Gátéri Falulap
2011-04-01. I. évfolyam 2. szám
Megjelenik minden páros hónap elsején.

A szerkesztésért és kiadásért felel: Jánosi Benő

Folytatjuk

A gátéri Széchenyi István Általános Iskola

Tisztelt Gátéri Lakosok!

életéből

Több helyről kaptam visszajelzést, hogy jó kezdeményezés a Gátéri
Falulap létrehozása. Örülök, ha sok embernek kivívja a tetszését.
Reményeim szerint egyre többen fognak írásos gondolatokat is
megjelentetni. Az alábbi e-mail címre érkező, névvel ellátott írásokat is
közöljük:
janosi@anet.hu
Várom az írásaikat.
Jánosi Benő

Az óvodáról
Óvodánk eseményei ez elmúlt időszakban változatosak voltak. A január
hónap mind az óvodások, mind a felnőttek számára betegeskedéssel telt.
A nagy betegségek után újult erővel készültünk a farsangra, hogy véget
érjen mindenki számára ez a sok beteges nap.
Farsangi műsorunkhoz a Kölyökklubtól és a szülőktől anyagi és egyéb
támogatást kaptunk, melyet köszönünk. A farsang keretén belül a
Faluház vezetője kiszebáb égetést és télkergető műsort szervezett
nekünk, ahol meglepetésként Samuné Éva néni fánkot sütött. Olyan
finom volt, hogy egy morzsát sem hagytunk. Farsangi bálunk
eseménydúsan telt, volt sírás, nevetés, amolyan igazi jelmezes, műsoros,
játékos farsangra sikeredett. Időközben PET-palack gyűjtési versenyt is
hirdetett a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft.
Az óvodásaink szüleinek és a gátéri vállalkozóknak köszönhetően
összegyűjtöttünk 120 kg műanyag palackot, mellyel elsők lettünk a
versenyben a környező óvodák között. A jutalomként kapott pénzdíjat
óvodánk fejlesztésére és kirándulásra fordítjuk. Köszönjük
mindenkinek, aki segített elérni ezt az eredményt. A sikeres akcióra
tekintettel újabb palackgyűjtési akciót hirdettek, amelyhez kérjük az
Önök segítségét.
Áprilisban óvodai beiratkozás lesz. Kérjük, kísérjék figyelemmel
tájékoztatónkat, melyet az óvoda ablakában helyezünk el.
Köszönettel az óvodások és az óvoda dolgozói

Az előző számban azzal búcsúztunk, hogy mindenkit invitáltunk
iskolánk farsangjára, melyet február 18-án tartottunk. A jó
hangulatról Tercsi bohócék gondoskodtak. A bevételt iskolánk
Diákönkormányzata
a
tanulókra
fordítja.
Támogatását
mindenkinek köszönjük.
A Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. a
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és
Közszolgáltató Zrt.-vel közösen jelmezkészítő pályázatot hirdetett
„hulladékból jelmez” címmel Kiskunfélegyháza és térsége
általános iskoláinak. A verseny záróeseményeként 2011. március
1-jén a kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskolában
farsangi mulatságra került sor. Iskolánkat Nagy Flóra és Szabó
Máté képviselték. Mindkét gyermek szüleinek köszönet a
kreativitásért. Máté jelmezével a zsűri különdíját nyerte el.
Az említett hulladékgazdálkodó tavaszra is gyűjtési versenyt
hirdetett. Továbbra is várjuk az iskolába a papír és PET palack
hulladékokat.
Március 10-én Lakiteleken rendezték meg a Bács-Kiskun Megyei
Kisiskolák Egyesületének matematika és magyar nyelvi versenyét.
Lőrincz Adrienn magyarból 4., Gál Zsolt matematikából 5., Bánfi
Tibor matematikából 5. helyezést értek el. Gratulálunk nekik.
Április 1-jén a kiskunfélegyházi Cinege színjátszó csoportot
várjuk iskolánkba egy interaktív „bolondos” mesejátékra, ahol a
gyerekek a történet élő szereplői lehetnek.

