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Elindulás 
 
Tisztelt Gátéri Lakosok! 
 
Szándékunk szerint elindítjuk az információs lapot. Az első 
megjelent példánynak a 0. évfolyam, 0. számot adtuk, amivel a 
próba jellegét kívántuk kiemelni. És mert csak kedvező visszajelzés 
érkezett,     hivatalosan is elindítjuk a Gátéri Falulapot. Ide bárki, 
bármikor írhat, megjelentetheti a gondolatait, amennyiben névvel 
ellátott formában teszi. 
 
                                                                     Jánosi Benő 
 
 
A gátéri Nyugdíjasklubról 
 
A Nyugdíjasklub 1997. július 9-én alakult azzal a céllal, hogy a 
községünkben élő idősebb embereket kicsit kimozdítsuk az 
otthonukból. Legyen egy hely, egy társaság, ahol a sokszor 
magányos emberek (de nemcsak ők) barátokra találjanak. Feledtesse 
az évek súlyát, minél több örömben, szépségben legyen részük 
tagjainknak. 
Havonta találkozunk a Faluházban, s megbeszéljük a nagyobb 
„léptékű” rendezvényekre, eseményekre a felkészülést. Megvitatjuk 
a közérdekű információkat és a magánélet örömeiben és bánataiban 
is osztozunk. Évente két alkalommal névnapokat tartunk, 
köszöntjük az ünnepelteket. A megalakulást követő években 
gyakran kirándultunk. Jártunk az Országházban, Ópusztaszeren a 
történelmi emlékparkban, a gödöllői kastélymúzeumban, a szarvasi 
arborétumban, az Állatkertben, a Fővárosi Nagycirkuszban, a keceli 
virágkiállításon, a Ferihegy 1-2 repülőtéren, Egerben, Gyulán, a 
Kékestetőn, Bugacon, a Dunakanyarban és több régiós 
Nyugdíjasklub találkozón. A szórólapos kirándulások és az 
emelkedő buszköltségek miatt sajnos a kirándulások fokozatosan 
elmaradtak. A környező települések meghívásainak azonban 
továbbra is eleget teszünk és 1998. óta baráti kapcsolatot tartunk a 
Csongrád-Bokrosi Nyugdíjasklubbal. Minden évben két alkalommal 
meglátogatjuk egymást. Klubunk nagy hangsúlyt fektet a klubok és 
tagjainak egymás közti jó kapcsolatának ápolására. Rendszeresen 
részt veszünk a községi rendezvényeken nézőként, a Népdalkör 
fellépőként és kétkezi munkánkkal segítve is. 
A Nyugdíjasklub vezetőjeként hiszem, hogy szükség van erre a kis 
közösségre, s ezt bizonyítja az eltelt tizenhárom év. 
Rendezvényeink felejthetetlen emlékeket nyújtanak, mint például az 
elmúlt évben tartott „lángos-parti”, a bokrosi találkozók, vagy a jó 
hangulatban telt évzáró ünnepségünk. Ilyenkor előkerülnek a szép 
magyar nóták is. 
Köszönjük Gátér Község Önkormányzatának, hogy kezdettől fogva 
helyet biztosít nekünk a Faluházban, valamint erejéhez képest 
anyagilag is támogatott bennünket. Köszönjük az ovisoknak, az 
általános iskolánk tanulóinak és a Kismakkos Néptáncegyüttesnek, 
hogy fellépéseikkel örömet szereztek nekünk és ünnepségeinket 
színvonalassá tették. 
Reméljük, sokáig tudunk erőben, egészségben együtt lenni. 
S végül a következő idézettel várunk szeretettel a tagjaink sorában 
olyan nyugdíjasokat, akik szívesen részt vennének a klub életében. 
 
