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A Gátéri Liget Óvoda életéből:
Ebben az évben kiemelt szerepet kapott óvodánkban a környezeti
nevelés, természetvédelem, hulladékok szelektálása, természet
védelme.
A gyermekek környezettudatos magatartásának megalapozását és
az ehhez kapcsolódó szokások kialakítását tevékenységeik által
igyekeztünk a gyermekek közelébe hozni.
Azt igyekeztünk a gyermekekben erősíteni, hogy milyen nagy az ember
felelőssége a természeti környezet megóvása szempontjából. Nagy
segítségünkre voltak ebben a hozzánk járó gyerekek szülei, akik
szívesen jöttek be fákat, cserjéket ültetni, hoztak bokrokat, virágokat,
madárodúkat segítettek kihelyezni a fákra. A résztvevőknek köszönjük
a segítséget.
Az év során a NE LÉGY JETI programsorozat keretében több
tájékoztató előadást hallgathattunk a hulladékok szelektálásáról,
válogatásáról, megnézhettük, hogyan dolgozik a kukás autó.
Elmehettünk a felgyői hulladék feldolgozó telepre, ahol új élményekkel
gazdagodhattunk.
A helyi adottságokat kihasználva, idén tavasszal is az óvoda kiskertjébe
különböző zöldségeket ültettünk, amelyet a gyerekekkel közösen
gondoztunk, és természetesen az uzsonnákhoz, tízóraikhoz jóízűen
elfogyasztottunk.
A komposzttárolóban az évek során lebomlott levélhulladékokból jó
minőségű virágföld lett, amelyet újrahasznosítottunk, és a
virágágyások, zöldségágyások, cserjék földjét gazdagítottuk. A
gyerekek nagy örömmel hordták, lapátolták a kistalicskákba.
Köszönjük a sok elektromos hulladékot, papírt, PET palackot, amellyel
támogatták óvodánkat. A hulladékokért kapott pénzen játékokat
szeretnénk vásárolni az óvodás gyerekeknek.

Iskolánk életéből
-Április hónapban iskolánk néhány tanulója ( Nagy Zsófia, Görög
Anna, Baráth Klaudia 2.o és Jókai Orsolya 3.o) részt vett a
Kiskunfélegyházi József Attila általános Iskolában a Testvérmúzsák
találkozóján, ahol verssel, mesével és énekkel léptek fel.
-Április végén a Föld Napja alkalmából biciklitúrát szerveztünk a falu
határában lévő Hulladéklerakó és feldolgozóhoz.
-Kihasználva a helyi adottságokat Tankertet alakítottunk ki. Minden
egyes tanulónak van egy kis parcellája, ahová kedvük szerint
ültethettek konyhakerti növényeket, virágokat, amelyeket kapálnak,
locsolnak, nevelgetnek és a termést hazavihetik.
-Május 1-jén, a falu 90. születésnapja alkalmából rendezett program
keretében tanulóink közül többen is énekeltek vagy szólóban, vagy a
népdalkör tagjaként.
-A hónap első hetében szép anyák napi műsorral köszöntöttük az
édesanyákat.
-5.-6. osztályos tanulóink ellátogattak a Kiskunfélegyházi Tűzoltóság
nyílt napjára, ahol különböző bemutatókat nézhettek meg, és több
eszközt is kipróbálhattak. Május végén a felsősök kerékpártúrára is
mennek.
-Tanulóink, a városi iskolákhoz hasonlóan, rendszeresen kapnak
iskolatejet, gyümölcsöt, ivólevet és most paradicsomot is, egészséges
táplálkozásuk érdekében.
-Folyamatosan gyűjtjük a PET palackokat és a papírt.
Ezúton mondunk köszönetet azoknak a falubeli lakosoknak, akik
támogatták az iskolát a papír- és flakongyűjtésben, valamint
bármilyen másfajta segítséget nyújtottak.
-Továbbá köszönetet mondunk az Önkormányzatnak is a fűnyírásban
nyújtott segítségért.
-A tanévnek nemsokára vége, tájékoztatásul közöljük: Tanévzáró:
június 19. csütörtök. 18 óra.

