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Iskolánkról
Április és május hónapban is sok érdekes esemény történt az
iskolában.
Április 11-én megemlékeztünk a Költészet Napjáról.
Április 12-én több tanulónk is (Görög Anna 1.o, Nagy Zsófia 1.o,
Jókai Orsolya 2.o, Szabó Máté 4.o, Lőrincz Adrienn 6.o) részt vett
Kecskeméten a Bendegúz levelezős nyelvész verseny megyei
fordulóján, ahol megállták a helyüket, szép eredményeket értek el.
Április 11-én és 18-án a 4.-5.-6. osztályos gyerekek egy nyertes
pályázatnak köszönhetően ellátogattak Kiskunfélegyházára a Kiskun
Múzeumba és a Móra házba, ahol tartalmas és érdekes előadás után
egy kézműves foglalkozáson is részt vettek. Előtte decemberben a
Petőfi házban jártunk, ahol szintén sok újdonságot tudtunk meg a
költőről. Ennek a pályázatnak köszönhetően június 17-21-ig, egy 5
napos „bejárós” táborban tölthetik el a nyári szünidő első napjait
ugyanezek a tanulók, ahol még további szenzációs program, előadás,
foglalkozás vár rájuk
Április 22-én volt a Föld Napja. Ebből az alkalomból a
kiskunfélegyházi Dózsa Iskola rajzpályázatot írt ki. Tanulóink közül
Pallagi Lilla( 6.o.),Gémes Klaudia (6.o.) és Szabó Máté (4.o) 3.
helyezést ért el, Ipacs Kitti ( 6.o.) pedig dicsérő oklevelet kapott.
Az április további részét az anyák napi készülődéssel töltöttük, és
ennek köszönhetően május elején egy megható műsorral álltunk a
közönség elé. Sok anyuka és nagymama törölgette a szemét, ezért úgy
éreztük, hogy ismét sikerült kellemes meglepetést szereznünk nekik.
Május 10-én több tanuló is részt vett Kiskunfélegyházán a József
Attila Iskolában a Mintapinty nevű zenekar előadásán. A műsor után
a gyerekek ismét élményekkel gazdagodva tértek haza.
Május 16-án Kiskunfélegyházán a Dózsa Iskolában rendeztek egy
történelem versenyt, ahol a 6. osztályos lányok szépen szerepeltek.
Pallagi Lilla 2. helyezést, Ipacs Kitti 3. helyezést ért el! Május végén
hirdették ki a kiskunfélegyházi helytörténeti vetélkedő eredményeit.
Ez a verseny április és május hónapban folyt. Az 5.-6. osztályosok
közül 54 csapat nevezett be. A gátéri gyerekek itt is megállták a
helyüket! Az egyik csapat ( Görög Zsolt, Lőrincz Adrienn és Kocsis
Karola 6.o) 10. helyen végzett, a másik csapat ( Gémes Klaudia,
Pallagi Lilla, Ipacs Kitti 6.o )pedig az előkelő 5. helyezést érte el. Ez a
csapat jutalmul június hónapban egy budapesti kiránduláson vehet
részt. Mind a két verseny felkészítő tanára Csanádi Gergely volt
Közben szinte ugyanezek a diákok a Kecskeméti Megyei Könyvtár
Kölyökolvasó című versenyére is beneveztek. Most várjuk az
eredményt, hogy bejutottak-e a megyei döntőbe!
Május 31-én pénteken Gyulára megyünk kirándulni. Reméljük,
ezzel a programmal is érdekes, izgalmas és felejthetetlen perceket
szerzünk a gyerekeknek!
Az utolsó tanítási napon ( június 14-én) kerül megrendezésre a
gyereknap. Ekkor a diákok a Ki mit tud?-on mutathatják meg, hogy a
tanuláson kívül ki miben ügyes.
A tanévzáró ünnepség : június 20-án, 18 órakor lesz.
Feketéné Borbély Zsuzsanna
tagintézmény-vezető