                   „Száguldva vágtat, rohan az idő, 
                   Sorra váltják egymást föl a hetek, 
                Minden nyár gyorsabb, mint az előző, 
             Az időnek nem mondhatsz „állj meg”-et….” (Zsoldos Imre) 
 
                                        Rádi Józsefné klubvezető 

 
Az iskoláról 
 

Első félév tapasztalatai a gátéri Széchenyi István Általános 
Iskolában 

 
 
Iskolánkban a december és a január is mozgalmasan telt el. 
Kiskunfélegyházán a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban 
rendezett városi mesemondó verseny döntőjébe jutott Szabó 
Máté 2. osztályos tanuló. Máté a városi döntőt, holtversenyben 
egy társával, megnyerte. Felkészítője Fodorné Bori Aranka volt. 
A Mikulás rendhagyó módon érkezett közénk. Rendszeres 
vendég intézményünkben Dóbiás Péter és zenésztársai. 
Diákjaink éppen az ő előadásukon vettek részt, Mikulás-
hívogató dalt tanultak, mikor betoppant a Mikulás. Daltanulás 
közben a várva-várt „öreg úr” elmesélte életét, ismert 
legendáját. Délután a gyerekek kézműves foglalkozáson 
ügyeskedtek, este pedig diszkó volt. A büféről és az 
ajándékokról a Szülői Munkaközösség gondoskodott. 
Köszönjük! 
A téli szünet előtti utolsó héten nagy izgalommal készültünk a 
szokásos karácsonyi ünnepségünkre. Az alsó tagozatosok egy 
kedves kis jelenettel készültek az ünnepre, míg a felsősök 
énekkel. A karácsonyfa alá az idén is jutott ajándék, Gátér 
község önkormányzata gondoskodott minden diáknak egy nagy 
csomag gyümölcsről. Ez úton is köszönjük. 
Az elmúlt héten lezártuk az első félévet. Elmondhatjuk, a 
tanulmányi munka eredményes volt, sok szép bizonyítványt 
visznek haza a gyerekek. 
Megkezdődött a farsangi idő, melyre mi is készülünk. Az iskolai 
rendezvényre február 18-án kerül sor, amire szeretettel várunk 
minden érdeklődőt. A jó hangulatról Tercsi Bohóc fog 
gondoskodni. 
 
Tisztelt Szülők! Tisztelt Adózó Állampolgárok! 
 
Önöknek lehetőségük van arra, hogy személyi jövedelemadójuk 
1%-át ismét felajánlják a gátéri Széchenyi István Általános 
Iskolában működő  
 
GÁTÉRI GYEREKEKÉRT OKTATÁSI-NEVELÉSI 
ALAPÍTVÁNY javára. 
Alapítvány adószáma: 18348505-1-03 
 
 
     
 Köszönettel: a gátéri iskola tanárai és tanulói 
 
                                        Feketéné Borbély Zsuzsanna 
                                                igazgató- helyettes 
 
 
 
 
 
 

Jó egészséget, sikerekben gazdag, boldog új 
évet kívánunk minden család számára! 
 



    
 

A polgármester oldala   
 
Kedves Gátéri Lakosok! 
 
