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Tisztelt Lakosok!
Szándékom szerint azért hoztam létre ezt a kis helyi lapot,
hogy eltaláljunk egymás gondolataihoz. Olyan sok jó
képességű és követni való gondolatokkal megáldott ember
lakja a településünket, de a rohanó világunk miatt nem is
tudjuk róluk, milyen módon teszik ezt. Bíztam benne, hogy
majd ezzel az új lehetőséggel talán lesznek, akik megnyílnak.
Sajnálattal tapasztalom, hogy nem így van. Pedig olyan jó
lenne, ha nem csak a megszokott rovatokat olvasgathatnánk,
hanem mint egy közösségi fórum működhetne ez a lap. Ezért
arra sarkalok mindenkit, hogy tegye közzé a jó gondolatait,
hátha segíthet vele másoknak is.
Jánosi Benő

Óvodánk életéből
2012 nyara mozgalmasan telt óvodánk életében! Amíg az
óvodások nyári pihenésüket töltötték, javításra került az
óvoda homokozója, melynek széle balesetveszélyes volt, nem
volt elfogadható. Ennek javítását, Tábi János végezte
társadalmi munkában.
Ezen kívül javításra kerültek az óvoda fém mászókái, hintái,
melyet Kis Illés, Deák Emike apukája, Görög Patrik apukája
és Oroszi István társadalmi munkája által javíttattunk ki,
hogy a gyerekeink minél biztonságosabb környezetben
töltsék mindennapjaikat.
Felújító festésre került az óvoda játszóterén található összes
játék, melyet Gyovai András vezetésével a közmunkások
végeztek.
A nyár során új díszterítőket és bútorhuzatot kaptak a
csoportszoba tárgyai, melyet Kiss Petra anyukája varrt
nekünk.
Sok anyag maradékot kaptunk Görög Patrik anyukájától,
melyet az óvoda szépítésére és bábok készítésére
fordítottunk.
2012/2013 tanévben 26 kisgyerek iratkozott óvodánkba. Így a
csoportunk teljes létszámmal
üzemel. Köszöntöm
óvodánkban az új kiscsoportosokat!
Él még bennünk a tavalyi nagycsoportosok emléke is! Nekik
jó tanévkezdést kívánunk az általános iskolában!
Szeptember elején a természet megismerése és
megszerettetése
céljából
akváriummal
gazdagodott
csoportszobánk, ahol a gyerekek nap mint nap
megfigyelhetik a vízi élővilágot.
Iványiné Kulik Erzsébet sok játékot küldött óvodánknak.
Bakainé Mónika sok barkács anyagot juttatott el hozzánk.

Az örömünknek azonban még nincs vége, mert hatalmas
ajándékot kapott az óvodánk a Polgármester Asszony
közreműködésével
a
Taiwani
Nagykövetségtől!
Szépültünk és gyarapodtunk egy nagyméretű babaházzal,
ahol a gyerekek sokféle játéktevékenységet folytathatnak,
egy ívó kúttal, mely higiénikussá teszi a gyerekek udvari
vízfogyasztást, és egy sószobával, mely nagyon jó az
allergiás, asztmás és légúti megbetegedésekben szenvedő
gyerekeknek, de nem mellőzhető a légúti megbetegedést
megelőző szerepe sem. Tervezzük év közbeni rendszeres
használatát a betegségek visszaszorítása érdekében.
Az ivókút beszerelésében nagy segítségünkre volt Pap
Gabika apukája.
Az átadóra 2012. október 05-én, pénteken 13 óra 30
perckor kerül majd sor.
Az év indításaként színészek jöttek óvodánkba, akik a
Lúdas Matyi című mese vicces feldolgozását adták elő.
Továbbra is várjuk PET palack és papír hulladékaikat,
melyet folyamatosan gyűjtünk! Mindenkinek köszönjük a
sok műanyag flakont és papírt, amelyet eljuttattak
óvodánkba!
A flakongyűjtésben a legaktívabb anyukánk Kurucz
Robika anyukája, aki szívesen behozza a faluból a
felajánlott flakonokat.
Nyugodtan dobják be PET palackos zsákjaikat akkor is,
ha az óvoda zárva tart, mi elhelyezzük a palackokat a
gyűjtő helyen!
Szeretném mindenkinek megköszönni a sok segítséget,
mellyel jobbá teszi óvodás gyerekeink életét. Jó érzéssel
tölt el bennünket, hogy ilyen sokan szívükön viselik
óvodás gyermekeink sorsát, minden segítséget megadnak
lehetőségeikhez mérten, hogy a Gátéri Óvodába járó
gyerekek jól érezhessék magukat nap mint nap.
Köszönjük!!!