__________________________________________

Május elején ünnepeltük anyák napját, ahol a gyerekek játszottak az
édesanyjukkal, mondókáztak, énekeltek, és köszöntötték a
nagymamájukat verssel, körjátékkal, virággal.
Ballagási és évzáró műsorunk megszervezésében nagy segítséget
kaptunk az anyukáktól, sokat segítettek a szép dekoráció
elkészítésében és felhelyezésében, a sok finom sütemény, üdítő italok
biztosításában. Köszönjük mindenkinek a segítségét, aki valamilyen
formában részt vett e szép ünnep emlékezetessé tételében. Évzáró
műsorunkat színesítette, hogy óvodásaink szabadidős foglalkozások
során elsajátított plusz tudásukat is bemutatták. Így a Rádi Józsefné
által vezetett énekkar, és a Kismakkos Néptáncegyüttes keretén belül
Jánosi Ágnes néptánccsoportja is fellépett, akik versenyeken is
sikeresen mérettetik meg magukat. Köszönjük színvonalas
részvételüket műsorunkon.
Gyermeknapi műsorunkon színes programokkal kedveskedtünk a
gyerekeknek. Volt nálunk Hot-dog evés, ugráló vár, mászó fal, Kiss
Klárika süteménnyel lepte meg a gyerekeket, Szél Csaba anyukája
nyuszi simogatót rendezett be az óvoda udvaron, Gyovai András
lovas- kocsikázni vitte az óvodás gyerekeket, és még gyerekkoncert is
volt. Mindenki jól elfáradt és jól érezte magát. Köszönjük a
résztvevőknek a segítséget, az ajándékokat.
A tél folyamán sajnos elhasználódott az új babaház ideiglenes teteje,
ezért végleges tető felhelyezése vált szükségessé. Szerencsére
segítségünkre sietett Gémes Mihály, aki fém burkolattal látta el a
kisház tetejét. Köszönjük a munkáját és családjának a felajánlást. A
babaház életének meghosszabbításában segített nekünk Boda Ákos is,
aki a fa küszöböket burkolta be, rozsdamentes anyaggal. Neki is
köszönjük segítségét.
A nyári nagytakarítás előtt még kirándulni megyünk a gyerekekkel,
melyet nagy izgalommal várnak.
A nyári zárás időpontja: 2013. július 01. hétfő, nyitás: augusztus 05.
hétfő
A nyárra jó pihenést kívánok mindenkinek!
Gulyásné Vida Gyöngyi
tagóvoda- vezető

Fogyasztóvédelmi előadás
Április 24-én, szerdán a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi
Hatósága előadást és egyben egy általános tudásszint mérést tartott,
szavatosság, jótállás, árfeltüntetés témakörökben, a Kossuth Lajos
Középiskolában Kiskunfélegyházán, bolti eladói és kereskedői és
kereskedelmi szakmacsoportos tanulók számára. A rendezvényen
csaknem 70 tanuló vett részt. A tanulók az előadás után a versenynek
nagy izgalommal láttak hozzá, mely az alábbi eredménnyel zárult,ahol
községünk két tanulója eredményesen szerepelt.
I.hely: Rigó Dalma 12/a

II.hely: Gyurgyik Ramóna 12/a

Tisztelettel: Takácsné Veres Katalin
Szaktanár

Óvodánkról
Április elején megtörtént az óvodai beiratkozás nálunk. Nagy
örömünkre sok új óvodás jelentkezett, így a következő tanévet is szép
csoportlétszámmal kezdjük.
Május elsejére májusfát díszítettünk a Faluház előtt, a sok színes
szalag nagyon tetszett a gyerekeknek, így az óvodába visszatérve mi is
kidíszítettünk egy csomó fát színes szalagokkal, így sok szép
májusfánk lett.