 
Egy új év kezdetén az ember általában számot vet a múlttal, és 
elgondolkodik a jövőn. Számomra a 2010-es év utolsó negyede 
a védekezés és a várakozás időszaka volt. Védekeztünk a belvíz 
ellen, és vártuk a kormány új törvényeit, rendeleteit, hogy annak 
ismeretében tervezhessük a jövőt.  
A belvízzel való mindennapos harc mellett azért volt idő némi 
kis „kikapcsolódásra” is. A Nyugdíjas klub tagjai adventi 
találkozón voltak Bokroson, néhányan a keceli virágkiállítás 
szépségeiben gyönyörködhettek. A Batyus bálon is igazán jó 
volt a hangulat. Sajnálhatják, akik nem tudtak vagy nem akartak 
eljönni. Igaz, hogy vasárnap volt, igaz, hogy sötét volt, igaz, 
hogy kifogást mindenre lehet találni. De megoldást is! 
A karácsonyi készülődés üde színfoltja volt az általános 
iskolások színvonalas, sokszínű műsora, amely után 
meggyújtottuk a község karácsonyfáját. Köszönetet mondunk a 
szép fenyőfáért Pallagi Ferencnek és családjának. A Kismakkos 
karácsony nekem mindig különösen megérinti a szívemet. 
Remélem, valamennyien megérezték a karácsonyi szeretet 
melegét, akik ott voltak az ünnepségen. 
Sajnos, rosszból is jutott az ünnepekre: szenteste kidőlt egy 
lakóház fala, január első hétvégéjén megrogyott egy másik ház. 
Homokzsákokat pakoltunk, árkokat mélyítettünk, költöztettünk, 
szivattyúztunk, és sajnos, fogunk is. Attól félek, az előttünk álló 
hónapok is tartogatnak még hasonló tennivalókat. 
Köszönetet mondok mindazon lakosoknak, akik a bajban 
segítettek, első kérő szóra jöttek és tették, amit kell. Köszönetet 
mondok a Bajcsy utca elvezető árkának felújításában nyújtott 
sok önkéntes segítségért: a földhordásért, csövek szállításáért 
Kovács Józsefnek, a kétkezi munkáért minden ott tevékenykedő 
férfinek. Köszönöm a háziasszonyoknak a kihozott friss kávét, 
üdítőt és minden emberi hozzáállást.  
Köszönetet mondok Pántlika Attilának és munkatársainak a 
polgármesteri hivatal maradék két szobájának festéséért, Nagy 
Attilának és feleségének, akik mostantól széthordják a Gátéri 
Falulapot. Tóth Csaba önként segített a hóeltolásban, neki is 
köszönet érte.  
Ugyancsak köszönetet mondok a gátéri vállalkozóknak, 
polgárőröknek, pedagógusoknak, magánszemélyeknek a 
szilveszteri futás támogatásáért. Külön köszönetet mondok 
Görög Zsoltnénak, aki a szervezésben oroszlánrészt vállalt. Az 
ő lelkes, kitartó utánajárása nélkül tényleg nem lett volna 
szilveszteri futás Gátéron. A tárgyi felajánlásokon túl 
összegyűlt még 46 500.-Ft pénzadomány. Ebből 10 182.-Ft-ot a 
díjazások megvásárlására fordítottunk, a maradék 36 318.-Ft-ot 
pedig a Kölyökklub későbbi foglalkozásainak anyagköltségére, 
illetve az óvoda és az iskola farsangi rendezvényeinek 
támogatására fordítjuk. Nagy öröm volt számunkra, hogy ilyen 
sokan részt vettek a szilveszteri futáson. Jó lenne, ha ebből 
hagyományt tudnánk teremteni. 
Ebben az évben is sikerült karácsonyi csomagokkal 
meglepnünk községünk lakóit. A képviselőtestület közös, 
egybehangzó véleménye alapján csomagot kapott minden 75 év 
feletti gátéri lakos, és egyéni megítélés alapján azok, akiknek 
életkörülményeit ismerve ezt szükségesnek láttuk. Az 
önkormányzat költségvetéséből összesen 180 000.-Ft-ot 
költhettünk a csomagokra. Nem nagy összeg. Úgy gondolom, 
sokkal nagyobb ajándék volt a személyes látogatás, odafigyelés, 
mint a csomag tényleges értéke. 
 
Karácsony előtt meghívtam a helyi vállalkozókat egy kötetlen 
beszélgetésre. Szerettem volna, ha az adóváltozásokon túl 
valóban kötetlenül beszélgetünk a vállalkozók gondjairól, az 
önkormányzattal való kapcsolat erősítéséről, együttműködésről, 
jövőbeli tervekről. 
 
 
 

 
 
 