Gulyásné Vida Gyöngyi
Tagóvoda vezető

Gátér Községért
Augusztus 20-án, a községi ünnepség keretében adtuk át a
Gátér Községért emlékérmet. 2012-ben a Képviselőtestület döntése szerint két díjat adományoztunk. Urbán
Istvánné a község vezetőjeként eltöltött 26 éves
munkájának elismeréseként, a Gátéri Polgárőrség pedig a
község közbiztonságának javításáért végzett önkéntes
munkájáért részesült díjazásban. Mindkét kitüntetettnek
gratulálok, jó egészséget, minden jót kívánok.
Jánosiné Gyermán Erzsébet

A Polgármester oldala
Kedves Gátéri Lakosok!
Köszöntöm Önöket a Falulap legújabb számának oldalán.
Ismét munkás hónapokat tudhatunk magunk mögött. Augusztus
4-én megrendeztük a Gátéri Fogathajtó Szabadidős versenyt.
Ezúttal elég kevés résztvevő jelentkezett, de a rendezvény jó
hangulatát, az ott lévők örömét ez sem ronthatta el. Köszönetet
mondok azoknak a lakosoknak, akik tombolatárgyakkal,
pénzadománnyal, kétkezi munkával is segítették a rendezvény
sikerét. Sajnálom, hogy a helybéliek közül csak kevesen voltak
kíváncsiak a sportpályán zajló eseményekre.
Augusztus 17-én a Gátér Községért Egyesület parkavató bulira
hívta az érdeklődőket. Késő éjszakáig tartott a parti, mindenki
nagyon jól érezte magát. Különösen örülhettek volna azok a
gyermekek és felnőttek, akik a nyár elején a szabadidejüket
feláldozva, hőségben dolgoztak azért, hogy a Bajcsy park végre
igazi parkká váljon. De néhány „nagyon erős fiatal” addigra
szétverte a kemény munkával, adományból létrehozott
szalonnasütő helyet. Ugyancsak céltáblának használta valaki a
játszótéren kötelezően felállított, megvalósuláshoz kapcsolódó
reklámtáblát. Tisztelt elkövetők! Szégyelljétek magatokat! Úgy
sejtem, a ti izzadságos munkátok nincs benne egyik
létesítményben sem, különben jobban vigyáztatok volna rájuk.
Igazatok van, sokkal könnyebb a készt tönkre tenni, mint valamit
felépíteni!
Augusztus 20-ra a közművelődési érdekeltség növelő
pályázaton nyert összegből áthúzattuk a Faluházban lévő műbőr
székeket. A kárpitos munkákat Szász Imre végezte
felajánlásból, ezúton is köszönetet mondok az önzetlen
munkájáért.
A szeptember is eseményekben gazdagon telt. Szeptember 15én, szombaton délután Petőfiszálláson rendezték meg a
Kistérségi Vándor Focikupa második fordulóját. Ez a bajnokság
tavaly Gátér kezdeményezésére indult, amelyet minden évben
valamely más önkormányzat szervez meg. A gátéri focisták ez
alkalommal is 2. helyezést értek el, nagyon szoros
küzdelemben, férfiasan harcolva a kupa visszaszerzéséért.
Köszönetet mondok a fiúknak, hogy képviselték községünket,
köszönöm a szurkolóknak a biztatást, és köszönöm Bakai István
Képviselő Úrnak, hogy egyéb elfoglaltságom miatt ő kísérte el
a fiúkat a versenyre.
Szeptember 22-én ismét Petőfiszállásra mentünk, ahol a
körjegyzőségi nyugdíjas találkozón vettünk részt. Mindhárom
település nyugdíjasai rövid műsort adtak, utána közös ebéd és
közös beszélgetés, nótázgatás zárta a délutánt. Köszönetet
mondok a Gátéri Nyugdíjas Klub tagjainak és vezetőjének a
részvételért, köszönöm, hogy ismét valami újat láthattunk –
hallhattunk tőlük. Bár kevesen vannak az énekkarban, de
minden fellépésen tudnak meglepetéssel szolgálni, olykor
könnyeket csalni a közönség szemébe. További munkájukhoz
kívánok nagyon jó egészséget, sikereket, és kívánom, hogy a
létszámuk minél jobban szaporodjon. A nem nyugdíjas, de
énekelni szerető embereknek is nagyon jó időtöltés, kellemes
szórakozás lehet az énekkar tagjainak sorában tevékenykedni.
Kérem, jelentkezzenek minél többen!
Szeptember 29-én rendezzük meg a szokásos szüreti felvonulást,
este pedig a bálban mulathat a lakosság. Érdeklődés hiányában a
vacsorát nem szervezzük meg, de bál azért lesz. (Mire a Falulap
megjelenik, már túl is leszünk rajta.)
Önkormányzatunk még a kora tavasszal két témában nyújtott be
pályázatot, ma már tudjuk, hogy mindkettőn megnyertük a
megpályázott összeget.