A természetvédelem és környezetvédelem jegyében az évet júniusban
kirándulással zárjuk, a Szegedi Füvészkertbe.

Fodorné Bori Aranka

A nyárra kellemes pihenést kívánok én és kollegáim nevében.

Körmöcziné Deák Krisztina
tanítónők

Mit kívánjak a nyárra?
Homokvárhoz: kupacot
Horgászoknak: kukacot,
Hegymászóknak: nagy hegyet,
Hűs fagyihoz: friss jeget,
Folyópartra: fát, nagyot,
Vakációt-száz, napot!
/Horváth Imre
Gulyásné Vida Gyöngyi
Intézményvezető

FELHÍVÁS
Tisztelt Lakosság! Az önkormányzati közterületekről továbbra is le
lehet kaszálni és el lehet vinni a füvet. DE! Nyomatékosan kérem
Önöket, hogy a megkezdett területet teljes egészében, vagy legalább
sorban haladva kaszálják, a levágott füvet pedig maradéktalanul
szedjék össze! A berohadt fűkupacok eltakarítása és az össze-vissza
vágott területek rendben tartása ugyanis sokkal nehezebb és
időigényesebb feladat a dolgozóink számára.
Kérem továbbá, hogy a fogathajtó versenyekre ne a sportpályán, hanem
a Kispusztán készüljenek!
Köszönettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet

A Polgármester oldala
Kedves Gátéri Lakosok!
Köszöntöm Önöket a Falulap legújabb számában. Úgy gondolom, ismét
dolgos hetek állnak mögöttünk, lehetőségeink szerint szorgalmasan
tevékenykedtünk a faluközösség életének szépítése, jobbítása érdekében.
Sajnos, az elmúlt hetekben bosszankodni is volt okunk. Egy helybéli szülő
rosszindulatú pletykájának nyomán az a hír terjedt el a faluban, hogy
szeptembertől a gátéri iskolát be fogják zárni, és idősek otthona nyílik
helyette. Nos, a hír egyáltalán nem igaz! Több okból sem lehet igaz. A
Köznevelési Törvény szerint ameddig egy kis településen legalább 8
gyermek kinyilvánítja azon szándékát, hogy a helyi iskolába szeretne járni,
azt az iskolát kötelező üzemeltetni, akár az önkormányzat, akár a KLIK,
akár az egyház a fenntartója. Gátéron pedig van 8 gyermek, akik továbbra
is itt szeretnének tanulni. A másik ok: idősek otthonát működtetni nem
kötelező önkormányzati feladat. Az állami támogatás nem fedezi a
fenntartás költségeit, tehát saját bevételből kell kiegészíteni azoknak az
önkormányzatoknak, akik működtetnek ilyen otthont. Gátérnak a saját,
helyi bevétele a kötelező feladatok pótlására sem elég, nem hogy még
plusz szolgáltatást is be tudnánk vállalni. Szóval, Kedves Szülők! Gátéron
egyelőre marad az iskola, legalábbis addig, amíg legalább 8 gyermek erre
igényt tart.
Eddig a polgármesteri hozzászólásomat írtam le, de megosztom Önökkel a
magánvéleményemet is, amelyet 25 évi pedagógus munka és három saját
gyermek felnevelése után eléggé megalapozottnak gondolok: a gátéri
iskolában évtizedek óta magas színvonalú oktató munka folyik, ezt
bizonyítják a megnyert versenyek, és a középiskolákban való helytállás.
Ami számomra talán ettől még fontosabb, az a családias légkör, a
személyes odafigyelés a gyerekekre. Ezt pedig a jó pedagógus
személyiségek mellett az teszi lehetővé, hogy kis létszámú osztályokkal
kell dolgozni. Hiszem, tudom, hogy a városi iskolákban is vannak jó
pedagógusok. De egy tanóra nekik is csak 45 perc, amelyet 24-28 gyerek
között kell megosztaniuk. És biztosan van egy osztályban 10 olyan
gyermek, akik vagy a magatartásuk, vagy a kiemelkedő képességük miatt
az átlagostól több időt és figyelmet igényelnek, akkor mennyi jut az
„átlagos” gyerekre? Az okos gyerek a nagy létszámú osztályban, kevés
odafigyeléssel is megtanul írni, olvasni. De a gyengébb képességű, esetleg
tanulási nehézségekkel küzdőknek nagyon fontos a gyakori tanári jelenlét,
az odafigyelés. Az egyetlen esélyük a stabil alapkészségek elsajátításában
az állandó odafigyelés. Már pedig aki nem tanul meg alsós éveiben stabilan
írni, olvasni, számolni, annak a gyermeknek az egész iskolás élete tele lesz
kudarccal, küszködéssel. Egy másik érvem a kisiskola mellett: a rengeteg
tanórán kívüli szabadidős program, amelyek élményeket, közösségi, húsvér emberi kapcsolatokat jelentenek gyerekkel és felnőttel. Olyan érzelmi
és közösségbeli fejlődést jelent ez számukra, amelyet majd felnőttként, a
saját családjuk, baráti és munkahelyi kapcsolataik során fognak
kamatoztatni. Mennyivel egészségesebb és lélekben gazdagabb az a
gyermeki élet, amelyiknek annyi színes, érdekes tevékenység jut, amennyi
a gátéri iskolásoknak ebben a tanévben (is). Magam is elcsodálkoztam,
amikor a szülői közösség vezetője felsorolta a Facebookon, mi minden
történt a mi iskolánkban néhány hónap alatt. És ebből a gazdag,
biztonságos világból viszik el a szülők a gyermekeiket, és ez ellen dolgozik
néhány szülő a pletykáival. Nem tudom elképzelni, mi járhat az ilyen szülő
fejében. De azt sem értem, miért hisznek a többiek inkább neki, mint hogy
bejönnének hozzám vagy az iskolavezetőhöz, és megkérdeznék az
igazságot.
Kedves Szülők! Önök a gyermekeik első számú felelősei, az Önök
döntései szerint kell élnie az életét. A gyermeknevelést
nem tanítják sehol, pedig a legnehezebb és a legnagyobb felelősséggel
járó munka. Olyan munka, ahol a szülő minden nap vizsgázik, és ha
megbukik, nincs lehetőség pótvizsgára. És a rossz döntés, a rossz
vizsga eredménye olykor csak évekkel később válik érezhetővé.
Kedves Szülők! Gondolkodjanak!
Más téma! Két kérés érkezett hozzám a menetrendi változtatásokkal
kapcsolatban. Továbbítottam ezeket, és azt a választ kaptam, hogy
mindenképpen figyelembe fogják venni a munkahellyel kapcsolatos
igényeket. Konkrét döntés még nem született.
Köszönetet mondok annak a néhány gátéri magánszemélynek, akik
csatlakoztak a közmunkásokhoz, és segítettek lefesteni a templom