A meghívott 27 vállalkozóból összesen 3 fő jött el. Pedig még 
frissen sült pogácsát is készíttettem, hogy minél családiasabb legyen 
a hangulat. Tudják: kifogás mindenre van. De megoldás is. 
Örömmel tudatom, hogy hosszú évek után végre sikerült a háziorvosi 
ellátást heti három alkalomra bővítenünk. Dr. Gazsó Anikó 
háziorvos január 1-től hétfő – szerda – pénteki napokon, 11-12 óráig 
rendel. A gyógyszertári ellátás megoldásán még dolgozunk, őszintén 
remélem, hogy arra is találunk majd valamilyen megoldást.  
Biztosan észrevették azt is, hogy az ötletládák száma 
megszaporodott: minden boltban van lehetőség az ötletek, 
javaslatok, építő jellegű kritikák elhelyezésére. Kérem, segítsék a 
munkánkat azzal, hogy akár ilyen módon is eljuttatják hozzánk 
gondolataikat. Vagy keressék bizalommal a képviselőket a 
fogadóórákon. Igyekszünk mindenki gondján baján segíteni, ha 
tudunk róla.  
És végül: Kedves Rosszindulatú Pletykálkodók! A hír igaz. Tényleg 
közmunkás ásta ki édesanyám udvarában a vízelvezető árkot. DE! 
MUNKAIDŐ UTÁN DOLGOZOTT! Úgy gondolom, nem ez volt 
az első eset, hogy alkalmazottak munkaidő után vagy hétvégén plusz 
munkát vállaltak, és nem is az utolsó. Olyan világot élünk, amikor 
rászorulunk egymás segítségére. Valaki az elfoglaltsága, más az 
életkora vagy egészségi állapota miatt. Segítsünk egymáson! Így 
mindenki jól jár: a munka el lesz végezve, a munkás pedig pénzt 
keres. Van, aki nem ért ezzel egyet? Kívánom, hogy soha ne 
szoruljon rá más ember segítségére. 

 
 
 
   Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 
 
 
 
 
 

Az ebtartásról 
 

Gátér Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 24/ 2007. 
(XII. 20.) rendelete értelmében: „Az eb tulajdonosa köteles 
gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét szabadon ne hagyhassa 
el. Az ebet közterületen biztonságos, vezetésre alkalmas pórázon, 
szájkosárral ellátva kell vezetni.”  
Aki e rendeletet megszegi, szabálysértést követ el, és 30 000.-Ft-ig 
terjedő pénzbírsággal sújtható.  
     Toldi Zsolt jegyző 
 
_______________________________________________________ 

 
 
 

Gondolat 
 
 
 „ Ha elölről kezdhetném a gyereknevelést, fenyegetés helyett 
festegetésre használnám a kezem. Példálózás helyett példát 
mutatnék. Nem siettetném a gyereket, hanem hozzá sietnék. Nem a 
nagyokost játszanám, hanem okosan játszanék. Komolykodás helyett 
komolyan venném a vidámságot. Kirándulnék, sárkányt eregetnék, 
réten kószálnék, bámulnám a csillagokat. A civakodás helyett a 
babusgatásra összpontosítanék. Nem erőszakoskodnék a gyerekkel, 
hanem a lelkét erősíteném. Előbb az önbizalmát építeném, azután a 
házamat. Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéről és többet a 
szeretet hatalmáról. 
Ha elölről kezdhetném!” 

     
 (Diane Loomans) 

  
 



 
Közérdekű oldal   

 
 
F E L H Í V Á S 
 
 
Gyakori eset, hogy esténként többen közlekednek gyalogosan a 
Petőfi és a Dózsa utcán az úttesten. Mivel a világítás nem 
megfelelő, az autóból későn vehetők észre, ezáltal nagy 
balesetveszélynek vannak kitéve! Kérek mindenkit a saját 
érdekében, ha az úttesten gyalogol este, viseljen láthatósági 
mellényt! Amíg nincs baj könnyen vagyunk, ha baleset történik, 
akkor viszont már nagy a baj! 
 
Kérem azokat a lakosokat, akik este szabadon engedik a kutyájukat, 
hogy ne tegyék! Egyrészt mert tilos szabadon engedni, másrészt a 
kutyák egymást jobban ugatják, mint az embert. Este és éjszaka 
gyakori ugatásra késztetik a kerítésben lévő kutyákat, ezáltal 
nagyon zavarják a nyugalmat! 
Legyünk egymásra tekintettel! Még egy dolog: ha a kutya megharap 
valakit vagy balesetet okoz, az már következményekkel is jár. 
 
 
                           Tisztelettel: Kocsis József 

 
 

________________________________________________________ 
 
 
 

Tisztelt Lakosság! 
 