Feketéné Borbély Zsuzsanna

_____________________________________________________

Meghívó
A Kismakkos Néptáncegyüttes szeretettel meghív mindenkit az
április 09-én 16 órakor kezdődő Varázsfurulya című előadására.
Helyszín a Faluház mögötti szabadtéri színpad, eső esetén a
Faluház.
_____________________________________________________

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden
kedves olvasónak!

A polgármester oldala
Kedves Gátéri Lakosok!
Ismét eltelt két hónap, összegyűjtöttem a múlt történéseit,
gondolataimat.
Februárban az önkormányzat legnagyobb feladata volt a 2011. évi
költségvetés megalkotása, elfogadása. Erre az évre a forráshiány elérte
a 28 millió forintot, vagyis ahhoz, hogy az önkormányzat a tavalyi
szinten tudja működtetni az intézményeit, tudja fizetni a segélyeket,
számlákat – a legkisebb fejlesztés gondolata nélkül – hiányzik 28
millió forint. Igaz, az újságban többször is lehetett olvasni arról, hogy
az állam jelentős pénzt különített el a szegény települések
megsegítésére, de az összeg szétosztásának feltételeiről, módjáról ma
még semmit sem tudunk. No, meg legalább háromszor annyi millióra
lenne szükség, hogy minden önkormányzaton segítsenek. Ennek
ellenére tesszük a dolgunkat. Megfontoltan, takarékosan gazdálkodunk,
de élünk, gondolkodunk, keressük a fejlesztés lehetőségeit.
Februárban beadtunk egy pályázatot zebrák létesítésére az iskola és az
óvoda előtt. Ennek összköltsége 2,8 millió forint. Ugyancsak
pályáztunk a községi rendezvények lebonyolítására is. Március 8-án
Lezsák Sándor képviselő úrral közösen Falufórumot szerveztünk,
melynek témája a belvíz volt. Neves vendégek gyűltek össze a
Faluházban, hogy válaszoljanak a lakosság kérdéseire. Bízom benne,
hogy az ott felmerülő gondokat vendégeink továbbvitték, és a saját
szakterületükön próbálnak majd megoldást keresni.
Március 13-án pingpong versenyt tartottunk a Faluházban. Az volt a
célom a verseny meghirdetésével, hogy kimozduljon a lakosság az
otthoni tennivalókból, mozogjon, sportoljon, együtt legyen.
Beszélgessenek egymással olyanok is, akik talán hetekig nem is látják
egymást. Kevesen voltunk, de azért a rendezvényt mindenképpen
sikeresnek értékelem. De sokkal jobb lett volna, ha eljönnek olyanok
is, akiknek semmi közük a pingponghoz. Szurkoltunk volna együtt,
beszélgettünk volna, amíg a versenyzők játszanak.
Remélem, jövőre népszerűbb lesz ez a rendezvény.
Március 14-én este megemlékeztünk a 1848-49. évi forradalom és
szabadságharc eseményeiről, a szokásos fáklyás felvonulással
tisztelegtünk a hősök emléke előtt. Köszönöm, hogy ilyen sokan részt
vettek a rendezvényen. Szép este volt.
Március 21-én tartottuk a szokásos éves falugyűlést. Nagy örömmel
vettem, hogy ilyen sokan eljöttek, meghallgatták a beszámolómat.
Remélem, minden felvetődött kérésre, kérdésre kielégítő választ
tudtunk adni. Ha nem, kérem, ne habozzanak, jöjjenek be hozzánk a
hivatalba, keressék a képviselőket a fogadóórákon. Tekintsenek
bennünket segítő partnernek, hiszen azok vagyunk. Nem vagyunk
mindenhatók, erősen köti a kezünket a pénzhiány és a törvény, de azért
tudunk segíteni. Ha tudjuk, hogy kinek segítsünk és miben.
Néhány gondolat a jövőről:
Az elkövetkező másfél évben egyetlen dolog lesz biztos az életünkben:
a változás. Ha valaki elolvasta a Kormány által közzétett Széll Kálmán
Tervet, látta, hogy az élet minden területén gyökeres változtatásokra
számíthatunk: az önkormányzati rendszer feladatellátása, finanszírozás,
oktatás, egészségügy, nyugdíj, gyógyszerellátás, minden változni fog.
Vagyis másfél évig nem érdemes hosszú távú tervekben gondolkodni,
nem szabad elkötelezni magunkat. De a rövid távú tervezés és
szervezés kötelező. Ezért május 1-jén újra lesz Off-road Gátéron, kicsit
másképpen. Hóbortos emberek – hóbortos járművek találkozóját
rendezünk. Szervező Mészáros Imre, de az önkormányzat és a lakosság
közös összefogásával bonyolítjuk le a rendezvényt. Előtte napon a
Faluház előtt májusfát állítunk, és ahogy illik, énekes játékokkal
ünnepeljük meg a május érkezését. Kérem Önöket, tiszteljék meg a
szervezőket azzal, hogy eljönnek a rendezvényekre. Végül szeretnék
tájékoztatást adni a falugyűlésen elhangzott három témában.
1. Ebtartás
Már ez előző falulapban is írtuk, hogy a közterületen
szájkosár és póráz nélkül tartózkodó ebek miatt a gazdák
30.000 Ft-os szabálysértési bírsággal sújthatók. Ismételten
felhívom a figyelmet, hogy akinek a kutyája közterületen
tartózkodik, számítson a bírság kiszabására.