kerítését: Mészáros Imréné, Terjék Pál, Vincze István. Úgy gondolom,
a gátéri templom a falu közös tulajdona, Gátér lakói építették
közadakozásból, vallási hovatartozástól függetlenül a mi falunk
ékessége, büszkesége.
Ugyancsak a lakosság, és főleg a felnövekvő generáció miatt kezdtük
el a biogazdálkodás tanulását. Sajnálom, hogy az általam minden
hónap első szerdájára összehívott bio-klub nem működik. Az
egészségünk szempontjából lenne fontos, hogy minél kevesebb
vegyszert, káros anyagot vigyünk be a táplálékkal a szervezetünkbe,
illetve a megtermesztett növények minél gazdagabb tápértékűek
legyenek. A reklámok nem erősítenek bennünket ebben a
gondolkodásban, máshonnan kell a tudást megszereznünk. Ha fontos
számunkra az egészség!
Tájékoztatom a Lakosságot, hogy a 451. sz. főútvonal felújítása és a
tervezett kerékpárút még mindig csak a tervezési és engedélyezési
szakaszban tart. A kiskunfélegyházi tájékoztatón az hangzott el, hogy
ennek a gyakorlati megvalósításáról még megközelítőleg sem tudnak
időpontot mondani, a pénz csak a tervezéshez volt biztosítva. Az
önkormányzattól még semmilyen hozzájárulást, semmilyen engedélyt
nem kértek.
Felhívom az FHT-ban részesülő munkanélküliek figyelmét, hogy
ebben az évben szeptember 30-ig összesen 5 fő foglalkoztatására
kapott engedélyt az önkormányzat. Az év utolsó hónapjairól még
semmi információnk nincs, de félő, hogy nem fogjuk tudni
valamennyi érintett számára biztosítani a kötelező 30 napos
foglalkoztatást. Akinek van lehetősége, szerezze meg más
munkáltatónál ezt az igazolást, különben elveszítheti az FHT-ra való
jogosultságát.
Jánosiné Gyermán Erzsébet

„Gátér Községért”
Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében,
hogy kifejezhesse nagyrabecsülését mindazon polgároknak,
közösségeknek, társadalmi és gazdasági szervezeteknek, akik a község
szolgálatában, jó hírének öregbítésében, fejlődésének elősegítésében,
érdekeinek előmozdításában, valamint a nevelés-oktatás, a
közművelődés, az egészségügy és szociális ellátás, a közszolgálat, a
sport, a művészetek és a tudomány terén, valamint az egyetemes
emberi értékek gyarapításában kimagasló és példamutató
tevékenységet fejtettek ki, „Gátér Községért” kitüntető címet
adományoz - ebben az évben is.
A kitüntetés adományozását kezdeményezheti bármely
választójoggal rendelkező természetes személy, illetve jogi személy,
vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki az Európai Unió valamely
tagállamában lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik. A
javaslattételre jogosult egy alkalommal csak egy személyre,
közösségre tehet javaslatot.
A javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy vagy közösség
nevét, továbbá azon tevékenység leírását, méltatását illetve a konkrét
alkotás ismertetését, amellyel a javaslattevő szerint méltónak
bizonyulnak a kitüntető címre.
A javaslatokat írásban, június 20-ig lehet leadni az Önkormányzati
Hivatal folyosóján elhelyezett gyűjtődobozba, vagy személyesen a
polgármesterhez.
Jánosiné Gyermán Erzsébet
______________________________________________________

Gondolat
„A dolgok az életben nem egyszerűek. Csak ritkán alakulnak aszerint,
hogy az ember mit szeret és mit nem. Nem a sziklák szabják meg az
élet folyásának irányát, hanem az apró kavicsok meg a homok.”
B. Traven

Közérdekű oldal
Ez történt…

Kiskunfélegyházán a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó
Intézmény Csanyi úti otthonában.

- 2014. március 20-27-ig zajlott országszerte a 15. Internet
Fiesta. Ebből az alkalomból az általános iskolásokkal hasznos
oldalakat kerestünk. Pl. Gátér és a Faluház honlapját, ahol
információkat olvashatnak a közéletről, és a programokról
tájékozódhatnak.

