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Sajtóközlemény
Múltunk értéke, közösségünk jövője
2019.01.07.

2018. december 7-én lépet hatályba a Szank Községi
Önkormányzat, mint konzorciumi vezető által aláírt TOP5.3.1-16-BK1-2017-00001
számú,
„Múltunk
értéke,
közösségünk jövője” című pályázat támogatási szerződése. A
projekt a Széchényi 2020 program keretében, 43,38 millió Ft
európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével, a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, „Helyi
identitás és kohézió erősítése” tárgyú felhívás keretében kerül
megvalósításra.
A projektet Szank Községi Önkormányzat Móricgát, Gátér,
Petőfiszállás, Pálmonostora és Jászszentlászló települések
önkormányzatával együtt valósítja meg.
A projekt megvalósítási időszaka: 2018.09.01-2022.01.15.
A pályázat megvalósításának első szakaszában a 6 településen a
közösségfejlesztési folyamatok fejlesztése érdekében közösségi
interjúk, közösségi beszélgetések, kérdőíves felmérés valósul meg.
Ezután a közösségi felmérés tapasztalatait összegezve elkészül a
helyi cselekvési terv. A projekt további szakmai megvalósítására a
helyi cselekvési terv szerint kerül majd sor.
A pályázat keretében Szank településen 1 fő szakmai vezető és 1 fő
közösség szervező foglalkoztatására, eszközbeszerzésre, térségi
kalendárium összeállítására, kulturális programok szervezésére és
közösségi kiállítás megrendezésére kerülhet sor.
Gátér településen eszközbeszerzésre, falukalendárium készítésére és
helyi érték kiállítás megrendezésére nyílik lehetőség.

Pálmonostora településen eszközbeszerzésre, közösségek
szomszédolására, falukönyv összeállítására, a helyi értékeket
bemutató és megőrzését segítő nyomdai szolgáltatás
igénybevételére nyújt lehetőséget a pályázat.
Petőfiszállás községben a projekt keretében eszközbeszerzés,
tankatalógus elkészítése, tanulókörök szervezése és a
helytörténeti dokumentumok gyűjtése valósul meg.
Jászszentlászlón a pályázatból eszközbeszerzésre, helytörténeti
kutatásra, tankatalógus elkészítésére, tanulókörök szervezésére
nyílik lehetőség.
A pályázat keretében Móricgát településen helytörténeti
előadások szervezésére, helytörténeti dokumentumok gyűjtésére,
eszközbeszerzésre kerülhet sor.
A projekt során közösségfejlesztő szakember képzés is
megvalósul. A pályázat megvalósításának 2. és 3. évében
valamennyi település fiataljai számára népismereti táborban való
részvételre is lehetőség nyílik, a helyi identitás erősítése, a
fiatalok helyben tartása céljából.
További információ kérhető:
Palotás Olga Judit, pályázati referens
Szank Községi Önkormányzat
Telefonszám: +36 77 495 087
E-mail cím: szankgazdalkodas@t-online.hu

Tegyen a Tűzbiztonságáért!
Fókuszban a Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Elektromosság
Szakmai tapasztalat alapján a lakóépületekben keletkező
tűzesetek egyik fő felelőse az elektromos energia helytelen
használata.
Mit tehetünk ellene?
Az ingatlan elektromos hálózatát szükség esetén vizsgáltassa
felül, azt csak szakember végezze. Ne terhelje túl a rendszert
(pl.: hosszabbítóba, ne csatlakoztasson másik hosszabbítót).
Műszaki cikkeket csak megbízható forrásból vásároljon. Hibás,
sérült berendezést ne használjon. Ne hagyjon felügyelet nélkül
hőt termelő elektromos berendezést. Abban az esetben ha tűz üt
ki, ne feledkezzen meg az áramtalanításról.
Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség

A Polgármester oldala

Türelmüket és megértésüket kérjük!