 
A Könyvtár, Információs és Közösségi Hely az alábbi 
szolgáltatásokkal várja 2011-ben is a látogatóit:  
 
- könyvek, hangos könyvek, DVD filmek, újságok kölcsönzése 
(Kölcsönözhető és helyben is olvasható újságok: Petőfi Népe, Autó-
Motor, Kistermelők Lapja, Otthon, Amelie (volt Fürge Ujjak), 
Családi Lap, Príma Konyha, Praktika, Wellness, Természetbúvár, 
Micimackó, Dörmögő Dömötör. 
- könyvtári programok gyermekeknek, felnőtteknek, családoknak, 
babáknak, mamáknak, 
- társasjátékozás, játszósarok kicsiknek, 
- internethasználat, fénymásolás, közérdekű információk. 
Szeretettel várunk mindenkit a Faluházban tartandó 
rendezvényeinkre is, amelyekről időben szórólapon tájékoztatást 
adunk, valamint a www.gatermuvhaz.gportal.hu honlapon friss 
információkat olvashatnak.  
 
Fogadóórák:  
  Minden szerdán 8-12 óráig a falugazdász, Kucsora Tamás (06-30 
/3942563)  
 
14-18 óráig (páros hét) a gyermekjóléti szolgálattól Vereb István  
8-11.30 óráig (páratlan hét) ( 06-70 / 3792223) 
 
Minden pénteken 15.15-18 óráig a családsegítő szolgálattól Kiss 
Katalin (06 20/ 5721458) 
 
 
       
                              Rádi Józsefné Faluház vezető  
 
 
 

 
 

   
 
GÁTÉRI ÖSSZMŰVÉSZETI TÁBOR 
 
Augusztus 8-12 között várjuk a felső tagozatosokat és a 
középiskolásokat, akik hat különböző művészeti ágat 
ismerhetnek meg, választható programként pedig egy hetediket 
is kipróbálhatnak. 
Foglalkozások: Ének, Zene, Moderntánc, Néptánc, 
Kézművesség, Irodalom 
Szabadidőben pedig az oktatók közösen színházi kurzust 
tartanak. 
Szállás: a gátéri iskolában, otthonról hozott sátorban 
Napi háromszori étkezést biztosítunk. 
Tábordíj: 8000 Ft/fő. 
Jelentkezési határidő: június 15. 
További információk: www.gatertabor.gportal.hu 
Háttérintézmény: Gátéri Kismakkos Néptánc Egyesület 
 
                               Jánosi Eszter szervező 
 
______________________________________ 
 
 
Szociális ügyek 
 
 
Gátér Község Önkormányzata az államilag lehetővé tett 
szociális juttatások közül az alábbiak folyósításáról dönt saját 
hatáskörben: 
  - átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
temetési segély. 
A bérpótló juttatás, rendszeres szociális segély, időskorúak 
járadéka, ápolási díj, normatív lakásfenntartási támogatás, 
közgyógyellátás összegét és jogosultságát nem az önkormányzat 
határozza meg, hanem az állam, ezért ezekről nem írok. 
Átmeneti segély megállapítására a képviselőtestület szociális 
bizottsága jogosult. Havonta egy alkalommal döntenek a 
beérkezett kérelmekről. Az átlagosan odaítélt összeg 5 000.-Ft. 
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megítélése a 
polgármester hatáskörébe tartozik. A helyi rendelet által 
meghatározott, odaítélhető összeg alkalmanként 3000-5000.-Ft 
lehet minden eltartott gyermek után. Ezek a jogszabályok nem 
változtak, az elmúlt évben is eszerint hoztunk döntéseket.  
A támogatások megítélésében figyelembe vesszük a család 
ismerhető anyagi helyzetét, körülményeit, a segélyért benyújtott 
igény gyakoriságát. Az elmúlt évben többször is előfordult, 
hogy az önkormányzat a támogatást nem pénzben, hanem 
természetben fizette meg (tűzifát vásároltunk a megítélt összeg 
erejéig). A jövőben is arra fogunk törekedni, hogy a segélyeket 
természetben bocsássuk a családok rendelkezésére. 
A temetési segélyt is a polgármester ítélheti meg. Ennek összege 
egyelőre nem változik. 
Az igényelhető juttatásokhoz szükséges nyomtatványok és 
kitöltési útmutatók megtalálhatók községünk honlapján, de az 
önkormányzat dolgozói is készséggel adnak felvilágosítást.  
Helyi rendeletben meghatározott módon támogatja még az 
önkormányzat az első lakáshoz jutókat, és a községbe érkező új 
letelepülőket. 
Az egy naptári évben odaítélhető támogatások, segélyek  
összegét a község éves költségvetésében rögzítjük, attól eltérni, 
más összeget segélyezésre fordítani nem lehet. 
 