Hamarosan…

Valamint internetes játékokban vehettek részt a tanulók.
- Április 8-án közmeghallgatás volt a Faluházban, melyet
sajnos gyér érdeklődés kísért. Pedig itt a lakosság első kézből
informálódhat a község gazdasági helyzetének jellemzőiről, a tárgyévi
elgondolásokról és közvetlenül kérdezhetnek
a meghívott
vendégektől is.
- Április 12-én a jubileumhoz méltó műsorral ünnepelte 20
éves fennállását a Kismakkos Néptáncegyüttes.
- Április 18-án a Könyvtárban „Húsvétoló” program várta a
Babákat és a Mamákat. Bár a tojáskeresés a kevésbé jó idő miatt
elmaradt, de kárpótolta az apróságokat, hogy Gyovai Bandi bácsi
jóvoltából igazi, élő nyuszikat simogathattak.
- Május 1-jén ünnepeltük községünk önállóvá válásának 90.
évfordulóját, mely alkalomból színes programok várták a lakosságot
és az ide látogatókat. Ez alkalommal került sor a testvértelepülési
megállapodás aláírására is, Gátér község testvértelepülése: Martonos.
A falu Szerbia északi részén, a röszkei határhoz kb.15 km-re fekszik a
Vajdaságban, az Észak-bánsági körzetben. Magyarkanizsa községhez
tartozik, magyar többségű település.
Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester köszöntötte községünk 90
éven felüli lakóit is: Borbély Gyulát, Kovács Károlyt, Szabados
Kálmánnét és Réder Gyulánét.
Az ünnepséghez kapcsolódóan helyismereti vetélkedőt szerveztünk
családoknak. Összesen 11 család vett részt a vetélkedőn. Eredmények:
I. Körmöcziné Deák Krisztina és Pallaginé Fekete Krisztina családja,
II. Fazekas – Cseri Család, III. Idősebb Nagy Jánosné családja. Részt
vettek még: Görög Zsoltné, Pintérné Samu Ildikó, Keserűné Molnár
Anikó, ifjú Nagy János, Márki Gyula, Nagy Irén és Nagyné Szepesi
Teréz családja.A kézimunka kiállítás anyagát hozták: Gémes Anikó,
Sinkó Lajosné, Zámbó Andrásné, Katona Andrásné, Tapodiné Rudasy
Erika, Nagyné Szepesi Teréz, Körmöcziné Deák Krisztina, Deák
Sándorné, Babóth Istvánné, Gyermán Györgyné, Huszka Ferencné,
Fazekas Lászlóné, Horváth Istvánné, Tarjányi Jánosné, Dömötör
Istvánné, Ónodi Sándorné és dr.Szegesdi Henrietta. Köszönjük a
fellépőknek a színvonalas műsort. Felléptek: A Gátéri Liget Óvoda
néptáncsoportja, Kocsis Karola, Szabó Máté, Baráth Dominik,
Kismakkos Néptáncegyüttes, a gátéri lányok és asszonyok- country
tánc, a Nyugdíjasklub Népdalköre, a kis dalosok, a citeraszakkör,
Pallagi Réka, Pallagi Gábor, Kovács Lehel, Szűcs Péter, a
kiskunfélegyházi Kiskun Alapfokú Művészeti Iskola társastánc
csoportja, a félegyházi Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó
Intézmény népdalköre, Rozmán Judit, a zumba táncos gátéri hölgyek,
a Jászszentlászlói Nyugdíjasklub színjátszó csoportja, Pallagi Lilla és
Pallagi Rita, az ausztriai Hollensteinből érkezett táncosok, Gyovai
Norbert és Gyovainé Szemerédi Piroska. Végül köszönjük
MINDENKINEK, aki bármi módon hozzájárult a rendezvény
sikeréhez, vagy csak tiszteletét tette és megnézte műsorainkat.
- Május 3-án került sor a Kismakkos Néptáncegyesület VII.
Gyermek Néptáncgálájára, mely egyben a II. Megyei Meghívásos
Gyermek Néptánc és Népi Ének Minősítő Verseny is volt, ahol
szakmai zsűri minősítette a produkciókat.
- Május 7-én délután a kecskeméti Katona József Könyvtár,
mint könyvtári szolgáltató intézmény jóvoltából Pálfy Margit
színésznő látogatott el hozzánk. Előadásában ismert magyar íróktól,
költőktől – mint Ady Endre, Buda Ferenc, Csoóri Sándor, József
Attila, Kosztolányi Dezső, Radnóti Miklós, Szécsi Margit, Weöres
Sándor, Latinovics Zoltán - hangzottak el szebbnél szebb versek.
- Május 22-én iskolánk első osztályosai könyvtári órán
vettek részt. Ismerkedtek a könyvtárral, a könyvekkel, a beiratkozás és
kölcsönzés módjával. Mindannyian megkapták kölyökolvasó jegyüket
és könyvet is kölcsönöztek.- Május 31-én a Nyugdíjasklub
Népdalköre, a citeraszakkörösök és a gátéri lányok és asszonyok
(counrty-tánccal) a II. Szivárvány Majálison vettek részt