Az egyik az önfenntartást segítő gépek beszerzésére irányult,
3 millió Ft-ot nyertünk. Ebből traktort, pótkocsit, ekét és
talajmarót vásárolunk. Távolabbi célunk ugyanis az
önkormányzat fenntartása végett az önkormányzati földek
minél nagyobb arányú művelése, növelve ezzel a helyi
bevételeket. Hosszú távon a lehetőségeink ezt a
tevékenységet mutatják megvalósíthatónak.
A másik pályázat az iskola tornatermének a felújítására
irányult. Önerővel együtt 1 millió forintot költhetünk a
tornaterem lábazatának vakolat-cseréjére, a teljes festésre,
parkettacsiszolásra és lakkozásra. Ezzel a beruházással
néhány évig a gátéri gyermekek esztétikus, rendezett
helyiségben tornázhatnak.
Lezsák Sándor országgyűlési képviselőnk közbenjárásával a
tajvani kereskedelmi kirendeltség (nagykövetség) 1 millió
Ft-ot adományozott községünknek, pontosabban a gátéri
gyermekeknek. Ebből a pénzből valósítottuk meg a
Faluházban a sószobát, az óvodában pedig az udvari ivókutat
és a kültéri foglalkoztatót (babaházat). Az ünnepélyes
átadásra október 5-én, pénteken délután kerül sor, amelyen
vendégül láthatjuk a Nagykövet Asszonyt és Lezsák Sándor
Urat is. A sószoba és az ivókút megépítésében helybéli
segítőink is voltak. Ezúton köszönöm meg Baksa Rolandnak
a villanyszerelést, Papp Zoltánnak a kút beszerelését, Vincze
Attilának a fuvarozást, Kissné Cinege Rozikának a
függönyök varrását, Gyovai Norbertnek a PVC padló
beillesztését. Köszönetet mondok a Gátér Községért
Egyesület vezetőségének, amiért elvállalták az adományozás
pénzügyi lebonyolítását. Köszönetet mondok az óvodás
szülőknek az átadó ünnepség megrendezésében nyújtott
támogatásért, a nyugdíjasoknak az ajándékok elkészítéséért.
Végig gondolva az elmúlt két hónap történéseit, ismét
bebizonyosodott, hogy Gátért nagyon sok jó szándékú,
segítőkész ember lakja. Köszönöm mindannyiuknak a
pozitív hozzáállást, segítséget, biztató szavakat. Pénztelen,
bizonytalan világunkban csak így tudunk előbbre jutni, ha
összetartunk, összefogunk, és segítjük egymást, amivel
tudjuk. Köszönöm!
Jánosiné Gyermán Erzsébet, polgármester
________________________________________________

