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Megjelenik minden páros hónap elsején.

A szerkesztésért és kiadásért felel: Jánosi Benő

Még egy gondolat a sportról: nagy örömömre elkezdődött, és teljes
lendülettel folytatódik a női futóklub programja. 10-15 lány és asszony
jön el csütörtökönként az iskolai sportpályára egy kis futásra,

Folytatjuk!
Tisztelt Gátéri Lakosok!
Mivel kevés írás érkezett hozzánk, az iskola és óvoda is nyári
szabadságát tölti, ezért megváltozott formában jelenik meg a
lapunk. Továbbra is várjuk észrevételeiket, mondandójukat a
Faluházba, a Polgármesteri Hivatalba vagy az alábbi e-mail címre.
janosi@anet.hu
Jánosi Benő

A polgármester oldala
Kedves Gátéri Lakosok!
Ismét eltelt két hónap, a Falulap hasábjain számolok be Önöknek az ez
idő alatt végzett önkormányzati munkáról, a fontosabb eseményekről.
Június 4-én a Kiskunfélegyházi Kistérség nyugdíjasai kulturális
találkozón vettek részt Pálmonostorán. Igazán büszkék lehettünk
maréknyi népdalkörünkre, hiszen alig néhányan álltak színpadra, még
is gyönyörűen énekeltek, és olyan nótát adtak elő, amelyet szinte senki
sem ismert a közönség soraiból. Nagyon sok dicsérő szót hallottunk
rájuk a nap folyamán. Ezúton is szívből köszönöm a kitartásukat, és
nagyon jó egészséget kívánok mindannyiuknak. A legnagyobb
kívánságom pedig az lenne, hogy minél többen csatlakozzanak a
Nyugdíjas klubhoz, egy év múlva legalább dupla létszámmal
állhassanak ki Gátér színeiben a kistérségi találkozón.
Pünkösd szombatján családi napot szerveztünk a lakosságnak. Igaz,
hogy csepergett az eső, igaz, hogy sokan találtak kifogásokat, mégis
azt gondolom, hogy aki eljött, nem bánta meg. A süteményeknek a
Trió Tv jóvoltából még a falu határain túl is hírük ment, a bugaci
mesemondó pedig megszívlelendő történeteivel a lelkünket
melengette, magyarságunkat erősítette. A délutáni vetélkedőre is
összejött négy csapat. Látva a versenyzőket elmondhatom, hogy
mindannyian jól érezték magukat, és kihasználták azt a ritka alkalmat,
amikor a szülők, nagyszülők és gyerekek – félretéve a gondokat –
együtt szurkolhattak és örülhettek egymás sikereinek. Bár kevesen
voltunk, de szüksége van ilyen pillanatokra minden embernek, ezért a
jövőben is szervezünk családi programokat.
Az iskolai kerti parti igen sok embert vonzott. Nagyon jó ötlet volt a
szokásos bál helyett egy nyitottabb, kötetlenebb mulatságot rendezni.
Gratulálok a szervezőknek, megköszönöm a munkájukat. Ez a
rendezvény egy teljesen új színt hozott a falu közösségi életébe,
amelyet feltétlenül érdemes folytatni.
A rendezvények sorát a Kistérségi Vándor Focikupáért folytatott
küzdelem zárta. Amatőr focisták mérték össze tudásukat, akik a
környező hat községből érkeztek. A kupát egy gátéri család ajánlotta
fel, amelyet ezúton is megköszönök. A gátéri fiúk igazán nagyon
kitettek magukért. A csapat tagjai voltak: Sinkó Lajos, Halál István,
Vincze István, Táborosi Levente, Pap Viktor, Kőrösi Sándor, Rácz
Zsolt, Rácz Norbert, Fekete Antal, Holler Roland. Bár a kupát a
petőfiszállásiak vihették haza, de alig egy góllal nyertek a mieink
előtt. Talán ha több helyi szurkoló lett volna kíváncsi a focistáinkra,
erősebb lett volna a bíztatás, nyertünk volna. Én nagyon büszke
vagyok a csapatra, és ezúton is megköszönöm a szervezésben és az
előkészületekben nyújtott segítségüket. Nemcsak a meccsek, az egész
rendezvény lebonyolítása csapatmunka volt. Jó csapat munka. Fiúk,
köszönöm!