Szívből gratulálunk a győzteseknek, nagyon büszkék vagyunk rájuk.
Jánosiné Gyermán Erzsébet

A Polgármester oldala
Kedves Gátéri Lakosok!
Köszöntöm Önöket a Falulap legújabb számában.
Polgármesteri munkám kezdetén az egyik legfontosabb tennivalónak
tartottam egy helyi újság elindítását, amelyben részletesen
beszámolhatunk a községünk életében történt eseményekről,
változásokról, tájékoztathatjuk Önöket az önkormányzatnál folyó
munkáról. Korábban ugyanis azt tapasztaltam, hogy az
önkormányzatot sokan ellenségnek tekintik a falu életében. Pedig nem
így van. Az önkormányzat, illetve a polgármesteri hivatal azért van,
hogy a település közösségét érintő feladatokat a törvények és
jogszabályok betartásával, azokat maximálisan szem előtt tartva
végezzük el. A közös feladatokhoz a legtöbb pénzt az államtól kapjuk,
ezért az állam elvárja, sőt szigorúan megköveteli a törvények
betartását. Amennyiben valamelyik területen nem megfelelően
dolgozunk, kemény büntetésekre számíthatunk. A törvényeket,
jogszabályokat nem mi hozzuk, azokat mi csak megpróbáljuk
betartani. Ha tehát valakinek a kérelmét elutasítjuk, vagy nem
támogatjuk, azt nem a mi saját akaratunkból tesszük, hanem mert a
vonatkozó jogszabály szerint nem tehetünk mást. Mivel minden
döntésről papír alapon is dokumentumot kell készíteni, visszamenőleg
akár több évre is elrendelhetnek ellenőrzést, a felelősségünk tehát
hosszú távú.
Teljes felelősséggel állítom, hogy minden hozzánk fordulónak
megpróbálunk segíteni, amennyiben tudunk. Vagy ha csak
tudomásunkra jut, hogy valaki bajban van, igyekszünk felkeresni és
segíteni. De nyomatékosan kérem Önöket, ne csak akkor keressenek
bennünket, amikor már nagy a baj, mert kikötötték a villanyt vagy
elzárták a gázt, akkor már semmi lehetőségünk nincs segíteni. Több
eséllyel tudunk megmenteni nehéz helyzeteket, ha időben
tudomásunkra jut. Bár pénzünk nincs a felhalmozódott adósságok
kifizetésére, mindenhatók sem vagyunk, de ismerjük a törvény adta
lehetőségeket, azok sok esetben megoldást jelentenek, legalább
átmenetileg. Ezért is szoktam kérni, hogy figyeljenek egymásra, a
szomszédokra, barátokra, és jelezzék időben, ha valamit nem látnak
jónak.
Vonatkozik ez a kérés arra is, amikor idegeneket vesznek észre a
településen. Ismételten kérem, ne engedjenek be az otthonaikba házaló
árusokat, vigyázzanak a trükkös csalókkal! Ha van rá lehetőségük,
írják fel az idegen gépjárművek rendszámát, és mielőbb hívják vagy a
polgárőröket, vagy a polgármesteri hivatalt!
Másról: Többen is szóvá tették, hogy miért azt a személyt
bíztam meg a traktoros földmunkákkal, akit megbíztam. A válasz igen
egyszerű: ő az egyetlen, nálunk nyilvántartásban lévő közmunkás,
akinek jogosítványa van a traktoros munkákhoz. Ha nem
közmunkással dolgoztatnék, akkor a munkabért is hozzá kellene
számolnom a díjhoz, legalább másfélszeres költséget jelentene. Akik
részt vettek a Falugyűlésen, hallhatták, hogy a közmunkás
foglalkoztatásra idén fele annyi keretet kaptunk, mint tavaly. Nem is
tudunk mindenkit alkalmazni, így az önkormányzat által kötelezően
elvégzendő feladatokra is alig van emberünk. A feladat viszont
rengeteg. Például a füves területek kaszálása. Nem azért hagyjuk
elnőni a füvet, mert célunk van vele, hanem mert nincs elég ember, aki
vágja. Bár folyamatosan dolgoznak a fűkaszák, de mellette mást is el
kell végezni. Tavaly is felajánlottam, most is szólok: egész nyugodtan
kaszálhatják és elvihetik a közterületekről a füvet a saját állataiknak,
akinek szüksége van rá. Azt viszont kérem, hogy egy-egy területet
teljesen vágjanak le, sorba az egészet, ne csak ide-oda belecsapva a
kaszával. És kérem, hogy szóljanak be a hivatalba, melyik területre
tartanak igényt, hogy ne legyen miatta vita senkivel.
Szokás szerint idén is bekapcsolódtunk a „Föld napja”
alkalmából meghirdetett szemétgyűjtési akcióba. A Magyar Közút
kezelésében lévő útszakaszokról szoktuk összegyűjteni a szemetet,
idén egy kicsit távolabb is sikerült gyűjteni. Ezúton is megköszönöm
minden résztvevőnek, gyermeknek és felnőttnek a segítségét.