Gondolat

Mi a szeretet?
A szeretet nem a nagy nyilatkozatok, hanem az egyszerű
dolgok ok nélküli cselekedete.
Egymásnak minden ok és számítás nélkül megtenni
dolgokat, elfogadni egymást olyannak, amilyen. Nézni
egymást a szív és a lélek szemével. A kimondott szó hazug
is lehet, de a szemeink soha nem hazudnak. A szeretet nem
bíráskodás, nem kritizálás és nem ítélkezés. Akiben szeretet
van és őt is viszont szeretik, az egy kiváltság, és annak az
élete rendkívüli.

Közérdekű oldal
Ez történt……
„Utolsót sóhajt még a nyár, mielőtt átadná magát az ősz arany
ölelésének. Búcsúzóul melenget minket az évszak, hogy rá
emlékezve majd a tél szürkeségében se fázzunk. Megkönnyezik a
felhők, mintha nem tudnák, hogy egyszer visszatér. Utolsó
ünnepe lesz a természetnek, tarka, meleg színekbe öltözve, aztán
a fagy királynője méltósággal foglalja el méltó helyét. Mégis
szépek a hűvös hajnalok, a narancsszín naplementék, s ahogy a
levelek keringve hullanak alá puha szőnyeget szőve a durva
útra. Barátságos szobává zsugorodik a természet hatalmas tere,
s mintha közelebb kerülnénk egymáshoz.”
Röpke gondolat az őszről
Tisztelt Lakosság! Amikor Önök a Falulap jelenlegi számát
olvassák, már tagadhatatlanul ősz van.
Azonban még számos nyári eseményről tudok beszámolni.
Bár nem kizárólag a Faluház szervezésében történt az
augusztus 4-én az amatőr fogathajtók szabadidős versenye,
szívemhez közel állnak a lovasrendezvények, ezért teszek
említést róla.
Augusztus 7-én a Könyvtárban újra indult a Baba-mama
klub. Három hetente találkoznak az apróságok és az anyukák.
Az
eddigi foglalkozások még az ismerkedés jegyében
történtek, valamint beiratkoztak a könyvtárba, s ez alkalomból
megkapták a Babaolvasót, a babaolvasó jegyet és egy Mérőkét,
melyen mondókák is vannak. A következő találkozó: október 9én lesz, 9.30-tól.
Augusztus 18-án nagyon jól sikerült az első Retro buli,
melyen felidéztük a 70-es, 80-as és 90-es évek hangulatát
zenében, táncban és megjelenésben. A legretrosabb Hölgy:
Rozmán Judit, Úr pedig Toldi Róbert lett. Ez alkalomból retro
kiállítást is rendeztünk. Nagyon sok érdekes „korhű” tárgyat,
ruhát kaptunk a lakosságtól, melyeket ezúton is köszönök. Név
szerint: Sinkó Lajosnénak, Virág Györgynének, Drozdik
Istvánnénak, Túri Zoltánnak, Urbán Istvánnénak, Varga
Balázsnénak, Kulik Istvánnénak, Csenki Edinának, Gondi
Ferencnének, Pallaginé Fekete Krisztinek, Kiss Lászlónak,
Ónodi Sándornénak, Veres Károlynak, Csáki Benjáminnénak,
Tapodiné Erikának, Gulyásné Vida Gyöngyikének és az
általános iskolának (1427 sz. Dobó István úttörőcsapat zászló –
ugye sokan emlékeznek még?). Köszönöm mindannyiunk
nevében Táborosi Leventének a jó hangulatot teremtő zenéket,
melyeket többször kórusban énekeltünk, valamint: Csenki
Edinának, Pintérné Samu Ildikónak, Pintér Anitának és Sinkó
Lajosnénak a segítséget. Jövőre megismételjük!
Augusztus 20-án tartottuk a hagyományos Szent István-napi
megemlékezést és az új kenyér ünnepét, valamint
megkoszorúztuk a II. világháború gátéri áldozatainak emlékére
állított emlékművet.
"Ha biciklivel indulsz valahová, nem nyomhatod le mindkét
pedált egyszerre, mert felborulsz. Haladni csak úgy lehet, ha az
egyik pedált nyomod, a másikat elengeded. Nyomás és
elengedés együtt: ez a haladás titka." - Bruce Lee
Szeptember 8-án biciklitúrát szerveztem Pálmonostorára,
melyen 22 fő vett részt. Szép, napos,meleg időben indultunk el
ebéd után, majd Kiss Tamásné Anikó tanyáján pihentünk meg,
ahol Anikó a saját készítésű, különféle ízesítésű sajttal várt
bennünket. Innen lovaskocsikkal
vittek ki bennünket
Pálmonostora turisztikai látványosságához,a pusztaszeri
határban található Bagi – malomhoz. A malom eredeti helyén
áll, új tulajdonosa Alain Guillon francia matematika tanár.