beszélgetésre. Mindannyian úgy érezzük, hogy egyre könnyebb a
köröket róni, főleg, hogy jó a társaság is. Szeretettel várunk mindenkit,
aki csatlakozni szeretne. Semmi nem kötelező, kinek mennyire van
energiája, annyit fut.
Következő községi rendezvényünk augusztus 6-án a lovasnap lesz.
Ezúton is megköszönöm a már felajánlott, és a még ezután érkező
támogatásokat. Ha valaki még szeretne segíteni, tombolatárgyakat
szívesen elfogadunk. A verseny után pedig szeretettel várunk mindenkit
a lovasbálba.
A rendezvényeken kívül is zajlott az élet a faluban az elmúlt két
hónapban. Folyamatosan dolgozunk a fiók-patika létrehozásán, sok
kedves gátéri lakostól kaptunk támogatást. A pontos költségvetésről és a
támogatókról később tájékoztatom Önöket. Végre elkészült a Petőfi utca
egy szakaszán a vízelvezető árok, amelynek munkálataiban a
Közútkezelő Zrt volt a segítségünkre, ahogyan azt a téli belvizes
fórumon megígérték. Az óvoda padozatát új PVC padlóval borítottuk,
mert a régi parketta már nagyon elhasználódott, balesetveszélyessé vált.
Az új PVC ára 110 ezer Ft volt.
Nagy örömünkre nyertünk a gyalogátkelőhelyek létesítésére beadott
pályázaton, de hogy mikorra lesznek ezek készen, azt pillanatnyilag még
megjósolni sem lehet. Nem nyert viszont a parkban lévő padok
felújítására beadott pályázatunk , sőt a szüreti bálra és augusztus 20-i
rendezvényre beadott pályázatainkat is elutasították. Megérkezett az
ÖNHIKI-s pályázat eredménye is, amelyben közel 12 millió Ft-ot
kaptunk a működési kiadásainkra. Ezzel az összeggel az ezévi
forráshiánya a községünknek már „csak” 16 millió Ft. Ennyi pénz
hiányzik ahhoz, hogy a község az eddigiekhez hasonló szinten
működjön, minden számlát ki tudjunk fizetni. Ezen számok ismeretében
talán jobban meg lehet érteni, hogy miért „kéreget” az önkormányzat.
Tudom, hogy ez néhány embernek nem tetszik, de amire kérünk, az
mind a faluban lakó emberek életminőségét igyekszik javítani, vagy a
település jó hírét igyekszik erősíteni, amire szintén nagy szükségünk
van. Ez az egyik módja annak, hogy vonzó legyen mások számára
Gátér, legyen kedvük itt letelepedni, családot nevelni. Múltunk már van,
jövőt is szeretnénk. Szebb holnapot, élhetőbb falut. Ugye, Önök is?
Jánosiné Gyermán Erzsébet

Gondolat
„Sokszor és sokat nevetni; elnyerni az intelligens emberek megbecsülését,
a gyermekek rajongását; kivívni az őszinte kritikusok elismerését és
elviselni a hamis barátok árulásait; örülni a szépnek, megtalálni másokban
a jót; jobbítani egy kicsit a világon – egy egészséges gyermekkel, egy
parányi kerttel vagy azzal, hogy biztos lábon állva élsz; tudni, hogy
legalább egyvalaki könnyebben lélegzik, mert te voltál.
Ez a boldogulás, ez a siker.”
Ralph Waldo Emerson

Közérdekű oldal
Faluház
2011.június 11-én, szombaton Pünkösdölő Családi Napra vártuk
a község lakóit. Főzést hirdettünk
családoknak, baráti
társaságoknak és közösségeknek. A kissé hűvös és borongós
időben délelőtt még kevesen voltunk, csupán a Polgármesteri
Hivatal tyúkpörköltjének és a Kismakkos Néptáncegyüttes
sültjeinek illata csalogatta ide dél körül a vendégeket. A házi
sütemények versenye iránt kissé nagyobb volt az érdeklődés. A
„Gátér Ínyesmestere Cím”-re pályázóktól szépen gyűltek
délelőtt 10 órától a finomabbnál-finomabb és szebbnél-szebb
sütemények. A zsűri tagjainak: Takácsné Veres Katinak, Gémes
Mihályné Etikének és Kucsora Tamásnak igen nehéz dolga volt
az édességek minősítésében, s végül a következő döntés
született:
A legmutatósabb sütemény: Őszibarackos túrótorta
Anikó

Program:
8.00- 9.00 Résztvevő fogatok érkezése, nevezése
9.00-10.00 Technikai megbeszélés, indulási sorrend sorsolása.
10.00 Ünnepélyes megnyitó
10.15 Akadályhajtás I.forduló
12.00
Ebéd
13.30
Akadályhajtás II.forduló
17.00
Eredményhirdetés. Tombola
20.00
Lovasbál. Zenél: Antal Adrián és zenekara.