Nehéz anyagi helyzetünk ellenére igyekszünk megtartani szokásos
rendezvényeinket,
közösségi
programjainkat.
A
legutóbbi
önkormányzati rendezvény a Pünkösdölő családi nap volt, amely
igazán nagyon jól sikerült. Nagyon köszönöm a családoknak, baráti
társaságoknak, hogy együtt tölthettünk egy kellemes napot. Köszönöm
a süteménykészítőknek, hogy számos háziasszonyi teendőjük mellett
volt energiájuk beszállni a versenybe. A gyönyörű és nagyon finom
sütemények miatt a verseny legnagyobb győztesei mi voltunk, a
közönség, hiszen megkóstolhattuk ezeket a csodákat, és receptet is
cserélhettünk, családi süteménykészletünk gazdagítására.
Jánosiné Gyermán Erzsébet

___________________________________________
Lomtalanítás
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a szokásos éves
lomtalanítást 2013. június 5-én, szerdán végzi a Csongrádi Víz-és
Kommunális Kft.
Veszélyes hulladékot és zöldhulladékot nem szállítanak el, kérem,
azokat ne tegyék ki az utcára!
Jánosiné Gyermán Erzsébet

__________________________________________
„Gátér községért”
Önkormányzatunk ismét kéri a lakosságot, tegyenek
javaslatot, kinek adományozhatnánk ebben az évben a „Gátér
községért” kitüntetést. Egy alkalommal csak egy személyre
vagy szervezetre adhat javaslatot bármely, választójoggal
rendelkező természetes vagy jogi személy, szervezet, aki az
Európai Unió bármely tagállamában lakóhellyel rendelkezik.
A javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy vagy
közösség nevét, továbbá azon tevékenység leírását, amellyel a
javaslattevő szerint méltónak bizonyul a kitüntető címre.
A javaslattételen tüntessék fel a javaslattevő nevét, lakcímét
is. A javaslatot írásban vagy elektronikusan, legkésőbb 2013.
június 25. napjáig lehet leadni az Önkormányzatnál vagy
a Faluházban. A kitüntetésre tett javaslatokat a Képviselőtestület
tárgyalja meg és hozza meg a döntést. A kitüntetést
ünnepélyes keretek között adjuk át az augusztus 20-i
ünnepség keretében.
Várjuk ajánlásaikat.
Jánosiné Gyermán Erzsébet

__________________________________________
Anyakönyvi hírek
2013. április 1. óta születtek:
- Vincze Csongor (Kristóf Krisztina)
- Kucsora Péter (dr. Szegesdi Henrietta)
- Szatmári Botond (Csemba Tímea)
Elhunyt:
- Angyal Tóth László

__________________________________________
Gondolat
„Ha veszel, megtelik a kezed, ha adsz, megtelik a szíved.”
Margarete Seemann

Közérdekű oldal
A Faluház rovata
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne” –
Tamási Áron
Faluházunk életében kiemelt szerepet kapnak a magyar ünnepek és a
jeles napok, helyet ad a civil kezdeményezéseknek, szakmai és egyéb
témájú fórumoknak, egyesületeknek.
Az épületben kapott helyett 1971-ben a könyvtár is, mely ma már
Könyvtár, Információs és Közösségi Helyként működik. Az épületen
2009-ben elhelyezett FALUHÁZ tábla és a könyvtár megújult neve is
jelzi, hogy az intézmény funkciója változásokon ment keresztül, már
nemcsak a „művelődés háza”. A Katona József Könyvtár 2005-ben
indította el a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárellátási Szolgáltatást,
melyhez mi is kapcsolódtunk és így a lakosság hozzá tud jutni a
korszerű könyvtári szolgáltatásokhoz. Sok szép, új könyv várja az
olvasókat és számos kis értékű eszközhöz, játékhoz jutottunk a
szolgáltatás igénybevételével. Valamint különféle, gyerekeknek szóló
műsorok gazdagították és gazdagítják programjainkat. 10 fő ingyenes,
internethasználói tanfolyamon is részt vett. Tekintettel arra, hogy a
könyvtári ellátás biztosítása kötelező feladata az önkormányzatoknak,
ez a szolgáltatás számunkra nagyon nagy segítség.
A könyvtári- és a közművelődési események egy színtérben zajlanak, és
örömömre szolgál, hogy a Falulap minden számában tudok beszámolni
arról, hogy

