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A szerkesztésért felel: Jánosi Benő
Megjelenik minden páros hónap elsején.

Óvodánkról

Kiadásért felel: a helyi önkormányzat

A gátéri Széchenyi István Általános Iskola életéből

A december hónapot az ünnepi készülődés jegyében töltöttük.
Adventi koszorú és adventi naptár készítésével kezdtük el a
karácsony várását.
A Mikulás, akinek köszönjük ezúton is segítségét (Toldi Zsolt
jegyző úr személyében), rengeteg játékot hozott a csoportnak,
melyet a sok összegyűjtött PET palackból és papírhulladékból
vásároltunk. A gyerekek Mikulás csomagját az ősszel megrendezett
babaruha-börzén összegyűlt pénzből, ajándékokból, adományokból,
támogatásokból készítettük a gyerekeknek. Sokat segítettek a szülők
a
karácsonyi
előkészületekben,
nagyon
szép,
egyedi
karácsonyfadíszeket barkácsoltunk!
A gyerekekkel Luca búzát ültettünk, hogy mindenkinek sok pénze,
gazdag termése legyen a 2012-es esztendőben. Mézeskalácsot is
sütöttünk, amely fokozta a karácsonyi hangulatot.
Nagy örömmel készültünk a betlehemes műsorra, amit az óvoda
hagyományaihoz híven minden évben eljátszunk a szülőknek,
vendégeknek karácsony előtt!
Köszönjük Pallagi Rékának, hogy hangszeres kíséretével
gazdagította műsorunkat!
Köszönjük a Polgármesteri Hivatalnak, hogy a korábbi évekhez
hasonlóan, a gyerekek gyümölcs csomagot kaphattak karácsonyra!
Köszönjük az adományokat, felajánlásokat:
• a Polgármester Asszonynak a veszélyes hulladék
gyűjtésből kapott DVD lejátszót
• Siha Levente családjának a karácsonyfa égő sort
• Pántlika Patrik szüleinek a felajánlott játékot, amelyet a
csoport kapott
• Gyovai Andrásnak a sok finom szaloncukrot
• Gulyás Csenge apukájának a dobozos üdítőt és az
édességcsomagot
• Oroszi Istvánnak a jászolt a betlehemes műsorunkhoz.
Köszönjük a legtöbbet segítő szülőknek az ötleteiket és a
részvételüket:
• Görög Anna anyukájának, Bodor Virág anyukájának, Siha
Levente anyukájának,
Kurucz Robika anyukájának,Tantucz Anna anyukájának,
Pap Zolika anyukájának.
Szeretnénk megköszönni minden gátéri lakosnak a sok-sok PETpalackot, amelyet óvodánkba hoz. Nagyon sokat számít ez nekünk,
mert szépen tudjuk gyarapítani játékkészletünket, amely az
óvodásaink fejlődését segíti.
Továbbra is várjuk PET palackjaikat, amelyek bármikor
elhelyezhetők az óvoda udvarán található zsákokban!
A január hónap egy kicsit kedvezett a hónak és a gyerekeknek, mert
az újonnan vásárolt szánkóinkat is ki tudtuk próbálni. A madarakra
is gondoltunk a hideg időben, szülői segítséggel madárkalácsot is
készítettünk az éhező állatoknak, melyet örömmel vittünk ki az
udvaron található faágakra. Hiába vannak azonban a tél örömei, már
a farsangot tervezzük, hogy elbúcsúztassuk a telet, a rossz, borús
időjárást, és megmutassuk egymásnak az ötletesebbnél ötletesebb
jelmezeinket.
Gyerekek és az óvoda dolgozói