Önkéntes munkával igyekeznek külföldi fiatalok az
évekig elhagyatottan álló műemléket felújítani.
Kellemesen elfáradva értünk haza a késő délutáni
órákban és közkívánatra, jövőre ismét megszervezzük a
túrát.
„Gátér, Pálmonostora és Petőfiszállás az elmúlt év
során létrehozták a körjegyzőséget. A képviselő
testületek célkitűzései közé tartozik, hogy a települések
civilszervezetei is találkozzanak egymással, építsenek
baráti kapcsolatot. Ebben a nyugdíjasklubok élen
járnak” - mondta Szász János, Petőfiszállás
polgármestere a Petőfiszálláson, szeptember 22-én
megrendezett Körjegyzőségi Nyugdíjas Találkozón.
Mindhárom klub műsort is adott, a találkozó nagyon jó
hangulatban telt.
Tisztelt lakosság! A gátéri Nyugdíjasklub már 15 éve
teszi csendben a dolgát. Ha kell, segítünk,
összejöveteleket, találkozókat, ünnepségeket tartunk,
Népdalkörünk fellépéseivel színesíti a községi
rendezvényeket és más település meghívásainak is
szívesen tesz eleget. Köszönjük a működésünkhöz
nyújtott támogatást Gátér Község Önkormányzatának,
valamint azon személyeknek, akik bármi módon
önzetlenül segítenek nekünk: Görögné Katona Terike
varrta a Népdalkör férfitagjai részére a mellényeket, az
asszonyoknak pedig az összetartozást jelképező sálat,
Urbán Istvánné Marika klubtagunk, Nagy Laci, Babóth
Klári, Katona Árpi és Tapodiné Erika pedig a klubtagok
személygépkocsikkal történő fuvarozásában segítettek
nekünk.
A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt
életedben, hanem hogy mennyi élet volt éveidben.”
Abraham Lincoln
Hamarosan…..
Amikor ezen újságcikket írom, már javában folynak
az előkészületek a hagyományos szüreti ünnepségre.
Remélem legközelebb erről a rendezvényről is jó
hírekkel szolgálhatok.
Az idén október 1-7. között kerül sor az Országos
Könyvtári Napok eseményeire az Informatikai és
Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával, melyhez könyvtárunk is
csatlakozott. Az idei évben az Összefogás
programsorozat az Európai Unió „Az aktív idősödés és
a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve 2012”
eseményeihez kapcsolódik.
Folytatjuk az Asszonytornát, jelenleg még a jó időt
kihasználva csak biciklizéssel. Hétfőn és csütörtökön
17.45- től.
„Tegyen egy lépést egészségéért! Legyen ott Ön is!”
A Prima - Protetika Kft. 2012. október 15-én, hétfőn
13.30-tól a gátéri orvosi rendelőben beutaló és
sorbanállás nélkül ortopéd szakvizsgálatot szervez
gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.
A cég honlapja: www.prima-protetika.hu
A vizsgálatról szórólapokon is értesítjük a lakosságot.
Október 27-én, szombaton 15 órától ismét „Tök jó
délután”lesz a Faluházban. A résztvevők az általuk
hozott tökökből készíthetnek töklámpásokat, melyeket
kiállítunk. A rendezvényről részletesebben később.