Ez történt…
Április hónap a néptánc jegyében zajlott. A kiemelkedő két esemény: a
hagyományos Tavaszköszöntő április 13-án és a Gyermektáncgála
április 27-én, mely egyben verseny is volt.
Május 1-jén a Kismakkos Néptáncegyüttes, a Nyugdíjasklub
Népdalköre kiegészülve a „kis dalos pacsirtákkal” és a
citeraszakkörösök Kiskunfélegyházán, a Csanyi úti Idősek Otthonában
megrendezett majálison adtak közel háromnegyed órás műsort.
Hogy miért is énekelünk együtt? 2012. a generációk közötti szolidaritás
éve volt. S mi más szolgálhatná ezt az ügyet legjobban, mint a fiatalok
és idős emberek egymáshoz közeledésének elősegítése. Községünkben
ehhez a közös éneklésen keresztül vezetett az út. Tavaly márciusban
verbuválódott össze a „generációs” népdalkör. Először 2012-ben, a Ki
Mit Tud?-on mutattuk be közös műsorunkat, majd az óvodai évzárón,
ősszel pedig Fülöpjakabon, a Nyugdíjasklubok Kulturális Találkozóján.
Az anyukák fellépő ruhát is varrtak a kislányoknak, kitartó
szorgalommal hozták és hozzák őket a próbákra, fellépésekre. A
munkát folytatjuk ebben az évben is. Célunk, hogy a magyar népdalok,
a népzene és egyáltalán a népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítsük a
gyerekekben. Szeressenek énekelni, zenélni, a népdalokon keresztül
ismerjék meg a hagyományainkat, váljék a népdal közkinccsé, és éljen
tovább a következő nemzedékekben. A következő Kodály-idézettel
várunk szeretettel új tagokat a Népdalkörbe, felnőtteket és gyerekeket
egyaránt: „A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható.”
Május 18-án tartottuk immár harmadik alkalommal a „Pünkösdölő”
Családi Napot, melyen főztünk, sütöttünk, ügyességi vetélkedtünk,
bemutattuk kedvenc kutyusainkat, lovagoltunk, kocsikáztunk. A
program délelőtt a főzéssel kezdődött, és délre már jobbnál-jobb illatok,
mint kakas-, őz-, birka- és marhapörkölt, különféle sültek illata
csiklandozták orrunkat. Közben községünk „Ínyes Mesterei”
folyamatosan hozták a sütiket. A háromtagú zsűri a legjobbnak
értékelte Gyovai Andrásné kekszes, franciakrémes sütijét, Pintér Anita
Lófej tortáját és Kiss Klára vörösboros muffinját. Különdíjat kapott
Babóth Klári tejfölös-kekszes süteménye. A délutáni program vidám
színfoltja volt az ügyességi vetélkedő, melyben 4 csapat „mérte össze
tudását”. Volt abban pünkösddel kapcsolatos kérdés, talicskatolás,
kukoricamorzsolás, csoki evés késsel-villával és létrafutás is. Bár a
kutyaszépségversenyt közkívánatra tettük a programok közé, mégis
csak két gazdi hozta el kedvencét: Takács Réka, Liza és Kovács
Klaudia, Bogyó nevű kutyusát. Mindketten jutalomban részesültek.
Végül a pálmonostori Lovas Egyesület csikósai - Baranyi Anikó és
Kiss Tamás - bemutatót tartottak és mindenki kedvére lovagolhatott.
Ezen programban a gyerekek örömére részt vett pónifogatával Kulik
István