December elején Mikulásra készültünk, a gyerekek természetesen várták
nagyon! Ez alkalomból discót is rendeztünk nekik, ahol jól érezték
magukat. Közben már készülődtünk a karácsonyra is. Napközis
tanulóinknak kézműves foglalkozást tartottunk, egy másik alkalommal
pedig könyvtári foglalkozáson vettek részt, melynek témája szintén a
karácsony volt. A Faluházban szép karácsonyi műsorral köszöntötték a
tanulók az ünnepet. Iskolánkból sokan részt vettek a szilveszteri futáson,
ahol Márki Mózes 5. osztályos tanuló korcsoportjában 3. helyezést ért el.
Január közepén lezártuk az I. félévet. Örömmel mondhatjuk, hogy bukás
nem volt, sőt! sok szép eredmény született. Beszerelésre kerültek a digi
táblák is, melyek használata rendszeresen színesíti a tanítási órákat a
gyerekek és a tanárok nagy örömére. A Magyar Kultúra Napja alkalmából
meghirdetett rajzpályázat keretében sok szép rajz született, melyek
értékelés után megtekinthetők a Faluházban.
Nagyobb tanulóink a Himnusz meghatározott versszakainak
lemásolásával is pályázhattak. Január 23-án megemlékezést is tartottunk a
Magyar Kultúra Napja alkalmából, ahol a 6. osztályosok szerepeltek.
Készülődünk a Farsangra is, mely február 10-én pénteken délután 3 órától
kerül megrendezésre a Faluházban. Tanulóink jelmezes felvonulása után
Snufi, a művészbűvész című előadásra kerül sor.
A jelmezek értékelésénél külön értékeljük azokat a jelmezeket, amelyek
szelektíven gyűjthető hulladékból készülnek! Az eredményhirdetés után a
büfében szendvicsek, házi- és cukrászsütemények valamint üdítők
vásárolhatók. Természetesen lesz tombola is, majd a napot discóval
zárjuk. Belépők: felnőtt: 400 Ft, gyerek: 300 Ft, tombola 100 Ft.
Szívesen látunk minden kedves érdeklődőt!
Felhívjuk a falu lakosságának figyelmét, hogy a műanyag flakonok, színes
és fekete-fehér újságok, valamint a használt elemek gyűjtése folyamatosan
tart.
Feketéné Borbély Zsuzsanna igazgató-helyettes
__________________________________________________________

Kölyökklubról
Ebben a tanévben is újraindítottuk a kölyökklubot. Az előző évhez
hasonlóan, most is kéthetente szombatonként vannak a programjaink. A
megszokott módon az iskolánál, az óvodánál és Gémes Anikó boltjában
vannak kifüggesztve az időpontjaink és az adott foglalkozással
kapcsolatos egyéb tájékoztatás.
Sajnos eddig azt mutatják a tapasztalataink, hogy nagyon kevés gyerek jön
el az előző évhez képest. Pedig úgy gondolom, hogy a közös játék, az
alkotás jó hatással van a gyerekekre. Eddig készítettek adventi órát,
mikulás léghajót, ablakdíszt és kókuszgolyót, malacperselyt, origami
képeket egy különleges technikával stb.
A következő foglalkozás előre láthatólag február 4-én lesz. Szeretnénk
felrázni egy kicsit csemetéinket. Játékos vetélkedőt tervezünk. Lesz benne
mozgás, kölyök kvíz, vicces feladatok, amelyek csapatszellemre épülnek.
Kérem a kedves szülőket, ébresszék fel gyermekeiket, biztassák őket,
hogy jöjjenek el hozzánk, és ne a TV meg a számítógép előtt üljenek.
Segítsenek abban, hogy tovább foglalkozhassunk a gyerkőcökkel. Ne
laposodjon el a kölyökklub, hiszen ezt is csak úgy érdemes folytatni, ha
sokan vagyunk!!!
Bakainé Fekete Mónika

A Polgármester oldala
Kedves Gátéri Lakosok!
Kedves Gátéri Lakosok!

