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Anyakönyvi hírek

Óvodánk életéből:

Született:
Trungel Nagy Nimród Mihály (Józsa Nikoletta Zsanett)

- 2018. február 17-én a szülői SZMK Farsangi jótékonysági bált
szervezett a Gátéri Liget Óvoda és Szociális Szolgáltatóba járó
gyermekek javára. A bál hangulatát fokozta a szülők, Gyovai
András és az óvodai dolgozók közös fellépése. Köszönjük a bál
megszervezésében, a műsorban és a dekorációban nyújtott
segítségét mindenkinek, aki munkájával emelte az est hangulatát.
Köszönjük Kiss Istvánnénak a jegyárusításban nyújtott segítségét.
Ezennel szeretnénk megköszönni mindazok hozzájárulását,
támogatását, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a rendezvény.
A bálból befolyt összegből a gyermekeknek szeretnénk fejlesztő
eszközöket vásárolni.

Elhunytak:
Hegedűs József, Hegedűs Józsefné szül: Losonczi Piroska, Tábi
János, Borbély Gyula

Gazdálkodók figyelmébe
Áprilisban lehetőség nyílik a területalapú támogatási kérelmek
beadására.

- Hirdetmény óvodai beíratásról

Az igényléshez szükséges dokumentumok:
- MVH regisztrációs szám, elektronikus jelszó
- Földhasználati lap
- Marhalevelek
- Ügyfélkapu (ha van)
- Őstermelői igazolvány (kártya), vagy Agrárkamarai tagsági
kártya

Óvodai általános felvételi időpont a 2018/2019-os tanévre:
2018. május 2. szerda: 8.00-17.00 óráig és
május 3. csütörtök 8. 00-16.00 óráig
Helye: Gátéri Liget Óvoda és Szociális Szolgáltató, 6111
Gátér, Petőfi S. u. 12.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- a gyermek TAJ kártyája
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány
- a szülő/szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolványa.
- a kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolás, vagy a gyermek
oltási könyve
Részletes kiírást megtekinthetik:
- az óvoda ablakában elhelyezett hirdetményen
- az óvoda honlapján: ligetovi.webnode.hu
- az Önkormányzat hirdetőtábláján
- személyesen érdeklődhetnek az óvodában Gulyásné Vida
Gyöngyi intézményvezetőnél
- telefonon, az óvoda telefonján: +36 76 426/251
Gulyásné Vida Gyöngyi
Intézményvezető

A benyújtás határideje május 15. Az ügyintézés megkönnyítése
érdekében érdemes időpontot egyeztetni a +36704361395
telefonszámon.
Az igényelhető jogcímekkel és a kérelem beadással kapcsolatban
csoportos tájékoztatót tartok április 6-án 13 órai kezdettel a
Faluházban.
Kucsora Tamás
falugazdász

Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2018. április 8-ára kiírt országgyűlési
képviselők választásán szavazataikat a Faluházban (Gátér, Petőfi S.
u. 25.) adhatják le 6 – 19 óra között a személyi azonosságot és
lakcímet vagy személyazonosítót igazoló érvényes igazolványok
bemutatása után.
Kérem Önöket, hogy a fentiekre tekintettel okmányaik
érvényességét ellenőrizni szíveskedjenek.
Mozgásukban gátolt választópolgárok mozgóurna iránti kérelmüket
2018. április 6-án 16 óráig juttathatják el a Helyi Választási
Irodához (Gátér, Petőfi S. u. 16.).
A választás napján – 2018. április 8. – a mozgóurna iránti
kérelmeket 15. óráig kell eljuttatni a Helyi Választási Bizottsághoz.
(Faluház, Gátér, Petőfi S. u. 25.).
Toldi Zsolt
HVI Vezetője

FALUGYŰLÉS
2018. április 23-án, hétfőn 17 órától tartjuk a szokásos éves
Falugyűlést, amelyre ezúton is tisztelettel hívunk és várunk
mindenkit.
Tisztelettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet
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Bugaci Tanyaszínház

A Polgármester oldala

Ismételten vendégszerepel községünkben a Bugaci Tanyaszínház,
2018. április 14-én, szombaton 17 órától. A színdarab címe: A
miniszter félrelép. Szeretettel hívjuk Önöket egy felhőtlen, vidám,
sok-sok nevetéssel járó gazdag színházi élményre. A belépés ezúttal
is ingyenes, de kérem, hogy önkéntes adományaikkal támogassák a
Tanyaszínház működését. Továbbá kérem Önöket, hogy néhány
szelet süteménnyel kedveskedjenek a bugaci Barátainknak.