Kedves Gátéri Lakosok!
Ezzel a lappal elkezdődik a Gátéri Falulap 9. évfolyama. Bízom
benne, hogy idén is sokan olvassák majd az önkormányzati
munkáról, a települési intézményekről szóló írásokat. Bíztatom
Önöket, hogy írjanak Önök is, ha közérdekű információról
tájékoztatnák a Lakosságot, vagy az örömüket, bánatukat
megosztanák velünk.
Decemberben különböző rendezvényekkel készültünk az ünnepekre.
Minden adventi hétvégére igyekeztünk közösségi programot
szervezni, a karácsonyi sütés-főzéshez pedig élelmiszercsomaggal
segítettünk a gátéri családoknak. Sokat dolgoztunk, sokat
mérgelődtünk az elmúlt évben, de nincs okunk panaszra. Tartalmas,
eredményes évet zártunk. A részletekről a Falulap 8. évfolyamának
számaiban olvashatnak a www.gater.hu oldalon, településünk
honlapján.
A 2019. év sem lesz könnyebb. Sorba szedtem azokat a feladatokat,
amelyekről már most van tudomásom:
-Januárban több mint 3 millió Ft értékben fejlesztjük a községi
konyhát bútorokkal, konyhai gépekkel, ehhez 10 % önerőt tesz hozzá
az önkormányzat.
-Folytatódnak az EFOP
előadások, rendezvények.

pályázat

tevékenységei:

szakkörök,

-Folytatódik a TOP Helyi identitás konzorciumban
közösségépítő, közösségfejlesztő rendezvénysorozat.

vállalt

-Folytatódik a csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója.
-Júniusban kezdődik az óvoda energetikai felújítása.
-Amennyiben nyer a beadott pályázatunk, májusban falunapot
szervezünk, és a Gátér Községért Egyesület segítségével felújítjuk a
Faluház helyiségeit.
-Folyamatosan figyeljük a Magyar Falu Program pályázati kiírásait,
és azokat a lehetőségeink szerint megpályázzuk.
-Pályázatot nyújtunk be a tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére,
eszközök vásárlására.
-Ünnepséget szervezünk Gátér önállóvá válásának 95. évfordulójára,
és a templomunk felszentelésének 90. évfordulójára.
-Folyamatos párbeszédet folytatunk községünk civilszervezeteivel a
minél hatékonyabb és eredményesebb együttműködés érdekében.
-Elkezdjük a temető bővítésének engedélyeztetési eljárását.
Mindezeken túl végezzük a szokásos éves község gazdálkodással
kapcsolatos feladatainkat. Ebben az évben nem kapcsolódtunk be a
START mintaprogramba, de foglalkoztatunk majd közmunkásokat. A
számukról és a foglalkoztatás időtartamáról csak február közepén lesz
konkrét információnk.
Kérem Önöket, segítsék a munkánkat azzal, hogy pletykákból és
álhírekből származó valótlanságok terjesztése helyett megkérdezik a
képviselőket, önkormányzati dolgozókat, civil képviselőket.
Segítsék a munkánkat azzal, hogy felhívják a figyelmünket, ha
valahol javításra, megoldásra váró dolgot tapasztalnak. Segítsenek
nekünk az ötleteikkel, segítsenek azzal, hogy részt vesznek az
általunk szervezett rendezvényeken, esetleg a szervezésben vagy
lebonyolításban is aktív szerepet vállalnak. Segítsenek azzal, hogy
figyelnek egymásra, szomszédaikra, és jelzik, ha valakinek szüksége
lenne önkormányzati segítségre.

A tél folyamán a Kék-Víz ivóvízminőség javító program második
ütemében kicserélte a Bácsvíz a Petőfi utcán a nyomóvezetéket,
és folyamatban van a régi vas bekötő vezetékek cseréje is. Sajnos,
ez azzal jár, hogy a kapubejárókat feltúrták, az útpadka is sáros,
ragadós lett. A program része, hogy a kapubejárókat meg fogják
szórni valamilyen szilárd tömörítő anyaggal, de ha ezt most
teszik, az autók úgy beletapossák a sárba néhány napon belül,
hogy értelmét veszti a burkolás. A vezeték cseréjét viszont csak
addig tudják végezni, amíg a talajvíz nem emelkedik a
munkaszint fölé, tehát a munkát folytatni kell. Pillanatnyilag
tehetetlen az önkormányzat is, a vállalkozó is.
Ugyancsak megértésüket kérjük a vízelvezető rendszer felújítási
munkálatai miatt. Amint már korábban írtam, a gázszolgáltató
késedelme miatt 2 hónapig nem tudott a vállalkozó dolgozni,
aztán hideg lett. De már folytatják a munkát. A befejezési határidő
április vége. A kapubejárók előtti átereszeket két oldalról beton
támfalakkal fogják ellátni. Amint megszűnnek a fagyok, akkor
tudják a betonozást végezni. Kérem, legyenek türelmesek,
jelenleg minden jó szándék ellenére sem tudunk többet tenni.