2.

Szennyvíz
Az utcákon lévő kiépített vízelvezető árokba
szennyvizet kiengedni tilos. Akit tetten érünk,
környezetvédelmi bírság kiszabására számítson.
3. Szemétszállítási kedvezmény
Gátér
Község
Önkormányzat
Képviselőtestületének 15/2009. (X. 29.) rendelete a szociális
igazgatás
és
szociális
ellátások
helyi
szabályozásáról a következőket tartalmazza:
1) A települési szilárd hulladék szállítás díjának
kompenzálása címén kérelemre évente egy alkalommal
támogatásban részesíthető az a közszolgáltatóval
szerződésben álló személy:
- aki saját maga, valamint a vele közös háztartásban
élők 70. életévüket betöltötték, és akinek
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250 %-át,
- akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 110 %-át.
(2) A támogatással a támogatott elszámolásra
kötelezett, melyre a közszolgáltatás aktuális negyedéves
díjának befizetéséről szóló csekk másolata szolgál.
Jánosiné Gyermán Erzsébet

Gondolat
Míg egy férfi új autóját fényezte, a kisfia felvett egy követ és
vonalakat karcolt az autó oldalára.
Haragjában a férfi megfogta a gyermek kezét és többször
ráütött, nem
ismerve fel, hogy a francia kulccsal üti.
A kórházban a gyermek elveszítette az összes ujját a törés
miatt.
Mikor a gyermek megkérdezte az apját, szemében fájó
tekintettel
- Apa, mikor fognak visszanőni az ujjaim? - az apa
felismerve tettének
súlyát, szólni sem tudott.
Visszament az autójához és többször belerúgott. Saját
cselekedetétől
feldúlva leült az autó elé és a karcolásokat nézte.
A gyermek azt írta:. "SZERETLEK APA!"
A tárgyak használatra vannak, az emberek szeretetre! A
probléma a mai
világban az, hogy az EMBEREK VANNAK
HASZNÁLVA ÉS A TÁRGYAK SZERETVE!
Legyünk óvatosak és tartsuk emlékezetünkben ezt a
gondolatot:...
A tárgyak azért vannak, hogy használjuk, az emberek pedig
hogy szeressük őket!
Légy ura érzelmeidnek:
- vigyázz a gondolataidra, szavak lesznek belőlük,
- vigyázz a szavaidra, cselekedetek lesznek belőlük,
- vigyázz a cselekedeteidre, megszokások lesznek belőlük,
- vigyázz a megszokásaidra, szenvedély lesz belőlük,
- vigyázz a szenvedélyedre, rabsággá és végzeteddé válhat!
A harag és a szeretet nem ismernek határt.
Válaszd a szeretetet, hogy szép és kedves életed legyen!