is. Köszönjük mindenkinek, aki a rendezvényen részt vett,
lebonyolításában közreműködött és eredményességéhez hozzájárult.
Tisztelt Lakosság!
Bár még sok idő van augusztus közepéig, de tisztelettel kérem Önöket,
hogy segítsenek nekem az augusztus 20-i ünnepséghez kapcsolódóan
egy kiállítást létrehozni az előző évek sikeréhez (hobbigyűjtemény- és
retro kiállítás) hasonlóan. Ebben az évben régi, ma már kevésbé
használt szerszámokból, eszközökből és kézimunkákból tervezem a
kiállítást. Elképzelésemről szívesen adok tájékoztatást személyesen a
könyvtárban. Augusztus 18-án pedig újra megrendezzük közkívánatra a
Retro-bulit a Faluházban, melynek részleteiről később tájékoztatom a
lakosságot.
A nyári időszakra kívánok mindenkinek kellemes és tartalmas
időtöltést, a gyerekeknek pedig örömteli vakációt!
Rádi Józsefné
______________________________________________________

Beszámoló a Gátéri Polgárőrség 2012. évi
munkájáról
A Gátéri Polgárőrség jelenleg 30 fővel végzi önkéntes tevékenységét.
Tevékenységünk fő formája a jelzés – bejelentés – információ
továbbítás a rendőrség felé, valamint a figyelőszolgálat megszervezése
a településünk közbiztonságának javulása érdekében.
A 2012. évben összesen 1203 óra szolgálatot teljesítettünk. Ebből 1020
óra tervezett szolgálat volt, elsősorban az éjszakai járőrszolgálat
kapcsán, 1 alkalommal rendezvényt biztosítottunk, az augusztus első
szombatján megrendezett Lovasnapot. A posta ellenőrzése is a mi
feladataink közé tartozik, az elmúlt évben összesen 254 alkalommal
biztosítottunk felügyeletet. A rendőrséggel közösen teljesített
szolgálatunk összesen 28 óra volt.
Büszkék vagyunk rá, hogy Gátér község lakossága és képviselőtestülete a munkánk elismeréséül 2012-ben a „Gátér Községért”
kitüntető címet adományozta egyesületünknek.

Babar István
elnök

Még néhány mondat a Polgárőrségről
Kedves Polgárőrök! Gátér község lakosságának nevében köszönetet
mondok az egész éves munkátokért. Köszönjük a sok átvirrasztott
éjszakát, amelyet önként, mindenféle ellenszolgáltatás és fizetség
nélkül a lakosság biztonságának érdekében eltöltöttetek. Köszönjük,
hogy a rendezvényeinken ott vagytok, segítetek, a legelső hívó szóra
teszitek a dolgotokat. Köszönöm, hogy polgármesteri kérésemre a
munkátokat félre téve azonnal a házaló árusok, vagy egyéb gyanús
személyek nyomába eredtek. Köszönöm, hogy biztosítjátok a bűntett
helyszínét, amíg a rendőrök megérkeznek.
Kívánom Nektek, hogy az egyre nehezedő körülmények között is
maradjon meg a lelkesedésetek, aktivitásotok, és kívánom, hogy
legyenek fiatalok, akik folyamatosan bővítik a köreiteket, és idővel
majd átveszik a helyeteket ebben a fontos szolgálatban.
Köszönettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet

Önök írták

Kedves Gátériak!

Meghívó
Szeretettel várunk mindenkit egy fergeteges RETRÓ KERTI
PARTIRA 2013. június 28-án pénteken 20 órától az általános iskola
udvarán.
Menü: helyben, tárcsán sütött tarja és csirkecomb zöldséges
burgonyával, savanyúsággal.
A jó hangulatról Dj. Kerekes gondoskodik a 70-es, 80-as, 90-es évek
hazai és külföldi slágereivel.
Jegyek elővételben kaphatóak a következő helyeken:
Rozmán Károlyné
Gémes Anikó
ÁFÉSZ bolt
Iskola
Görög Zsoltné 06 70/252-7969
Jegyárak:
− Vacsorajegy: 1100,− Belépő: 600,− Gyermekeknek 14 éves korig a belépő ingyenes.
− Vacsorát elvitelre is lehet rendelni.
− Támogató jegyeket 500 és 1000 Ft-os áron az
osztályfőnököknél lehet vásárolni.
Vacsora után a hatodikosok Flashmob tánccal készülnek.
Akik retró ill. hippi stílusú ruhában jönnek, vendégünk lesznek egy
pohár bóléra a büfében!
Mindenkit szeretettel várunk!