- PÜNKÖSDÖLŐ CSALÁDI NAP 2014. június 7-én a
Faluház mögötti téren.
Programok: - 10 órától főzés családoknak, baráti közösségeknek, civil
szervezeteknek. (eszközökről és alapanyagokról mindenki maga
gondoskodik) – „GÁTÉR ÍNYES MESTERE” házi készítésű
sütemények versenye a következő kategóriákban: sós, omlós (linzer,
pite stb.), gyermek (bármilyen saját készítésű süteménnyel
nevezhetnek). A süteményeket június 7-én, 10 órától lehet a
Faluházba hozni. – 15 órától Ki Mit Tud? a következő kategóriákban:
tánc, ének, hangszeres előadás, vers, próza, rajz, egyéb. Rajzpályázat
kiírás külön. Jelentkezési határidő a programokra: 2014. június 4.
szerda 18 óra, melyet kérünk betartani !!!
Mindenkit szeretettel várunk!
- Rajzpályázat
Gátér Község Önkormányzata és a Faluház Pünkösd ünnepéhez
kapcsolódva rajzpályázatot hirdet:
I. Óvodásoknak és az általános iskolák alsó tagozatosai részére:
Közeledik a gyereknap. Arra kérünk benneteket, hogy rajzoljátok
le, „Hogyan és hol szeretnétek tölteni a gyereknapot a családdal”.
II. Általános iskolák felső tagozatosai, középiskolások és felnőttek
részére: „Pünkösdölés” címmel. Az értékelésnél elsődleges
szempont, hogy a beküldött munka bemutatja-e a Pünkösd
megünnepléséhez kapcsolódó népszokásokat, visszaadja-e azt a
hangulatot, amelyet a Pünkösd ünnepe magában hordoz.
Lehetséges témák: pünkösdi királyt választunk, pünkösdi
királyné-járás, Pünkösd a családdal, májusfa…
A pályamunkák A/4-es formátumban bármilyen technikával
készülhetnek. Leadási határidő: 2014. június 4. szerda, 18 óra.
Gátér Faluház. Az alkotásokból készült kiállítás 2014. június 7-14-ig
tekinthető meg a Faluház előterében. Eredményhirdetés: 2014. június
7-én, a Ki Mit Tud?-on.
- 2014. július 28-tól augusztus 1-ig: HERCEGNŐ TANODA
TÁBOR 4-9 éveseknek
Bővebb információ. Takácsné Veres Katalin 06-70-458 22 55
A Faluházban citeraszakkör kezdődik nagycsoportos óvodásoknak és
általános iskolásoknak. Jelentkezni a Faluházban lehet június 20-ig
nyitvatartási időben. A szakkör kezdésének várható időpontja: 2014.
július 1. kedd. A részvétel ingyenes.
Rádi Józsefné
_______________________________________________________

Anyakönyvi hírek
Született:
Az elmúlt két hónapban nem született kisbaba Gátéron
Elhunytak:
Gyöngyi László, Szabados Mihály, Lőrincz Imre, Seres Balázsné,
Rehák Mihályné

Önök írták
Tisztelt Lakosság!
Arra törekszünk, hogy a községi konyhára minél több alapanyagot
helybéli termelőktől szerezzünk be. Jelenleg az alábbi zöldségfélékre
lenne szükségünk: sárgarépa, gyökér, burgonya, vöröshagyma,
fokhagyma, karalábé, bab. Sajnos, csak olyan termelőtől
vásárolhatunk, akinek van őstermelői igazolványa. Kérem Önöket, ha
valaki tudna nekünk eladni a felsorolt zöldségekből, és van is
igazolványa, keressen meg engem az óvodában személyes egyeztetés
végett.