Kedves Gátéri Lakosok!
Ismét eltelt két hónap, a Falulap legújabb számában tájékoztatom
Önöket az elvégzett munkánkról.
Március 1-től ismét elindítottuk a START mezőgazdasági
közfoglalkoztatási programot, 6 fő részvételével. Az így megtermelt
zöldségfélének köszönhetően évek óta nem kellett emelnünk az
étkezési térítési díjakat. Reméljük, az időjárás kegyes lesz ebben a
mezőgazdasági évben, és sok zöldségfélét tudunk a konyhára
beszállítani.

Köszönettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet

Gondolat
„A szeretet olyan, mint a gyógyszer, nem jutalom. Nem annak kell

Az elmúlt két hónapban két kiemelkedő rendezvényről érdemes
írnom. Az egyik a március 15-i községi ünnepség és Petőfi-szobor
avatás volt. Ezúton is hálás köszönetemet fejezem ki a szereplőknek,
akik vállalták a késő esti próbákat, és szereplésükkel elismerő
szavakat vívtak ki a nézők köréből. Külön köszönet illeti Kovács
Csabát a hangosításért. Minden próba és műsor előtt legalább egy
óra hossza alatt készül el Csaba a technikai eszközök
összeállításával, és utána majdnem ugyanennyi idő, mire minden
visszakerül a helyére. Mindezt közösségi önkéntes munkaként végzi
Csaba évek óta. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindig
számíthatunk rá.
Ugyancsak március 15-én avattuk fel Petőfi Sándor mellszobrát,
amelyet Lantos Györgyi és Máté István szobrászművészek
készítettek. A szobrot ajándékba kaptuk a Lakiteleki Népfőiskola
Alapítványtól. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki Lezsák Sándor
Elnök Úrnak az ajándékért. A szobor talapzatát az önkormányzat
készíttette el saját költségvetéséből, 244.000.-Ft értékben.
Megköszönöm a Lakosságnak, hogy a csepergős idő ellenére ilyen
sokan megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt. Jólesett. Másik
nagy eseménye volt az elmúlt hónapnak, hogy több mint 17 év után
az Önkormányzati Hivatal mögött lévő raktárépület új funkciót
kapott: teljesen új, modern orvosi rendelőt és védőnői rendelőt
alakítottunk ki benne. A beruházást összesen 18 millió forintból,
100 %-ban UNIÓ-s pályázati támogatásból valósítottuk meg. Az
átadó ünnepségen Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés
elnöke mondott köszöntőt. Reméljük, hogy mindenki
megelégedésére fog szolgálni a szép új Egészségház.