2013-ban is lesz Gátér-tábor! Szeretettel várjuk a felső tagozatosokat
és a középiskolásokat, akik 8 művészeti ágból választhatnak egyet, és
tanulhatják a foglalkozásokon. Délután betekintést nyerhetnek más
kurzusok munkájába is. Este szabadidős programokon lazíthatnak,
játszhatnak, ismerhetik meg egymást és az oktatókat.
A művészeti ágak: kézművesség, gitár, zongora, ének, néptánc,
moderntánc, kreatív írás, színház.
Idén a kézművesség délután kettéválik: rajzra és kézművességre. Akik
erre a szakra jönnek, a jelentkezési lapon húzzák alá a választott ágat!
Akik már elküldték, utólag is jelezhetik döntésüket emailben vagy
telefonon.
A tábor díja: 10 000 Ft/ fő/ hét. Az árba a kurzusok és napi
háromszori étkezés is beletartozik.
Időpont: augusztus 11−18. (11-én, vasárnap beköltözés, első
foglalkozás: 12-én)
A gátériaknak idén is jár egy plusz lehetőség. Aki nem szeretne a
táborban enni, annak a tábor díja csak 3000 Ft/fő/hét.
A tábor utolsó napján, 17-én, szombaton Táborzáró Gálán mutatják be
a gyerekek, mit tanultak a héten. Szeretettel várjuk az érdeklődő
nézőket!
Köszönjük a gyermekek és szülők tavalyi bizalmát, reméljük, idén is
sokan döntenek mellettünk.
Tisztelettel: Jánosi Eszter, táborszervező

__________________________________________
Felhívás!

Görög Zsoltné

Meghívó
Kedves Gyerekek! Búcsúztassuk együtt a tanévet!
Szeretettel vár benneteket a Szülői Munkaközösség 2013. június 14-én
16-19 óráig Tanévzáró Discóba!
Helyszín: Faluház nagyterme
Belépés díjtalan, a büfében a megszokott árakkal várunk minden
általános iskolás gyermeket.
Hozd magaddal a barátaidat is!

Tisztelt Lakosság!
2013. június 11-én, kedden kiárusítást tartunk az önkormányzat és az
óvoda közötti raktárépületben felhalmozódott régi bútorokból.
Jelképes áron elvihetők: fotelok, polcok, asztalok, ovis asztalok és
kiságyak, egyéb apróságok. A megvásárolt bútorok elszállításáról
mindenki maga gondoskodjék!

Jánosiné Gyermán Erzsébet

__________________________________________
Tisztelettel közlöm

Görög Zsoltné

__________________________________________

A 2013. 05. 18-án megrendezett pünkösdölő rendezvényen részt
vettem. Nem úgy, mint versenyző, hanem mint látogató.
Odaérkezőként kellemes fogadtatásban volt részem. Először a
polgármester asszony fogadott egy jókívánsággal. Utána a
nyugdíjasklub tagjai a vezetőjükkel együtt, amit egy ebédre szóló
meghívás követett. Ebéd után a többféle játékokban is segédkeztem, a
jó kedv hangulatában. Én is jól éreztem magam, úgy mint a többi
játékos és résztvevő. Ezúton köszönetemet fejezem ki mindenkinek,
aki részt vett a játékokban, és főleg a lovasbemutatóknak a műsorai
voltak igézőek mindenki számára, főleg a gyerekeknek. Részemről egy
kis humor is belefért ebbe a játékba, de hát nem vitázni ment oda senki
sem.
Ezúton köszönet illet meg minden szervezőt és résztvevőt.
Tisztelettel: id. Vincze István

Humor
A szerelem olyan, mintha bepisiltél volna. Mindenki látja rajtad, de
csak te érzed a melegét.

