoztatás
Tájékoztatom a Lakosságot, hogy Gátér község Képviselő-testülete
2012. január 1-től körjegyzőséget kíván létrehozni Petőfiszállás és
Pálmonostora községekkel közösen. Ezt a döntést azért kellett
meghoznunk, mert a Költségvetési törvény szerint azon települések,
amelyekben a lakosság létszáma 1000 fő alatti, és nem tartozik
körjegyzőséghez, 2012-ben nem részesülhet ÖNHIKI támogatásban.
Gátér lakosságának létszáma 2011. január 1-jén 994 fő volt. 2011-ben
az ÖNHIKI pályázat első fordulójában 11 922ezer Ft-ot kapott az
önkormányzat a forráshiány csökkentésére. Enélkül az önkormányzat
működésképtelenné válna. Úgy gondoljuk, hogy a további
működéshez feltétlenül szükséges az ÖNHIKI támogatás. Az
egyeztetések folynak, a részletekről a következő Falulapban
tájékoztatom Önöket.
Jánosiné Gyermán Erzsébet
_____________________________________________________

Köszönjük!
A Kismakkos Néptáncegyüttes életében fontos esemény volt a
szeptember 24-én megtartott szüreti felvonulás és bál. Ezen
alkalommal tudtuk vendégül látni az ausztriai néptáncos
vendégeinket, viszonozni azt a kedvességet, amellyel ők fogadtak
minket tavaly Ausztriában. Egyesületünk köszönetet mond
mindenkinek, aki munkájával, anyagi támogatásával vagy egyéb
adományával hozzájárult a rendezvény sikeréhez. Köszönjük Rádi
Józsefnének a szervezést, id.Huszka Ferencnének, Nagy
Balázsnénak, Nagyné Szepesi Teréznek, Görög Ferencnének, Balog
Imrénének, Kiss-Lőrincz Edinának a varrást, Fazekas Pálnak és
családjának, Fekete Antalnak, Iványiné Kulik Erzsébetnek, Rozmán
Károlynénak, Jánosi Benőnek, Kovács Józsefnek, Kruppa
Gyulának(Kiskunfélegyháza), Kurucsai Zoltánnak (Pálmonostora),
Dömsödi Bélának(Szentes), Csercsinszki Józsefnek(Szentes), Szabó
Istvánnak(Szentes),
Patyi
Tibornak
és
Bori
Józsefnek(Pálmonostora), a lakiteleki Népfőiskola Alapítványnak és
a Bácsvíz Zrt-nek a felajánlását. Valamint köszönetünket fejezzük ki
Gátér Község Önkormányzatának és a konyhai dolgozóknak, akik
oroszlánrészt vállaltak külföldi vendégeink étkeztetésében. Bízunk
abban, hogy ez a látogatás egy hosszú távú együttműködés alapja
lehet nemcsak az együttesek, hanem a két település között is.
Kismakkos Néptáncegyüttes

A Polgárőrség felhívása
A legtöbbet ÖN tehet a biztonságáért!
Bűnmegelőzési tanácsok mindenkinek
A biztonságunk nagymértékben növelhető megfelelő óvatossággal és
körültekintéssel!
Ehhez nyújtanak segítséget az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
intelmei.
Pénzfelvételkor
−Fokozottan figyeljen, ha nagyobb összeget vesz fel bankban vagy
valamelyik automatánál, hiszen sok esetben az elkövetők kifigyelik,
kitől lophatnak. Ha nagyobb összeget vesz fel, lehetőleg ne menjen
egyedül!
−Csak annyi pénzt hordjon magánál, amennyi feltétlenül szükséges!

−A közterületen elkövetett rablások megelőzése érdekében sötétedés
után lehetőleg kerülje az elhagyatott, néptelen, kivilágítatlan helyeket!
Kórházban
−Kórházba csak a legszükségesebb dolgokat vigye magával! Az
ékszereit, óráját hagyja otthon! Nagyobb mennyiségű készpénzre
nincsen szüksége egészségügyi intézményben!
−Mobiltelefonját ne tartsa az ágya melletti asztalon, illetve fiókban, mert
könnyen ott felejtheti, illetve akkor is észrevétlenül eltulajdoníthatják,
amikor Ön alszik.
−Az értékeit mindig zárja el a szekrényében, akkor is, ha csak egyetlen
percre hagyja el a kórtermet!
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
Tisztelettel: Babar István elnök

Kedves Gátériak!
Szeretném megköszönni mindazt, amit az első Gátéri Összművészeti
Ifjúsági Táborért tettek!
Végtelenül megható, ahogyan az egész falu összefogott, hogy a
gyerekeknek minél szebben, jobb hangulatban teljen a tábor! Minden
segítségért nagyon hálásak vagyunk!
Nagy tisztelettel: Jánosi Eszter

_____________________________________________________

Humor

Két ember beszélget.
- Te mit csinálsz, ha nyugdíjba mész?
- Az első héten még csak üldögélek a hintaszékben.
- És aztán?
- Szép lassan elkezdek hintázni.