adni, aki megérdemli, hanem annak, akinek szüksége van rá.”
Böjte Csaba

Tisztelt iskolánk élete iránt érdeklődő olvasó!
Utolsó cikkünk óta eltelt néhány hónap. Ez idő történéseit
tartalmazza ez az összefoglaló.
Visszatekintve még a téli hónapokra, mindenképpen említésre méltó
a nagy izgalommal várt Mikulás. A csomagosztás után igazi
ünnepi hangulatban telt a nap, a gyerekek süteményt, üdítőt kaptak a
szülői közösségtől. Több heti készülődés után került megrendezésre
a karácsonyi mesejáték, ahol tanulóink minden érdeklődő szívében
megnyitották a szeretet kapuját. Az ünnepi hangulatot tetőzte az a
sok ajándék, amivel kedveskedtek nekik kedves vendégeink.
Köszönjük mindenkinek!
A gátéri iskola Szülői Közössége ezúton szeretné megköszönni a
szilveszteri buli felajánlásait, valamint azt a rengeteg segítséget,
amit a szervezésben és a lebonyolításban kapott. Köszönjük a
vendégeknek a részvételt és a támogatást! A bevétel a tanév
folyamán a gyerekek javára lett és lesz fordítva.
Köszönettel: Szülői Közösség
Januárban zártuk az első félévet, melyet minden tanuló sikeresen
teljesített. Iskolai keretek között megemlékeztünk a magyar
kultúra napjáról.
Februárban folytatva a kultúra iránti érdeklődés felkeltését,
megerősítését, a községi könyvtárban filmvetítésen keresztül
ismerkedtek a gyerekek a Gátéri Értéktárral. Köszönjük a
foglalkozáson való részvétel lehetőségét. A tanulók farsangi rajzai
díszítették a Faluház előterét. A tanulók által gyűjtött
csipkebogyókból egy tea délután keretében beszélgettünk az
egészséges életmódról, a betegségek megelőzéséről. Téli
programjaink zárásaképpen farsangi mulatságra került sor, melyen
tanulóink saját produkciókkal szórakoztatták a közönséget. A nap
örömét tetőzte az a meglepetésvendég, mely az alkalomhoz illő
műsorral lepte meg az iskolai, s az iskolán kívüli gyerekeket, aki
nem más, mint az igazi Bohóc. Újra csak köszönni tudjuk a Szülői
Közösség szervezésbeli segítségét.
Márciusban megemlékeztünk nemzeti ünnepünkről. A tanulók
színvonalas szereplése méltó volt a nap eszmeiségéhez.
Tiszteletünket róttuk a hősök emléke előtt a Büszkeség Parkban.
Két tanulónk Németh Boglárka és Siha Levente szerepelt a községi
ünnepségen is. A mai világban elengedhetetlen természeti értékeink
óvása, megbecsülése. A víz világnapja alkalmából filmvetítéssel,
alkotásokkal hívtuk fel erre tanulóink figyelmét. Húsvéti
készülődésünk alkalmából számos gyerekmunka díszíti iskolánk
bejáratát, folyosóját. Az ünnepre való hangolódást tojáskereséssel
fokoztuk. A nyuszi által elrejtett meglepetések kivitelezésében
köszönjük a Szülői Közösség közreműködését.
Április 5-én csütörtökön iskolaváró foglalkozást tartunk, melyre
szeretettel várjuk a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket.
Április 26-án papír-és flakongyűjtést szervezünk a faluban.
Tisztelettel kérjük , az iskolánknak szánt papírokat és
flakonokat házuk elé kitenni.! Előre is köszönjük!

Április 1-től indul útjára egy kétéves pályázati folyamat, amelyben
különféle tanfolyamokon, képzéseken vehet részt a felnőtt lakosság.
Minden képzés ingyenes, többségében a Faluházban zajlik majd az
oktatás. Indul angol kezdő és haladó csoport, informatika, néptánc,
ének és citera, szabás-varrás, de ezeken kívül lesznek még előadás
jellegű képzések is. Az oktatók bérén kívül a tanfolyamokhoz
kapcsolódó eszközök beszerzésére is pályáztunk, tehát
önkormányzati önerőt ez a pályázat sem igényel. Kérem, használják
ki minél többen ezt a nagyszerű lehetőséget!
A csapadékvíz elvezetés és vízvisszatartás pályázatunk még mindig
az engedélyeztetés fázisában tart. Terveim szerint a nyár folyamán
szeretnénk a tényleges földmunkákat elvégezni, hogy minél
kevesebb gondot okozzon a sár. Remélem, sikerül.
Egyedi támogatásként a Belügyminisztérium 20 millió forintot
biztosított községünknek az önkormányzati bérlakások felújítására.
Egy kicsit nehezíti a helyzetet, hogy a lakásokat lakják, de a
megoldást már megtaláltuk, a munkálatok elkezdődtek.
TÜZELŐ TÁMOGATÁS: Tájékoztatom Önöket, hogy a sajtóban
elhangzott, vegyes tüzelést használó háztartások fűtési
támogatásáról az Önkormányzat a mai napig semmiféle tájékoztatást
nem kapott. Nekünk is csak annyi információ áll rendelkezésünkre,
amennyit a sajtóból hallhattunk. Amennyiben az Önkormányzat
bármilyen módon bevonásra kerül a szóban forgó támogatással
kapcsolatban, a megfelelő módon tájékoztatni fogjuk Önöket.

Fodorné Bori Aranka és Juhász Béláné tanítónők
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