Köszöntöm Önöket a 2012. év első Falulapjának hasábjain.
Sok-sok hivatali adminisztrációs munkával kezdődött számunkra az
új esztendő. A körjegyzőségi hivatalra történő átállás, pontosabban a
törvényi, jogszabályi előírásoknak való megfelelés, az ezzel
kapcsolatos ügyintézés olykor bonyolultabbnak tűnik, mint kijutni
egy labirintusból. De tesszük a dolgunkat, továbbra is változatlan
formában intézzük a lakosság ügyeit. Keressenek bennünket,
mindenben megpróbálunk segíteni.
Visszatekintve a decemberre, sok szép pillanatban lehetett részünk
az év végén. December elején a Bugaci Tanyaszínház vidám,
szórakoztató előadását élvezhettük. Nagyon örültem, hogy sokan
eljöttek, biztos vagyok benne, nem bánták meg.
A 2011. évben is karácsonyi csomaggal lepte meg az önkormányzat
a családok egy részét. A támogatottak kiválasztásában figyelembe
vette a képviselő-testület az életkort, egészségi állapotot, a szociális
helyzetet, egyedül élőket, családi körülményeket, gyermekek
számát, és mindenkiről egyénileg döntötte el, kapjon-e csomagot,
vagy sem. Igyekeztünk legjobb ismereteink szerint dönteni, bár
tudjuk, hogy az ilyen döntések nem lehetnek igazságosak.
A karácsonyi rendezvények, a Kismakkos Néptáncegyüttes műsora,
az iskolai és az óvodai ünnepség is kellő melegséggel töltötte el a
jelenlévők szívét. Remélem, a családi otthonok ünneplésébe is jutott
a terített asztal mellé néhány nyugodt, békés, szeretetben és
egymásra figyelésben gazdag nap.
Az önkormányzat által meghirdetett betlehem készítő versenyre
egyetlen betlehem készült: Kiss Anikó és Kiss Klára munkája.
Igényes, szép kivitelű alkotásuk az ünnepek alatt a Faluház bejáratát
ékesítette. Köszönjük az egész lakosság nevében.
Kedves Vállalkozók!
Karácsonyi koccintásra hívtam Önöket, ahol szerettem volna
ünnepélyes keretek között megköszönni az egész éves
támogatásukat, munkájukat. A 20 meghívottból mindössze 3 fő
tisztelt meg a megjelenésével. Így hát a Falulap segítségével
mondok köszönetet a tavalyi évben nyújtott sok-sok adományért,
társadalmi munkáért, az önkormányzathoz való pozitív
hozzáállásért. További munkájukhoz kívánok Önöknek jó
egészséget, kitartást, sok erőt, magánéletükben szeretetet,
nyugalmat, boldogságot.
Ismét megrendeztük a szilveszteri futást. Ezúttal kevesebb
résztvevővel, de legalább olyan jó hangulatban búcsúztattuk az évet,
mint tavaly. Senki sem ment haza üres kézzel. Köszönjük szépen a
sok önzetlen adományt, és a szervezésben nyújtott segítséget.
Január első napjaiban a körjegyzőséghez tartozó három képviselőtestület megválasztotta az aljegyzőt dr. Torma Andrea petőfiszállási
lakos személyében. Januártól a körjegyző, Toldi Zsolt hétfő délután
és csütörtökön egész nap, az aljegyző dr. Torma Andrea keddi
napokon tartózkodik a gátéri hivatalban.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Faluházzal közösen szépíró
versenyt hirdettünk az általános iskolásoknak, az ovisok pedig
rajzokat készítettek. Az iskolások műveinek értékelésére január 23án, az iskolai megemlékezés után került sor, a rajzokat pedig
kiállítottuk a Faluház előterében. Köszönjük a pedagógusok
segítségét.
Kedves Lakosság!
A Falulapban az indulása óta alig jelent meg lakosság által írt cikk,
közlemény. Kérem Önöket, ha van a falut érintő gondolatuk,
mondavalójuk, juttassák el hozzánk, szívesen közzétesszük
mindenki írását.
Jánosiné Gyermán Erzsébet