  
     
                              Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 
______________________________________ 
 



Önök írták  
 
Akkor most mit is akarunk? 
 
Legyen orvos, legyen bankautomata, legyenek összejövetelek, 
kirándulások, ahol jól érezheti magát a falu apraja-nagyja, 
kikapcsolódhat, kiléphet a szürke hétköznapok világából, ahol 
elfelejtheti gondját-baját. Mindannyian erre vágytunk, erre 
vágyunk, és ezt várjuk az új időszaktól. De mit is teszünk ezért? 
Mert ugye azért valljuk be, ez csak úgy magától nem hullik az 
ölünkbe. Ha megkérdezik az emberektől, hogy milyen lehetőségek 
vannak ebben a faluban, mit lehet itt csinálni, sajnos sokan azt 
mondják, hogy semmi és semmit. Pedig vegyük csak sorra! Már a 
tél folyamán volt lehetőség Kecelre menni, a virágkiállításra. 
Felejthetetlen élményben volt részük azoknak, akik részt vettek 
ezen. A virágkiállításon kívül még számos más programot is 
tartalmazott ez a nap, a mikulási forgatag is páratlan hangulatot 
kölcsönzött. De alig több mint 25 embernek!  
Ezt követte decemberben a „Batyus bál”. Sajátos bál volt, mindenki 
hozta magával az enni-innivalót, a zene pedig ingyenes volt, de itt 
is kevesen voltunk. Akkor most mit is akarunk? Tegyük fel ezt a 
kérdést magunknak, és válaszoljunk őszintén. Ahhoz, hogy a 
helyzet változzon, nem elég pár ember erőlködése /mert 
erőlködésnek nevezhető a közösség támasza nélkül/, mindenki 
akarása kell hozzá. Az aktív, tenni akaró emberek állandóan kritika 
tárgyává válnak, és elfelejtik a kritizálók, hogy csak az hibázik, aki 
dolgozik. Aki nem csinál semmit, az hibát sem tud elkövetni. Tudná 
bárki jobban csinálni? Mutassa meg! Változtassunk ezen, váljunk 
igazi közösséggé! Ismerjük el az értünk tevékenykedő emberek 
munkáját azzal, hogy elmegyünk a rendezvényekre. Ezek nemcsak 
a szervezők személyes érdekei, ez  mindannyiunk közös  érdeke  is. 
Változtassunk, de együtt! Minden álom megvalósítható, csak tenni 
kell érte. Bízom benne, hogy ezután így lesz, jobb lesz, hiszen ezt a 
falut nagyon sok jó szándékú, segítőkész ember lakja.  

      
           Iványiné Kulik Erzsébet, megbízott helyi karitas vezető 

 
______________________________________________________ 

 
Kölyökklub 

 
A Kölyökklub november elején alakult. Az ötlet Oláh Mónikáé 
volt, aki a november 3-ai Ifjúsági Fórumon mondta el 
kezdeményezését. Elsősorban édesanyja, Bakainé Fekete Mónika 
segítette, majd miután körbetelefonálták a falut, sok ügyes kezű és 
segítőkész anyuka valamint a helyi pedagógusok is csatlakoztak, 
hogy ez az ötlet meg is valósuljon.  
A foglalkozásokat kéthetente szombat délelőttökre tervezték, 
elsősorban a falu „kölyökcsapatának”. A cél az, hogy a hétvége ne 
csak a televízió és számítógép előtt teljen el, hanem a gyerekek 
személyisége fejlődjön és rejtett tehetségeik, kreativitásuk is 
előbukkanjon. 
Először november 20-án népesült be a Faluház Kölyökklub terme. 
Ekkor Babar Andrea só-liszt gyurmából süniket készített a 
gyerekekkel. Az érdeklődés nagy volt! Az ovisoktól a 8. 
osztályosokig 25 gyermek vett részt a foglalkozáson. 
A 2. Kölyökklub találkozó december 4-én volt, ami természetesen 
kapcsolódott a Mikuláshoz. Ezt az összejövetelt Bakainé Mónika és 
Görögné Andi tartották. Először hóembert vagy Mikulást varrtak 
fehér vagy piros zokniból, majd ellátogatott hozzájuk Télapó és 
Télanyó is! Aki énekelt vagy verset mondott, azt megajándékozták. 
Ezt a délelőttöt is jó hangulatban töltötte el a 18 gyermek.  
Következett december 18. Ezen a zord téli napon is összegyűlt 17 
munkálkodni vágyó gyermek és Körmöcziné Deák Krisztina 
segédletével karácsonyi gipszfigurákat festettek. Karácsonyfa 
díszek, hűtőmágnesek és a szilveszteri futás támogatóinak ajándékai 
készültek itt el. Ezek után a szilveszteri futás következett, hisz ez a       
rendezvény is a Kölyökklub és az Önkormányzat szervezésében jött 
létre. 