Kiss

A legmunkásabb sütemény: Túróbomba
Tantuczné Krammer Gabriella
A legfinomabb sütemény: Krémes piskótarolád
Samu Józsefné
A közönségdíjas sütemény: Csíkos sütemény
Szatmáriné Csemba Tímea
Emléklapban részesültek:
Kiss Istvánné
Babóth Istvánné
Terjék Dóra és Szilvi
Görögné Katona Teréz

Gátér Község Önkormányzata 2011. augusztus 6-án a községi
sportpályán rendezi meg immár VIII. alkalommal az Amatőr
Fogathajtók Szabadidős Versenyét, melyre tisztelettel hívjuk
és várjuk a fogathajtó sport iránt érdeklődőket.
A verseny célja a fogathajtó sport népszerűsítése,
hagyományainak megőrzése, versenyzési lehetőség biztosítása
amatőr fogatosok részére és a szabadidő hasznos eltöltése.

Meggyes sütemény
Zserbó
Görögdinnye süti
Meggyes finomság

A zsűrinek és a nevezőknek köszönjük a részvételt!
Délután a bugaci Varga Mihály, 2009 Kunsági
Bajuszkirály,dudás - mesemondó tanulságos és megszívlelendő
meséit hallgattuk. Közben a gyerekek nagy örömére
megérkezett a rendőrautó, melyet ki lehetett próbálni.
Pünkösdhöz kapcsolódott régen a pünkösdi királyválasztás.A
királyi cím, melyet különféle ügyességi versenyen lehetett elérni
- elősorban lovas játékokban – kiváltságokkal ruházta fel
tulajdonosát: mint például egy évig ingyen ihatott a falu
népének kontójára, vagy meghívták minden lakodalomba, vagy
övé volt az első tánc a bálban.
E játékot jelképezte a délutáni ügyességi verseny, melyen
családok vettek részt. Pünkösdi királyt nem választottunk, de a
versenyzők és a nézők is nagyon jól szórakoztak.
Bár kevesen voltunk, jövőre megint rendezünk Családi Napot,
mert úgy gondoljuk az ilyen alkalmak nagyon fontosak egy
faluközösség kialakításában.

Értesítem a lakosságot, hogy augusztus 20-án délelőtt 9 órakor
tartjuk majd a hagyományos kenyérszentelő ünnepségünket,
valamint a Szent István-napi megemlékezést.
Az ünnepségről hamarosan részletesen tájékozódhatnak a
Faluház honlapján:
www.gatermuvhaz.gportal.hu, plakátokon és szórólapokon.
Rádi Józsefné
___________________________________________________

A rendezvény ideje alatt étkezési lehetőség és büfé.
Versenykiírás a www.gatermuvhaz.gportal.hu honlapon.
Rendezőség

Felhívás!
Kedveled a latin ritmusokat? Szereted a táncokat?
Egészségesebb életre vágysz? Fogyni szeretnél? Mozognál, de
eleged van a monoton edzésekből? Jókedvre vágysz?
Nos, nem kérdés, a Zumbát Neked találták ki. Szeptember 10-től
szombatonként 15:00-16:00 közt Gátéron a Faluházban is itt a
nagy lehetőség, hogy hivatalos Zumba oktató segítségével
belekóstolj ebbe a mozgásformába.
AZ ELSŐ ALKALOM MINDENKINEK INGYENES!
Szivák Lajosné

Kölcsönkapott Föld!
Úgy hiszem igaz az a mondás: "A földet nem apáinktól
örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön." Ezért
mindannyiunknak
kötelessége,
hogy
vigyázzunk
rá!
Odafigyelünk-e vásárlásaink során, hogy mit veszünk le a
polcról? Nagyon fontos, hogy olyan mosó és tisztálkodási
szereket válasszunk, amelyek foszfát és klórmentesek. Ezek
környezetbarát termékek, melyek védik a talaj minőségét, a
növényzetet, az egészségünket, megkönnyítik a munkánkat és
még pénztárcánkra is jó hatással van. Egy kis odafigyeléssel,
egy jobb életminőséget tudunk magunknak teremteni és meg
tudjuk védeni a környezetünket az utókor számára. Ebben
mindenkinek tudok segíteni!
Tarjányi Jánosné

Humor
Ahhoz, hogy megházasodj, elég néhány szót motyognod a
templomban.
Ahhoz, hogy elválj, elég ugyanezt tenned álmodban.