Az új év új gondolatokat ébreszt, új terveket sző, új elhatározásokat
érlel meg az emberben.
Így vagyunk ezzel mi is, Gátér Község Képviselő-testülete.
Elhatároztuk, hogy az önkormányzati munkát megpróbáljuk
közelebb vinni a lakossághoz, megpróbáljuk jobban bevonni az
embereket az Önkormányzat munkájába. A Falulap elindításával a
lakosság tájékoztatása lehetővé vált, de visszajelzéseket, a falu
fejében motoszkáló gondolatokat, ötleteket alig kapunk vissza.
Pedig biztosak vagyunk abban, hogy eredményesebb munkát
tudnánk folytatni, ha a Lakosság is segítene információkkal,
ötletekkel.
Úgy gondoljuk, hogy az informatika világában ki kell használni a
számítógép és az internet adta lehetőségeket, ezen a csatornán is
közelíteni kell az emberekhez. Ezért kérjük Önöket, akit érdekel a
Képviselő-testület munkája, kíváncsi a községben zajló
eseményekre, adja meg az e-mail címét, amelyre minden testületi
ülés meghívóját és napirendjét elküldjük Önöknek. Ha olyan témát
tárgyalunk, amelyről szeretnének részletesebben tudni, kérem,
jöjjenek el ülésre. A testületi ülések most is nyilvánosak, bárki részt
vehet rajtuk.
Szándékunkban áll évente több alkalommal is falugyűlést tartani.
Amolyan kerekasztal beszélgetésre gondoltunk, ahol kötetlenül
megoszthatjuk egymással a problémáinkat, a híreket, információkat.
Önkormányzatunk e-mail címe: gater@freecomp.hu. Ha erre a
címre küldenek nekünk egy e-mailt, a címeket elmentjük, és azokra
továbbítjuk majd az információkat.
A 2011 elején bevezetett képviselői fogadóóra nem vált népszerűvé.
Ezért úgy gondoltuk, megadjuk a képviselők e-mail címeit is, hátha
ez a rendszer könnyebbé teszi a kérdések feltevését, az építő
gondolatok eljuttatását hozzánk: bakaipista@freemail.hu, gvgy@tonline.hu (Gulyás József címe), kisilles@mail.datanet.hu,
oroszimelinda@gmail.com, janosigye@freemail.hu.
Van községünknek élő honlapja, amelyet igyekszünk folyamatosan
frissíteni, a Fórum című rovat is lehetőséget biztosít a párbeszédre.
A Facebookon is létrehoztunk Gátér oldalt, a Faluház honlapjáról is
napra kész információt szerezhetnek az aktualitásokról.
Tisztában vagyunk vele, hogy a hálózati kapcsolattartás főleg az
aktív korosztály lehetősége. Az idősekkel személyesen fogjuk
tartani a kapcsolatot, illetve arra kérjük a gyermekeket, unokákat,
közvetítsenek az idősek és az önkormányzat között, ha ezt
szükségesnek látják. Tájékoztassák őket, juttassák el hozzánk az ő
gondjaikat, javaslataikat is.
Természetesen személyesen is várjuk a Lakosság jelentkezését,
minden építő jellegű ötletet, sőt kritikát is szívesen fogadunk a
munkánk jobbítása érdekében.
„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.”
Tisztelettel:Gátér Község Képviselő-testülete

_______________________________________________________

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

Közérdekű oldal
Tisztelt Lakosság!
A szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§.9. pontja
értelmében az önkormányzat a normatív lakásfenntartási támogatás
folyósítását a lakókörnyezet rendben tartásához kötheti. Felhívom az
érintett lakosok figyelmét, hogy az önkormányzat alkalmanként
ellenőrizni fogja a lakásfenntartási támogatásban részesülők
lakókörnyzetét ( udvar, kert, utcai járdaszakasz gyomtalanítása, szemét
összeszedése, árok kitisztítása stb.). Amennyiben a környezet nem felel
meg az elvárható feltételeknek, az önkormányzat a támogatást
felfüggesztheti.
Tisztelt Lakosság!
A Paksi erdő területén még van ingyen elvihető gally. Akit érdekel,
mielőbb gyűjtse össze és vigye el, mert a területet hamarosan
letakarítjuk a további munkálatok érdekében.
Tájékoztatom a Lakosságot, hogy Gátér Község Képviselő-testülete a
2012. évre semmilyen új helyi adót nem kíván bevezetni, ebadót sem.
Jánosiné Gyermán Erzsébet

Hírek a Gátér Községért Egyesületről
2011. december 09-én a Kecskeméti Törvényszék bejegyezte a Gátér
Községért Egyesületet. Az Egyesület célja, hogy segítse Gátér Község
és környéke építészeti, környezeti és természeti értékeinek megőrzését,
ápolja a lakóhely hagyományait, gyűjtse, védje és megismertesse
történeti értékeit, szervezze közösségi tevékenységét, a lakosság
önkéntes társadalmi munkáját és anyagi hozzájárulását lakhelye
védelmében, szépítésében, fejlesztésében, előmozdítsa a falusi turizmus
kialakítását, az idegenforgalmi vonzerő növelését. Az Egyesület
kiadásait tagdíjakból, természetes és jogi személyek adományaiból,
valamint saját vállalkozásainak eredményeiből kívánja fedezni. Az
Egyesületnek bárki tagja lehet, a tagok bármikor ki is léphetnek abból.