Közérdekű oldal
Gátér Községért Egyesületről
2011. február 04-én megalakult a Gátér Községért Egyesület. Az Egyesület
célja, hogy segítse Gátér község és környéke építészeti, környezeti és
természeti értékeinek megőrzését, ápolja a lakóhely hagyományait,
gyűjtse, védje és megismertesse történeti értékeit, szervezze közösségi
tevékenységét, a lakosság önkéntes társadalmi munkáját és anyagi
hozzájárulását lakhelye védelmében, szépítésében, fejlesztésében,
előmozdítsa a falusi turizmus kialakítását, az idegenforgalmi vonzerő
növelését. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében részt vesz a
községet és vidékét érintő hosszú távú fejlesztési és rendezési tervek
kialakításában, azokról társadalmi vitát szervez, szükséghez képest
kezdeményezi módosításukat, szervezi, hogy azokat a lakosság
megismerje és közreműködik megvalósításukban. Közreműködik a község
és vidéke éves fejlesztési terveinek, jelentősebb épületek, más fejlesztési
terveinek kialakításában, azokra észrevételeket, javaslatokat tesz. Szervezi,
hogy a lakosság megismerje azokat és támogassa megvalósításukat.
Az Egyesület kiadásait tagdíjakból, természetes és jogi személyek
adományaiból, valamint saját vállalkozásainak eredményeiből kívánja
fedezni. Az Egyesületnek bárki tagja lehet, a tagok bármikor ki is
léphetnek abból.
Számítunk segítő közreműködésére!
dr. Szegesdi Henrietta elnök

Az egyesület és az önkormányzat kapcsolatáról:
Az egyesület olyan tevékenységek, célok megvalósítását teszi lehetővé,
amelyeket az önkormányzat törvényi vagy anyagi okok miatt nem tud
megtenni.
Természetesen szeretnénk
az
egyesülettel
szoros
együttműködést kialakítani, hiszen a célunk közös: Gátér építése,
szépítése, fejlesztése. A tagságról, vezetőségről, a végzett tevékenységről
bővebb információt kaphatnak az egyesület elnökétől (dr. Szegesdi
Henrietta) vagy a polgármestertől.
Jánosiné Gyermán Erzsébet
______________________________________________________

A polgárőrség közleménye
Zseblopás
Mit kell tennie, ha meglopják?
A tetten ért elkövetőt próbálja meg visszatartani, ehhez kérje embertársai
segítségét is!
Lehetőség szerint érdeklődjön környezetében, látott-e valaki valami
érdemleges dolgot.
Az elkerülés szabályai:
Pénztárcáját ne hagyja külső zsebében, bevásárlásnál kosara tetején, jól
látható helyen, nyitott kézitáskában!
Tömegben fokozottan figyeljen értékeire!
A gyanúsan viselkedő személyeket figyelje meg alaposan!
Ha szemtanúja egy zseblopásnak, figyelmeztesse a károsultat és kérjen
segítséget a környezetétől!
A területileg illetékes rendőrkapitányságon, rendőrőrsön tegyen
feljelentést ismeretlen tettes ellen!

Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság ügyeleti számai:
06/76-562-200; 06/20-539-8522; (siketek és nagyothallók részére
SMS lehetőség szintén ezen a mobilszámon)
Körzeti megbízottak elérhetőségei: Bába Csaba r. ftzls. 06/20539-5711, Magyar Tibor r. örm. 06/20-261-6575
Nagy Péter r. ftzls. 06/20-539-5663
A Polgárőrség részéről hívhatóak: Babar István 06/70-4563708, Dakó Ferenc 06/70-275-2085, Deák Pál 06/70-3395418
A Polgármesteri Hivatal telefonszámai: 06/76-426-220, 06/76426-216
Tisztelettel: Babar István
elnök
____________________________________________________

Közérdekű közlemények
Zarándoklatot szervezünk a csíksomlyói búcsúra. Indulás:
2011. június 10-én. További részletek a sekrestyében
kérhetők.
Húsvétig minden pénteken KERESZTÚT járás a templomban.
Mindenkit szeretettel várunk.
Tisztelettel: Nagy Attila

A szokásos éves lomtalanítást a Csongrádi
Kommunális Kft. május 23-án tartja községünkben.

Víz és

Április 21-én, a Föld napja alkalmából csatlakozunk a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. országos környezetvédelmi akciójához.
A részletekről később tájékoztatjuk a Lakosságot plakátokon
és a hirdetőtáblán. Kérem, figyeljék a hirdetéseket!
A május elsején tartandó „Hóbortos járművek – hóbortos
emberek” (off-road) rendezvényünkre tombolatárgyakat
gyűjtünk. Tisztelettel kérem a Lakosságot, támogassák a
rendezvényt azzal, hogy tombolatárgyakat ajánlanak fel. A
tombolának se értékben, se tartalmában nincs semmilyen
megkötése, mindenféle kisorsolható dolgot szívesen fogadunk.
A felajánlott tárgyakat leadhatják a Faluházban, a
Polgármesteri Hivatalban, Iványiné Kulik Erzsébetnél.
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a közterületeken lévő fű
bárki által elvihető az alábbi feltételekkel: a kijelölt területet
teljes egészében lekaszálja, a füvet összegyűjti és elszállítja. A
terület egyeztetése végett kérem, jelentkezzenek a
Polgármesteri Hivatalban.

Jánosiné Gyermán Erzsébet

Önök írták
A népszokásokról

Sport
2011. március 13-ra asztalitenisz versenyt hirdettünk a Faluházban. A
hagyományteremtő szándék mellett a verseny célja a sportág
népszerűsítése és a tehetségek felkutatása volt. Gyakorlásra a
Faluházban volt lehetőség. A versenyen 4 gyermek és 11 felnőtt vett
részt, s a következő eredmények születtek:
Gyermek kategóriában: I. helyezett Körmöczi Márton 5. osztály, II.
Lendér Csaba 5 osztály, III. Bense Norbert 3. osztály, IV. Farkas
Anna 4. osztály.
Felnőtt kategóriában: I. helyezett Bakai István, II. Kékesi Csaba, III.
Deák István.
Gratulálunk a nyerteseknek és a többieknek is köszönjük a részvételt.