Téli rezsicsökkentés megoldása (12.000-Ft-os
támogatás)
A háztartásonként 12.000,- Ft téli rezsicsökkentési támogatást a
Kormány döntése szerint az alábbi módon lehet felhasználni:
A támogatás csak természetbeni támogatás, pénzben nem
kifizethető. A Kormány az igénylő lakosok által járó teljes
összeget átutalja az önkormányzat számlájára. Az önkormányzat
szerződést köt valamelyik gazdálkodó szervezettel (tüzéppel),
ahonnan a támogatásban részesülő lakosok elhozhatják a 12.000,Ft értékű tüzelőanyagot. Tehát a szállítási költség teljes
mértékben a támogatott háztartást, vagyis Önöket terheli.
Gátér Község Önkormányzata csak egy módon tudja a lakosság
válláról a szállítási költséget levenni. Amennyiben mind a 79
gátéri igénylő megváltoztatja az októberben beadott igényét
fabrikettre, a tüzép vállalja, hogy a teljes mennyiséget ingyen
leszállítja az önkormányzat telephelyére és a lakosságnak csak
innen kell megoldania a hazaszállítást. A fabrikett kiszárított,
összetömörített keményfa, minden olyan fűtési eszközben
használható, amelyben fával fűtenek, sőt a hatásfoka magasabb,
kevesebb hamu keletkezik.
A 12.000,- Ft-os támogatásból 150 kg fabrikett adható 12 kg-os
zsákokba csomagolva. Amennyiben az érintett lakosok közül nem
mindenki juttatja vissza a módosított igénylőlapot az
önkormányzathoz határidőre, az eredetileg kért tűzifát és szenet
valamelyik kiskunfélegyházi tüzépről kell elhoznia mindenkinek
a saját lehetősége szerint, a saját költségére (amelyik tüzéppel
majd az önkormányzat szerződést köt).
A felajánlott lehetőség csak abban az esetben érvényes, ha
mind a 79 érintett igénylő határidőben visszajuttatja a
módosított igénylőlapot az önkormányzathoz. Az igénylőlap a
Faluházban és a Községházán megtalálható.
Határidő: 2019. február 11.

Az üggyel kapcsolatban február 4-én, hétfőn 16
órától tájékoztatót tartok a Faluházban.
Gátér, 2019. január 30.
Jánosiné Gyermán Erzsébet
polgármester

Gondolat
„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.”
Széchenyi István

Kedves Testvérek!

Vacsora utáni belépés: 12 éves korig díjtalan, 12 éves kor felett
1000 Ft/fő (21.30 -tól)

Újabb esztendőbe léptünk Isten kegyelméből, és szeretnénk is
megmaradni sok jót téve ebben az esztendőben. Tervezni kell, majd
cselekedni, hogy megvalósuljon valami szép, valami jó. Mindannyian
feladatokat kapunk a munkahelyünkön, a családtól, az élettől.
Feladatokat kap az egyházközség is, hogy határozottan tudjunk előre
haladni a Jó Isten akaratában.
Ebben az évben ünnepeljük falunk 95., templomunk 90.
születésnapját. Nagy ok ez az ünneplésre. Örülünk, hogy itt élhetünk,
örülünk a településünk jó légkörének, örülünk a folyamatos
fejlődésnek. Egy dolgot fontos ezzel kapcsolatban kihangsúlyoznunk:
csak velünk és miattunk lehet ünnepelni. Egy üres falu, melyben
senki sem lakik, lehangoló, ott azonban, ahol élnek 900-an is,
örömökkel ajándékozhat meg bennünket. Az ünnep velünk és
általunk lesz szebb! Ezért buzdítok minden kedves gátéri lakost, hogy
együtt, közösen üljük meg ezt a jubileumi, ünnepi évet!
Az egyházközség életéből sok mindenért hálát adhatunk az elmúlt két
hónap történéseiben: az adventi együtt készülés karácsonyra, aztán
maga a szeretet ünnepe, a hálaadás és az új év nyitánya is szép
élményekkel gazdagított engem, és gondolom velem együtt sok más
hívő testvéremet is.
A templom környékének rendbetétele továbbra is folyik, hogy szép,
méltó közege legyen Isten házának.