A betétlap díjai a következők:
- Meglévő igazolvány érvényesítése esetén:
1000 Ft,
- Új igazolvány váltásakor, illetve meglévő cseréje esetén: 2000 Ft.
Az érvényesítéshez szükséges iratok:
személyi igazolvány,
lakcímigazolvány,
adóazonosító jel (adókártya) ha közös az igazolvány,
akkor a családtagoké is,
adószám,
földhasználati lap-szemle (csak a termőföldet használók
esetében),
nyilatkozat az állattartás helyéről (cím, alapterület,
férőhely, állatfaj),
nyilatkozat a tervezett értékesítésről (termék neve,
mennyisége)
Azon őstermelők, akiknek a múlt évi árbevétele meghaladta a
600.000.Ft-ot, adóbevallást kell benyújtaniuk a Nemzeti Adó és
Vámhivatal (NAV) felé 2012.május 21-ig.
2. Továbbra is visszaigényelhető mezőgazdaságban felhasznált
gázolaj jövedéki adójának 82%-a. Hektáronként – művelési ágtól
függetlenül – 97 liter számolható el, a visszaigényelhető összeg
pedig 2011. január 1. és október 31. közötti vásárlás esetén 77,88
Ft/liter, míg 2011. november 1. és december 31. közötti beszerzés
esetén 90,487 Ft/liter.
A szükséges iratok:
- a gázolaj vásárlását igazoló számlák, vagy bérmunka számlák,
- földhasználati lap-szemle,
- adószám, adóazonosító jel,
- MVH regisztrációs szám,
- VPID szám.
Mindenkinek eredményes gazdálkodást kívánok!
Kucsora Tamás falugazdász
0630/3942563

Humor

A Gátér Községért Egyesület 2012.évi első közgyűlését február 6-án
18 órai kezdettel tartja a Faluházban. Főbb témáink:
-

egyesület 2012. évi programja
pénzügyi kérdések
ötletbörze

Megjelenésére és segítő közreműködésére számítunk!
dr. Szegesdi Henrietta
elnök

Gazdálkodók figyelmébe!
1. Az év első hónapjaiban esedékes a mezőgazdasági őstermelői
igazolványok tárgyévre történő érvényesítése. Ahhoz, hogy az
igazolvány teljes naptári évre érvényes legyen, március 20-ig lehet új
betétlapot váltani. Később már csak időarányosan érvényesíthető.
Mindezektől függetlenül legfontosabb, hogy a legelső értékesítés napján
már érvényes legyen.

A tengerparton napozik egy házaspár. Az asszony észreveszi, hogy a
férje minden arra járó csinos lány után forgatja a fejét. A nő nem
hagyja ezt szó nélkül:
- Drágám, velem jöttél nyaralni, ugye?
- Persze! De attól még, hogy diétázom, megnézhetem az étlapot!