„Szűkebb értelemben a népszokások az ünnepekhez kapcsolódó
szokásokat jelentik.”
Őseink páratlan népi kultúrát hagyományoztak ránk, melyet
évszázadok alatt alakítottak ki, s őrzik azokat az elemeket,
amelyekből kirajzolódhat egy nép történelme. Ahhoz, hogy
hagyományaink, népi szokásaink ne merüljenek feledésbe, szükség
van a hagyományőrzésre. A tavaszi népszokásokat két nagy csoportra
osztjuk: a húsvéti és a pünkösdi ünnepkörre. Húsvét előtti
virágvasárnap jellegzetes leányszokás volt a kiszehajtás, amikor a
menyecske ruhába öltöztetett szalmabábut – ami a telet és a böjtöt
személyesítette meg – a lányok énekszóval körülhordozták, majd a
faluból kivive (ruháit levéve) „elpusztították”, vagyis vízbe dobták
vagy elégették. A lányok tréfás éneke már arra is utalt, hogy
közeledik a böjti időszak vége, hamarosan asztalra kerülhetnek a
húsos ételek.
A húsvét a kereszténység egyik legnagyobb és legrégibb ünnepe.
Mozgó ünnep. Időpontja a tavaszi napéjegyenlőséget követő
holdtölte utáni első vasárnap, így március 22. és április 25. közötti
időre esett. A locsolkodásnak a víz tisztító és termékenységvarázsló
erejébe vetett hit az alapja. A hímestojás készítése az asszonyok és a
lányok dolga volt. Sokféle természetes festékanyagot ismertek és
használtak: hagymalevél, zöld dióhéj főzete. A böjt utolsó hete
virágvasárnaptól húsvétvasárnapig tart. Jeles napjai a nagycsütörtök,
amikor „a harangok Rómába mennek”, nagypénteken tiltották az
állattartással kapcsolatos munkát, nagyszombaton véget ért a
negyvennapos böjt, általános a nagytakarítás, féregirtás.
Húsvétvasárnap tilos volt seperni, főzni, varrni. Az állatokat sem
hajtották ki, és nem fogták be. Szokás volt a zöldjárás, mely a tavaszt,
a természet megújulását jelképező énekes játék. A húsvéti
határjárásnak a tavaszi vetések mágikus védelme, a határjelek
megújítása volt a célja. A néphagyomány az igazi tavasz kezdetét
sárkányölő Szent György napjától számítja (április 24.). Ez a nap volt
a pásztorok és a béresek szegődtetésének az ideje, amely Szent
Mihály napig volt érvényes (szeptember 29.).
Közművelődésben dolgozóként fontosnak tartom a népszokások
megismerését, ezért a Faluház programjai közé több ilyen
rendezvényt tervezek.

Rádi Józsefné
______________________________________________________

Gazdálkodók figyelmébe!
Április 1-től indul az Egységes Területalapú Támogatások
igénylése. A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján kitöltve és
ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani, 2011. május 16-ig.
A kitöltésben és benyújtásban idén is segítséget nyújtunk.
Az előzetesen megbeszélt időpontban kérjük, hogy hozzák
magukkal a következő dokumentumokat:
-

-MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs szám,
-A 2009-ben kapott elektronikus jelszó,
-Földhasználati Lap,
-2010. évi igénylés másolata, vagy a kérelemnek helyt adó
határozat.
Az ügyfélfogadás továbbra is szerdai napokon történik, a
támogatási időszak alatt 8-tól 16 óráig.
Időpont egyeztetés céljából munkaidőben hívható:
Kucsora Tamás falugazdász: 30/3942563
Sebestyén János agrárkamarai tanácsadó : 30/3909358

„A kisgyermek, amit hall, elfelejti, amit lát, már inkább megjegyzi, de
amiben tevékenyen ő is részt vesz, az bizonyára bevésődik
emlékezetébe.” (Kodály Zoltán)
E gondolatokat szem előtt tartva február 16-án az óvodások könyvtári
foglalkozáson vettek részt, melynek témája a farsang volt. Tanultunk
télkergető verseket, mondókákat, elolvastam a vajaspánkó (fánk)
meséjét, mely az elgurulni szerető, jelmezbálakon is fel-felbukkanó
rakoncátlan süteményről szól. A kispajtásokat meglepetések is várták.
Samuné Éva néni, a Nyugdíjasklub tagja igazi, házi szalagos fánkot
sütött. A foglalkozás végén pedig csörgődobokkal, fazekakkal és
kereplőkkel nagy zajt keltve elkergettük a telet és várjuk a tavaszt. A
telet jelképező szalmabábu, a kiszebábu a következő rigmusok
kíséretében vált hamuvá: „Menj el tél! Menj el tél! Gyere tavasz
várva várva, hozz zöld ruhát fűnek, fának”
A pünkösdi népszokásokról legközelebb.

Kucsora Tamás

___________________________________________________

Humor

Házsártos feleség mondja a férjének:
- Mennyivel jobban tettem volna, ha magához az ördöghöz
mentem volna feleségül!

Rádi Józsefné
- Erre ne is gondolj!
Közeli rokonok nem házasodhatnak!