 
Az újévben január 8-án volt az első klub-délelőtt. Gulyásné Vida 
Gyöngyi óvó néni origami foglalkozásán vettek részt az ügyes kezű 
gyerekek. 

Aki ott volt, sok élménnyel és egy gyönyörű képpel tért haza, amit 
természetesen ő készített. 
Ezek után január 22-én lesz újra Kölyökklub-délelőtt. Ekkor Farkas 
Márti fog egy játékos foglalkozást tartani, ami az élővilágról és az 
állatvédelemről fog szólni. 
Tervezzük január 29-ére az utószilveszteri kölyökklubos discót és 
további fergeteges programokat! 
Ezek után is várjuk a régi klubtagjainkat és természetesen minden 
érdeklődőt. A környék településeinek kölyökcsapatát is szívesen 
látjuk, és a nagymamánál vendégeskedő unokákat is! 
A programokról az iskolában, az óvodában és a Fornetti boltban 
helyezünk el plakátokat. Ezen azt is feltüntetjük, hogy milyen 
eszközt, hozzávalót kell hozni. 
További kellemes és kreatív szombat délelőttöket kívánunk! 
 
                       Körmöcziné Deák Krisztina tanítónő 

__________________________________________________ 
 
 
BESURRANÁSOS LOPÁS 

 
Mit kell tennie, ha meglopták? 
 

- Ne takarítson, ne pakoljon rendet, egyáltalán ne 
változtassa meg a helyszínt! 

- Azonnal értesítse a rendőrséget! 
- Figyelje meg környezetét, az idegen vagy gyanúsan 

viselkedő alakokat! 
- Kérje szomszédja segítségét! 
- A rendőr kiérkezéséig rendezze gondolatait, hogy 

minél érthetőbben mondhassa el a nyomozás 
szempontjából lényeges tényeket! 
 

Az elkerülés alapszabályai: 
 

- Soha ne hagyja nyitva lakása ajtaját, ablakát, ha nem 
abban a helyiségben tartózkodik! 

- A szúnyogháló nem véd meg a betörőktől! 
- Értékeit ne tartsa könnyen hozzáférhető helyen! 
- Ne engedjen be idegeneket a lakásába, mert a 

bűnözők ilyen alkalmakkor végzik terepszemléjüket! 
- Lakásában soha ne tartson nagyobb összegű 

készpénzt! 
- Garázsát, pincéjét, melléképületeit tartsa zárva! 
- Még rövid időre se hagyja nyitott lakását őrizetlenül! 
- Értéktárgyait lássa el egyedi azonosító jegyekkel! 

 
                  Tisztelettel: Babar István  polgárvédelmi elnök 

 
__________________________________________________ 

   
 
Ultizzunk 
 
A magam részéről nagyon szeretem az ulti játékot, de nincs 
módom élőben játszani. Szeretnék egy klubot létrehozni, ahol 
ezt megtehetjük. Akit érdekel, február 06-án 16 órakor a 
Faluházban várom. Hozz paklit magaddal! 
              
                                                              Jánosi Benő 
_________________________________________________ 
 
 
Humor 
 
- Drágám - hörgi betegágyán a férj. - Ígérd meg nekem, ha 
meghalok, nem adod össze magad más férfival ! 
A fiatalasszony szipogva felel : 
- Megígérem, szívem. De mi legyen, ha meggyógyulsz ? 