A zenéről Dakó Tamás gondoskodik.
A rendezvény ideje alatt büfé üzemel!
Sok szeretettel vár mindenkit a Szervezőség!

Dajka nénit keresünk!
A Gátéri Liget Óvoda és Szociális Szolgáltató dajka nénit keres
napi 4 órában!
Dajka végzettség nem szükséges!
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
A munkakör 2019. február 25-től betölthető!
Érdeklődni az óvodában Gulyásné Vida Gyöngyinél lehet
személyesen, vagy telefonon a +36 76 426-251 telefonszámon.

Ebben az évben szeretnénk a templomot belülről kifestetni, a
villamos rendszert korszerűsíteni, szeretnénk a templomkertet
csinosítani, és a plébánia épülettel is apró lépésekben egy kicsit a
megújulás felé haladni.
Már most lehet jelentkezni zarándoklatra, melynek célja Márianosztra
kegyhely és Vác. Azért éppen ez a célom, mert 1993-ig a Váci
egyházmegye és püspök területéhez tartoztunk.
Szeretnénk családi napot szervezni, erre várom és hívom a
családokat!
Szeretnénk a templomról egy kis füzetet összeállítani, hogy legyünk
mi is büszkék közös értékünkre és majd az utódaink is!
Püspöki szentmisével szeretném a búcsút és a szeptember 29-i
szentelési évfordulót is megünnepelni.
Köszönöm a kedves testvéreknek, hogy elolvasták soraimat! Áldott
tavaszvárást kívánok!
Szécsényi Attila atya

Óvodánk életéből
A szülői munkaközösség ismét megszervezi jótékonysági bálját az
óvodás korú gyerekek javára. A vacsorajegyek már csak korlátozott
számban kaphatóak a plakáton feltüntetett személyeknél. A
tombolatárgyakhoz, a bállal kapcsolatban adományokat szívesen
elfogadunk! Támogató jegyek is vásárolhatóak! Aki nem igényli a
vacsorát, a bálhoz 21:30 -tól kapcsolódhat.
Farsangi bál az ovisokért!
Szeretettel várunk Mindenkit 2019. február 16-án. Vacsora 20
órakor a gátéri Faluházban.
Vacsora: Sültes tál.
A jegyek megvásárolhatók Dakóné Anitánál (0670/6335350), Sallai
Erzsébetnél (0630/2468312), Gémes Anikónál (a boltban) és
Katonáné Rozmán Dóránál az óvodában.
Jelentkezési határidő: 2019 02. 07.– ig.
Vacsorajegy ára: 3000 Ft/ fő
Gyermek vacsorajegy 1500 Ft/fő
Támogatójegy: 500 Ft/ fő
Tombola: 200 Ft/darab

Gulyásné Vida Gyöngyi
intézményvezető

Gazdálkodók figyelmébe!
Február 4.-től központi átszervezés miatt a Falugazdász Irodák
ügyfélfogadási rendje a következőképpen alakul:
-

Pálmonostora: hétfő

7:30-tól 14:00-ig

-

Petőfiszállás:

12:00-től 16:30-ig

kedd
szerda

7:30-tól 16:30-ig

csütörtök 7:30-tól 10:30-i
-

Gátér:

péntek

7:30-tól 11:30-ig

Az őstermelői igazolványok egész évre történő érvényesítésének
határideje: március 20.
A nitrát jelentés beadásának határideje: március 31.