Önök írták
MIT TEGYEN, HA BETÖRÉS ÁLDOZATÁVÁ
VÁLIK?
Ha hazaérkezésekor betörés nyomait észleli (pl. a bejárati ajtót
megrongálták, az ajtó, ablak nyitott állapotban van, vagy sérült), NE
MENJEN BE A LAKÁSBA, a legrövidebb időn belül
értesítse a
rendőrséget, hívjon segítséget. Lehetséges, hogy a betörő még a lakásban
van, és menekülése érdekében erőszakot alkalmaz. A rendőrség
kiérkezéséig ne lépjen be otthonába, mert megsemmisítheti az ott
keletkezett nyomokat, melyek fontosak a nyomozás szempontjából és
elvezethetnek a tettes felderítéséhez. A rendőrség értesítését követően
figyelje a lakást, hogy onnan észrevétlenül senki ne távozhasson. Ha
idegent látna távozni, figyelje meg a személyét, ruházatát, a távozás
irányát, az esetlegesen használt járművet.
Ha rendelkezik lakásbiztosítással, akkor a lehető legrövidebb időn belül
értesítse biztosítóját az Önt ért károkról. A rendőrségi szemlét követően a
lényeges körülményeket lehetőleg ne változtassa meg, ezzel megkönnyíti a
biztosító szakértőjének munkáját, aki a bejelentést követő 48 órán belül
megtekinti a lakást, jegyzőkönyvet vesz fel, melynek alapján megtörténik a
kártalanítás.
A rendőrségi eljárást követően – ha a tettest elfogták, de értékei nem
kerültek elő – a tettessel szemben polgári peres eljárás keretén belül kérheti
a kára megtérítését.
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Ez történt……
A Falulap utolsó számának megjelenése óta eltelt időszak igen
eseménydúsan telt.
Nagyon szép ünnepség volt az első adventi gyertyagyújtás 2011.
november 27-én, melyet először rendeztünk kis községünkben
hagyományteremtő szándékkal. Ezt követően minden hétvégén
gyújtottunk gyertyát: december 3-án, a Nyugdíjasklub Népdalköre,
mielőtt indult Pálmonostorára, a Zenebarátok Találkozójára. December
10-én, Babar István, a Polgárőr Egyesület vezetője, a bugaci
Tanyaszínház nagysikerű Tűvétevők című előadása után, a negyedik
gyertyát december 17-én Jánosi Ágnes gyújtotta meg a Kismakkos
Néptáncegyüttes karácsonyi műsorát követően.
December 8-án a napközis tanulók ebéd után kulturális foglalkozáson
vettek részt a Könyvtárban. Ez alkalommal a karácsonyi ünnepkörről
beszélgettünk, készítettünk egy almás asztali díszt, meggyújtottuk rajta a
gyertyát és karácsonyi dalokat énekeltünk.
Az általános iskolások december 20-án tartották karácsonyi
ünnepségüket, ahol szintén elhangzottak az adventi dalok a
citeraszakkör kíséretével. Az ünnepség előtt kigyúltak a fények a
Faluház előtt felállított mindenki karácsonyfáján, melyben január 6-ig,
Vízkeresztig gyönyörködhettünk.
A Nyugdíjasklub december 30-án tartotta évzáró összejövetelét.
Mindenki hozta a maga „kis batyuját”, melyet közösen fogyasztottunk
el. Köszönjük Pintérné Samu Ildikónak a finom töltött káposztát és Feith
Marikának a gyönyörű tortát. A Nyugdíjasklub idén ünnepli
megalakulásának 15. évfordulóját.
Január elején a Magyar kultúra Napja alkalmából az Önkormányzat
és a Faluház közösen hirdette meg a „Szépírás” versenyt általános
iskolásoknak, melyen a Himnusz szövegének másolása volt a
feladat. A 3. és 4. osztályosoknak az első és utolsó versszak, az 5. és
6. osztályosoknak mind a nyolc. Az értékelésnél a szépség mellett a
pontosságot is figyelembe vettük. Ez alapján a legszebb munkákat
küldte be: Szabó Máté - 3. osztályos, Bense Norbert, Urbán István
(alsó tagozatosok közül egyedüli golyóstollal írt munka), Kocsis
Debóra és Kurucz Dávid - 4. osztályos, Pallagi Lilla – 5. osztályos,