Rádi Józsefné

Önök írták
Tisztelt Gazdálkodók !
Ezúton szeretnék minden érdekeltet tájékoztatni, hogy a
Magyar Országgyűlés 2012 jóváhagyta a 2012 évi CXXVI.
törvényt mely a Magyar Agrár-,Élelmiszergazdasági-,és
Vidékfejlesztési Kamara alaptörvénye . Ennek
értelmében minden Magyarországon tevékenykedő,
gazdálkodó és gazdaság számára kötelező a kamarai
tagság, függetlenül attól, hogy őstermelő, vállalkozó,
magánszemély, vagy cég az illető érdekelt. Aki tagja
volt a korábbi agrárkamarának arra nézve is kötelező.
Kivétel a következő:
- Magyar Vadászkamara vagy egyéb szakma
szervezet tagja
- bármely hegyközség tagja/ ha a szőlő
termesztésen kívül más mezőgazdasági
tevékenységet nem folytat/
- Növényvédő mérnöki és Növény orvosi kamarai
tag
- Magyar Állatorvosi kamara tagja
Az újjá alakuló kamara leendő tagnévsora összeállításához
törvény kötelező kamarai regisztrációt is előír. Ennek
értelmében minden érdekeltnek be kell jelentkezni
személyes adataival a rendszerbe és nyilvántartásba vetetni
magát. Ezt csak elektronikus úton lehet elvégezni/
számítógépen / , akinek van saját gépe, hozzáférhetősége, és
internet csatlakozási lehetősége, személyesen is megteheti a
következő formában. Belép a www.agrarkamara. hu
honlapra, az első oldal maga a regisztráció,ha követi az
utasításokat Ön is el tudja végezni . Ha valakinek nincs
meg ez a lehetősége, vagy nem kíván élni vele állok
rendelkezésre , minden szerdán de 09 órától 13 00 – ig a
községi könyvtárban. Az illető feltétlen hozzá magával az
őstermelői igazolványát / ha van/ az MVH regisztrációs
számát /ha van, a regisztrációs meg léte nem kötelező/.
Ezen kívül a falugazdász /Kucsora Tamás/ is rendelkezésre
áll fogadó idejében . A regisztrációért fizetni kell 5000 Ftt , melyet elsősorban banki átutalással kell teljesíteni,
akinek nincs bank számlája, az a helyszínen kap csekket .
Az előzetes tájékoztatások alapján az alakuló kamara , nem
érdekképviseleti szerv lesz hanem köztestület, melyet a
tagok közössége alkot. Ebből következően a tagság
érdekeit kell szolgálnia, az adott törvényes kereteken belül.
Mint ilyen szolgáltat a hozzáfordulók számára, szaktanácsot
ad, jogi segítséget nyújt, oktat, tovább képez, gazdálkodókat
érintő jogszabályokat segít előkészíteni véleményez stb.
Meglevő és várhatóan tovább bővülő tanácsadói hálózatán
keresztül , aktuális információkat továbbít, /oda, vissza/
adminisztrációs segítséget nyújt, ill. minden olyat feladatot
ellát amit a tagságtól megkap, ill. amivel az állam külön
megállapodás alapján megbízza. Védelmezi a magyar
gazdák termékeit, a piaci esélyegyenlőséget igyekszik
betartatni, gyakorlatban képviseli a hazai termelők és
termék előállítók érdekeit, segít kiszűrni a
tisztességtelen piaci részvevőket. stb Ezen kivűl ellát
minden olyan feladatot amit a törvények lehetővé tesznek és
a tagság megbízza.
A most fizetendő regisztrációs díj , eseti összeg, és nem
egyenlő a tagdíjjal. A tagdíj a kamara megalakulása /2013
márc 31/ kerül megállapításra, személyre szólóan,
valószínűleg az elért árbevétel alapján.
Szeretném hangsúlyozni, és egyben kérni Önöket, hogy a
kamarai tagság , vele együtt a regisztráció kötelező, /igaz,
hogy jelenleg semmi nem szankcionálja/, de véleményem