Meghívó
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Gazdafórumot szervez,
melynek időpontja: 2019. február 20.
Helyszín: kiskunfélegyházi Városháza díszterme.
A fórum témái:
- az őstermelői
változások
-

adózással

kapcsolatos

jogszabályi

a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló
törvény aktualitásai

Kérem, részvételi szándékukat regisztráció miatt jelezzék felém.
A Gazdafórumra vigyék magukkal őstermelői igazolványukat
vagy kamarai tagsági kártyájukat!
Kucsora Tamás
falugazdász
+36704361395

Tisztelt Lakosság!
2010. december 1-jén jelent meg először a Gátéri Falulap, mely azért
született meg, hogy tájékoztassa Önöket a falu életének eseményeiről,
programjairól. A benne olvasható rovatok a faluközösséget érintő
témákról informálnak: az önkormányzat, az óvoda, az iskola, a civil
szervezetek tevékenységéről és a kulturális életről. Nem egyoldalú
tájékoztatást kívánunk nyújtani, várjuk észrevételeiket, javaslataikat,
építő kritikáikat, melyeket a Faluház előterében elhelyezett
Ötletdobozba névtelenül bedobhatják.
A Falulap elektronikusan is olvasható a www.gater.hu honlapon.
Bízva abban, hogy lapunk valamennyi olvasónknak tartogat valami
érdekeset, hasznosat, jó olvasást, kellemes perceket kívánok!
2018-ban az előző évekhez hasonlóan, sokszínű programmal várta
látogatóit a Faluház. Voltak zenés-táncos rendezvények (ovis bál,
lovasbál, iskola SZMK bál, szüreti bál) teltházas előadást tartott a
Bugaci Tanyaszínház, 11. alkalommal került megrendezésre a a
Gyermek Néptáncgála, állami ünnepeinken (március 15. augusztus
20. október 23.) megemlékezéseket, koszorúzásokat tartottunk,
Idősek Napján köszöntöttük községünk 65.év feletti lakosait, az
Önkormányzattal karöltve nagy sikerű Családi Lovas Délutánt és
szüreti felvonulást szerveztünk, Szécsényi Attila atya Filmklub
keretében filmvetítést tartott, rendszeresen tartotta összejövetelét és
rendezvényeit a Nyugdíjasklub (legnagyobb rendezvény a december
15-én tartott gátéri-bokrosi Nyugdíjasklubok baráti találkozója volt),
próbáit a Népdalkör, a citerazenekar és a gyermek néptánccoport.
A Faluház adott helyet az áprilisban kezdődő EFOP-os szakköröknek:
angol kezdő,-szabás-varrás,- énekkar,- informatika,- gazdasági
kompetencia fejlesztő,-probléma megoldó gondolkodás fejlesztése,felnőtt néptánc szakköröknek, a mozgáskultúra fejlesztése szakkör
foglalkozásai az iskola tornatermében zajlanak. Augusztus végén a
Gátéri Ízőrzők felvétele szintén a Faluházban történt.
A könyvtárba több alkalommal látogattak el az ovisok és az általános
iskolások,
bekapcsolódtunk
az
országos
könyvtári
rendezvénysorozatokba ( Internet Fiesta, Országos Könyvtári
Napok), a KönyvtárMozi keretében több alkalommal vetítettünk
filmet. A kártyaklub (mely már lassan három éve töretlenül működik)
havi egy alkalommal szintén a könyvtárban tartja összejövetelét.
Az első adventi hétvégén köszöntöttük községünk legfiatalabb és
legidősebb polgárait, és a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan
hirdettük meg a házi sütemények versenyét. 8 fő 13 féle süteménnyel
nevezett három kategóriában: bejgli, díszített mézeskalács és sütés
nélküli édesség. A zsűri által 2018 „Gátér Ínyes Mestere” bejgli
kategóriában Szatmári Józsefné Zsuzsi néni, díszített mézeskalács
kategóriában Mészáros Imréné és a sütés nélküli édesség
kategóriában Kulik Istvánné. Különdíjban részesült Szivák Lajosné
havas tobozok sütije. Az első helyezettek a Gátér Községért
Egyesület által felajánlott süteményes könyveket kapták ajándékba.
Sütöttek még: Józsa Nikoletta Zsanett, Kis-Lőrincz Edina, Kiss
Istvánné és Kiri Józsefné. A recepteket továbbra is gyűjtjük, hogy a
2017-ben megjelent Gátéri Ínyes Gyűjtemény receptfüzetünket
bővíteni tudjuk. A házi sütemények versenye 2017-ben bekerült a
helyi értékek közé.
Heti gyakorisággal tartja fogadóóráit a Család-és Gyermekjóléti
Szolgálat, a Járási ügysegéd, a falugazdász és minden hónap első
szerdáján a körzeti megbízott.
Több alkalommal adtunk helyet különféle fórumoknak (lakossági
fórumok, munkaügyi tájékoztatók), véradás egy alkalommal volt.
Az elmúlt évet egy jóhangulatú szilveszteri sétával zártuk. A központi
parkban gyülekeztünk, ahol indulás előtt Jánosiné Gyermán Erzsébet
polgármester koszorút helyezett el Petőfi Sándor, március 15-én
felavatott mellszobránál.
Ezúton köszönöm Mindenkinek, aki az elmúlt évben bármi
módon segítette munkámat!
Ebben az évben évfordulókat ünnepelünk, melyekről már az
előzőekben olvashattak. A Könyvtárunk felújításának augusztus 20án lesz a 10. évfordulója, mely alkalomból rendhagyó könyvtári
programmal készülünk.