és novemberében pályázatot nyújtottunk be az NEA-hoz települési
kiadvány kiadása, településfejlesztés és marketing témában, utóbbit
2014 tavaszán egyedi támogatásban részesítették. A támogatási
szerződés aláírása folyamatban van. 2013 szeptemberében a Családi
Szabadidő Parkban szalonnasütést tartottunk, ahol a tagság és
falubeliek is jól érezték magukat, ezt idén nyáron is megismételjük.
2013 decemberében megrendeztük a hagyományos Adventi
vásárunkat a
Lyon’s Klub támogatásával.
eredményesnek tekintette.

Az

Egyesület

a

2013-as

évet

Köszönettel: Katonáné Rozmán Dóra
élelmezésvezető

Továbbra is várjuk támogató és új regisztrált tagok jelentkezését
Körmöcziné Deák Krisztinánál, Baksa-Babar Andreánál, vagy dr.
Szegesdi Henriettánál. Minél többen csatlakoznak az Egyesülethez,
annál tevékenyebbek leszünk, annál jobban hozzá tudunk járulni
községünk fejlesztéséhez.
Dr. Szegesdi Henrietta

Közbiztonságunk
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

Tisztelt Gátériak!

A Polgárőrség részéről hívhatóak:

Júniustól az Allianz Hungária kihelyezett ügyfélkapcsolati pontot
működtet településünkön minden hónap első keddjén. Legközelebb
június 3-án várják az érdeklődőket mindenféle biztosítási kérdéssel
kapcsolatban. Éljenek a helyi szolgáltatás adta lehetőséggel!

Babar István 06/70-456-3708
Deák Pál 06/70-339-5418

Dakó Ferenc 0620/ 2203-458

Viharos időjárással köszöntött be a május.

A Polgármesteri Hivatal telefonszámai: 06/76-426-220, 06/76426-216
Polgárőrség

ÖN mikor nézette át utoljára lakásbiztosítását?
20 %-os lakásbiztosítás kötési akció!

Ingyenes tájékoztatóra várom a lakosságot 2014. június 3-án,
13-18 óráig a gátéri Faluházba!
Hozza el jelenlegi biztosításának kötvényét biztosító
társaságtól függetlenül.
Ingyenes tanácsadás más biztosításokkal kapcsolatban is!
(nyugdíjbiztosítás, életbiztosítás, vállalkozói biztosítás, kötelező
biztosítás…)

Lomtalanítás

Bizalmukat előre is megköszönve:

Tájékoztatom a Lakosságot, hogy a 2014. évi lomtalanítást 2014.
június 4-én, szerdán végzi a közszolgáltató. Zöldhulladékot és
veszélyes hulladékot nem fognak elszállítani, kérem, azokat ne rakják
ki az utcára!
Jánosiné Gyermán Erzsébet

_________________________________________
Gátér Községért Egyesületről
A Gátér Községért Egyesület 2014 márciusában elfogadta a 2013.évi
beszámolóját, amely rögzíti az éves munkát is. Beszámoltunk többek
között arról, hogy 2013 márciusában adományt gyűjtöttünk Pintér
Róbertnek a közelgő szívátültetése utáni lábadozáshoz szükséges
sterilszoba kialakításához. Az adományból fűtéstechnikai elemeket
vásároltunk. 2013 júliusában

______________________________________________________
Humor
-

Hagyott már el téged a feleséged?
Á, folyton csak ígérgeti.