Pintér Julianna, Gémes Barbara, Ipacs Fanni és Bakai Bianka – 6.
osztályos tanulók. II. helyezettek: Tóth Viktória, Nagy Tibor,
Keserű Dávid, Varga Norbert és Kovács Klaudia – 3. osztályos,
Bánfi Tibor és Tóth Beáta – 4 osztályos, Gémes Klaudia , Ipacs
Kitti, Kocsis Karola és Márki Mózes – 5. osztályos, Rigó Helga és
Lendér Csaba – 6. osztályos tanulók. Az emléklapokat és
ajándékokat a január 23-án, a reggel tartott iskolai ünnepségen adtuk
át.
Szintén a Magyar Kultúra Napja alkalmából hirdetett rajzpályázatot
óvodásoknak és általános iskolásoknak a Könyvtár, melyen verseket
és mondókákat kellett illusztrálni. Az Óvodából 11, az Általános
Iskolából 20 pályamunka érkezett, melyek a Faluház előterében
február 15-ig megtekinthetők. A rajzokat készítették: Kékesi
Kamilla,Kovács Gergő és Mészáros Rita 5. éves, Baráth Klaudia,
Görög Szabolcs, Pap Zoltán, Nagy Zsófia és Bodor Virág 6. éves
óvodások, Kurucz Ádám, Tóth Valentina és Jókai Orsolya –
1.osztályos, Szabó Máté, Nagy Tibor, Kovács Klaudia, Keserű
Dávid, Tóth Viktória és Varga Norbert – 3. osztályos, Bense
Norbert, Kurucz Dávid, Bánfi Tibor, Urbán István és Kocsis Debóra
- 4. osztályos, Márki Mózes, Rácz Nóra, Görög Zsolt és Ipacs Kitti
– 5. osztályos, Rigó Helga és Tóth Gábor – 6. osztályos tanulók.
A citeraszakkör ebben az évben is folytatja működését. Most várunk
olyan bátor és jó hangú óvodásokat és első osztályosokat, akik
szívesen jönnének énekelni a tervezett műsorunkhoz. Jelentkezni a
Faluházban lehet a szülőkkel együtt.
A Könyvtárban január 24-én elkezdődött az internetes tanfolyam,
melyen 11 fő ingyen sajátíthatja el az internetezés alapjait. A
tanfolyam hetente kétszer: kedden és csütörtökön 16.30 – 20.30-ig
tart öt alkalommal. A tanfolyam zárásaként a résztvevők egy
egyszerű vizsgát tesznek. Az oktató Szutor Sándor, akit a Katona
József Megyei Könyvtár biztosított számunkra.
Önkormányzatunk 2011-ben a közművelődési érdekeltségnövelő
pályázaton 34.000 Ft-ot nyert, melyhez ugyanennyi összeget
hozzáadva az alábbi technikai eszközöket vásároltuk:
Genius hangfalak (projektor hangosításhoz), távirányítós konnektor
szett, 4 db színpadi reflektor + égők.
Hamarosan
A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Katona József Megyei
Könyvtár Gyermekvilág munkatársai készítettek egy anyanyelvi
hétpróba játékot. A feladatok a Könyvtárunkban elérhetők,
gyerekek és felnőttek egyaránt játszhatják.
Ízelítő a játékból: Válaszoljatok a találós kérdésekre úgy, hogy
minden megfejtés vége egy patás állat, azaz a LÓ legyen! Pl. Melyik
ló repül? HOLLÓ
A megoldásokat egy külön lapra kell rögzíteni. Szeretném, ha minél
többen jelentkeznének, a legügyesebbek apró meglepiket kapnak.
Jelentkezési határidő: február 4.
-Február 10 – én Suli farsang.
-Február 22-én: délelőtt az óvodások látogatása a Könyvtárba.
Fánksütés a Nyugdíjasklub tagjaival és kiszebáb égetés.
/2012-es esztendő az aktív időskor és a generációk közötti
szolidaritás éve.!
-Február 24-én és 25-én Wass Albert felolvasó maraton jegyében
meseolvasás és vetítés az erdélyi író műveiből az óvodásoknak.
Február 25-én iskolásoknak, felnőtteknek felolvasás a Könyvtárban
Wass Albert és más magyar írók, költők műveiből. Részletekről
később!
Tisztelt lakosság!
Ez évben is igyekszem a lehetőségekhez képest gazdag tartalommal
megtölteni a Faluházat.
Szeretném, ha minél többen ellátogatnának rendezvényeinkre,
melyekről a szokásos módon tájékoztatom Önöket.
Útravaló a 2012-es évre:
„Minden talajban megterem valamiféle virág. Minden napnak van
valamilyen öröme. Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt.”
(Wass Albert)
Rádi Józsefné