A Nyugdíjasklub szeretettel várja mindazon lakosokat, akik
kedvet éreznek bekapcsolódni a klub életébe.
Valamint a Népdalkörbe is várjuk mindazokat (férfiakat, nőket
egyaránt), akik szeretnek énekelni, kitartanak, hogy a próbákon
rendszeresen részt vegyenek és fellépjenek velünk.
Tudják! Az ének szebbé teszi az életet, az éneklők másokét is.”
Kodály Zoltán
A Könyvtárban továbbra is van lehetőség a szebbnél-szebb
könyvek és újságok (Petőfi Népe, Nők Lapja, Autó Magazin,
Családi Lap, Dörmögő Dömötör, Kistermelők Lapja, Lovas Élet,
Otthon Magazin, Praktika, Természetgyógyász Magazin, Vidék
Íze és Állatvilág) kölcsönzésére, helyben olvasására,
könyvtárközi kölcsönzésre (igény szerint olyan könyvek
beszerzésére, melyek az állományunkban jelenleg nincsenek),
nyomtatásra-fénymásolásra, szkennelésre, laminálásra, e-mailek
küldésére, önéletrajz és motivációs levél írására.
Szintén a Könyvtárban működik a DJP pont (Digitális Jólét
Pont). A rendelkezésre álló eszközök (laptopok, tabletek,
okostelefonok) lehetőséget biztosítanak a digitális kompetenciák
elsajátítására: internet- és számítógép, illetve különböző irodai
eszközök (szkenner, fénymásoló, nyomtató) használata,
különböző elektronikus szolgáltatások és tartalmak használata,
internetes álláskeresés segítése, DJP Mentorok helyszínen történő
segítségnyújtása a digitális írástudás és az e-közszolgáltatások
használatának bemutatása által, pl. ügyfélkapu regisztráció
elindítása, stb.
A digitalizáció mára az életünk minden területét átalakító és
meghatározó tényezővé vált. A digitális eszközök használata
az élet minden területén segítséget nyújthat, így a személyes
kapcsolataink javításában, a gyors információhoz jutásban, a
társasági életben, a munkavégzésben, a biztonságérzet
növelésében vagy akár az egészségmegőrzésben is.

Felhívás!
2019. február 18-tól heti 2x2 órában számítógép használat
tanfolyam indul kezdőknek, haladóknak, gazdálkodóknak,
időseknek. Jelentkezés és bővebb információ a Könyvtárban.
Saját eszköz használata lehetséges.
Tisztelt Lakosság!
Ez évben is megtartjuk hagyományos rendezvényeinket. A
közösségi életet érintő programokról, rendezvényekről,
közérdekű információkról és tájékoztató előadásokról továbbra is
plakátokon, szórólapokon, facebookon, honlapon és a Falulapban
értesítjük Önöket.
Mindenkinek kívánok eredményes, boldog esztendőt és jó
egészséget! Legyenek aktív résztvevői kicsiny falunk életének és
látogassák programjainkat, rendezvényeinket!
Rádi Józsefné

“Kultúrát nem lehet örökölni.
Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha
minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi
magának.”
(Kodály Zoltán)