szerint jól szervezett , jól működő kamarára szükség van,
Szükség van a segítségére, a szolgáltatásaira. Ha
kitekintünk Európa fejlettebb államaira, mindenütt jól
működő eredményes hasonló szervezetek szolgálják a z
érdekelteket. Tevékenységük hatékony, mert mind a
tagság, mind a mindenkori állam ,számít rájuk és
messzemenően figyelembe veszik a véleményüket.
Az eredeti törvény regisztrációs határidőnek 2012
szeptember 30-át jelöl meg, de törvényi módosítással ez
2012 november 30- ra változott.
Kérek minden érdekeltet, hogy szíveskedjen a fentiek
szerint eljárni és a regisztráció időben elvégezni. Szükség
esetén 30/2989116 telefon számon hívható vagyok, ill.
e-mail címem:
sebestyenj@agrakamara.hu
Gátér 2012 szeptember 21.
Sebestyén János GISZ tanácsadó
Magyar Agrárkamara

Figyelem!
Megbízható ügyfeleink részére keresünk minden fajta
eladó ingatlant. Keresünk külterületi, tanyás ingatlanokat,
építési telkeket, lakásokat, eladó házakat. Az irodánk segít
az ügylet teljes lebonyolításában az adás-vételi szerződés
aláírásáig. Többféle konstrukcióval segítjük eladását.
Ingatlanok bérbeadásával is foglalkozunk.
Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 0670/452-0851
Piroska Szilvia, irodavezető

Gátér-tábor
Augusztus 12-19-ig rendeztük meg a II. Gátéri
Összművészeti Ifjúsági Tábort. Ebben az évben 40
táborozó fiatal, köztük 23 gátéri próbálhatta ki tehetségét
különböző művészeti ágakban. A tábor lebonyolításához
ismét sok segítséget kaptunk. Ezúton mondok köszönetet a
szülőknek a felajánlott sütiért, gyümölcsért, zöldségekért,
üdítőért. Köszönöm a petőfiszállási önkormányzatnak is a
zöldségeket, a Kismakkos Néptánc Egyesület tagjainak az
egész heti munkát. Legnagyobb örömünkre a szülők és
érdeklődők nagy számban vettek részt a tábor ideje alatt
megrendezett Ki mit tud?-on, és a gálán is. Az egész heti
jó hangulatot, a sok szép élményt csak ezekkel a
támogatásokkal együtt tudtuk biztosítani. Bízom benne,
hogy a tábor jó híre jövőre még több gyermeket és fiatalt
elcsalogat a mi kis falunkba, a III. Gátér-táborba.
Jánosi Eszter tábor szervező
__________________________________________________

Humor
Miért fehérben esküsznek a menyasszonyok?
???
Mert a háztartási gépek fehérek.

